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RESUMO
O objetivo deste trabalho foi analisar as relações entre crescimento econômico e o perfil
das exportações das principais economias exportadoras asiáticas e latino-americanas,
verificando se a estrutura e a direção das exportações dessas economias tem sido um
entrave ao crescimento econômico de longo prazo. Para tanto, foram selecionadas 13
economias em desenvolvimento, sendo sete economias asiáticas e seis economias latinoamericanas: Argentina, Brasil, Chile, China, Cingapura, Colômbia, Índia, Indonésia,
Malásia, México, Peru, Coréia e Tailândia. Essas economias se assemelham por sua base
industrial e primária e por representarem as principais economias exportadoras de cada
região. O período de estudo se configura entre 1995 e 2017, marcado pela intensificação
dos fluxos comerciais, proporcionados pela abertura comercial, além da busca de
competitividade das exportações. A estrutura dos dados se dá a partir da classificação de
Lall (2000), conforme intensidade tecnológica. A teoria econômica deste trabalho se
baseia na teoria de Thirwall, segundo a qual as exportações são o principal componente
da demanda agregada que influencia o crescimento econômico. Metodologicamente este
trabalho está estruturado em quatro métodos, primeiro analisou-se a evolução e a
sofisticação das exportações, a partir do índice de sofisticação das exportações (EXPY),
além de identificar como a sofisticação se associa com a produtividade e crescimento
dessas economias. O segundo e terceiro métodos utilizados foram o Constant Market
Share (CMS) e o Índice de Mudança da Estrutura das Exportações (IMEE), buscando
identificar se essas economias têm concentrado suas exportações em setores de maior
valor agregado ou setores de baixa tecnologia, como bens primários e recursos naturais,
de forma a identificar se existiram mudanças estruturais nas exportações ao longo dos
anos estudados. Por fim, no último capítulo analisou-se a relação entre o crescimento
econômico das economias em desenvolvimento estudadas e o balanço de pagamentos, tal
como a estrutura dessas exportações, a partir da estimação das funções de exportação e
importação utilizando um painel dinâmico, via GMM. Os indicadores de sofisticação
indicaram que os países devem dinamizar e diversificar suas pautas de produção e
exportação, e não apenas se concentrar no que possuem vantagens comparativas, uma vez
que se especializar na produção/exportação de commodities implica em um risco de
crescimento de longo prazo. Com relação ao CMS e ao IMEE, as economias latinoamericanas, com exceção do México, seguem na direção oposta aos setores que vem
obtendo crescimento no comércio mundial nos últimos anos. Em contrapartida, as
economias asiáticas têm mantido sua estrutura em bens de maior valor agregado, o que
tem contribuído para que estas economias superem as taxas de crescimento econômico
mundial. Os principais resultados do GMM indicaram que as razões das elasticidadesrenda das exportações e importações foram maiores para as economias asiáticas em
relação às economias latino-americanas, implicando em menores restrições ao
crescimento econômico pelas primeiras. As razões das elasticidades-renda das economias
asiáticas, foram na maioria, maiores que um, enquanto que a das economias latinoamericanas foram menores que um. Este resultado reflete o comportamento das taxas de
crescimento dessas economias: se observou menores taxas paras as economias latinoamericanas, conforme apontado pela teoria de Thirlwall. Isso indica que as taxas de
crescimento compatíveis com o equilíbrio do balanço de pagamentos serão menores em
economias exportadoras, sobretudo, de produtos primários. Assim, são necessárias
políticas comerciais para proporcionar maiores taxas de crescimento econômico e maior
dinamismo às exportações no longo prazo, compatíveis com o equilíbrio do balanço de
pagamentos.
Palavras Chaves: Exportações, Ásia, América Latina, Balanço de Pagamentos.

ABSTRACT
The objective of this work was to analyze the relationship between economic growth and
the export profile of the main Asian and Latin American exporting economies, verifying
whether the structure and direction of exports of these economies has been an obstacle to
long-term economic growth. To this end, 13 developing economies were selected, seven
Asian economies and six Latin American economies: Argentina, Brazil, Chile, China,
Singapore, Colombia, India, Indonesia, Malaysia, Mexico, Peru, Korea and Thailand.
These economies are similar for their industrial and primary base and for representing the
main exporting economies of each region. The study period is configured between 1995
and 2017, marked by the intensification of trade flows, provided by trade opening, in
addition to the search for export competitiveness. The structure of the data is based on
the classification of Lall (2000), according to technological intensity. The economic
theory of this work is based on Thirwall's theory, according to which exports are the main
component of aggregate demand that influences economic growth. Methodologically, this
work is structured in four methods. First, the evolution and sophistication of exports was
analyzed, using the export sophistication index (EXPY), in addition to identifying how
sophistication is associated with the productivity and growth of these economies. The
second and third methods used were the Constant Market Share (CMS) and the Export
Structure Change Index (IMEE), seeking to identify whether these economies have
concentrated their exports in sectors with higher added value or sectors with low
technology, such as goods commodities and natural resources in order to identify whether
there have been structural changes in exports over the years studied. Finally, in the last
chapter, the relationship between the economic growth of the studied developing
economies and the balance of payments was analyzed, as well as the structure of these
exports, from the estimation of export and import functions using a dynamic panel, via
GMM. Sophistication indicators indicated that countries should streamline and diversify
their production and export agendas, and not just focus on what has a comparative
advantage, since specializing in the production / export of commodities implies a longterm growth risk. With regard to CMS and IMEE, Latin American economies, with the
exception of Mexico, are going in the opposite direction to the sectors that have been
growing in world trade in recent years. In contrast, Asian economies have maintained
their structure in goods with higher added value, which has contributed to these
economies surpassing the rates of global economic growth. The main results of the GMM
indicated that the reasons for the income elasticities of exports and imports were greater
for Asian economies in relation to Latin American economies, implying less restrictions
on economic growth for the former. The reasons for the income elasticities of Asian
economies were, in the majority, greater than one, while that of the Latin American
economies were less than one. This result reflects the behavior of the growth rates of these
economies: lower rates were observed for Latin American economies, as pointed out by
Thirlwall's theory. This indicates that the growth rates compatible with the balance of
payments balance will be lower in exporting economies, mainly of primary products.
Thus, trade policies are necessary to provide higher rates of economic growth and greater
dynamism to exports in the long run, compatible with the balance of payments balance.
Keywords: Exports, Asia, Latin America, Balance of Payments.
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INTRODUÇÃO
O período anterior à década de 1980 foi caracterizado por um crescimento econômico
cíclico e interrupto das economias em desenvolvimento. O Estado neste modelo de
crescimento agiu como agente produtivo, financeiro, articulador de capitais privados,
formulador e gerador de políticas públicas. Este período também foi marcado pela crise
do sistema de Bretton Woods, caracterizado por diversas transformações na economia
mundial, dando origem à globalização financeira e gerando uma inserção comercial de
forma rápida, implicando em danos à estrutura produtiva dessas economias
(GONÇALVES; SCHIMIDT FILHO, 2008).
A década de 1980 por sua vez, foi marcada pela crise econômica – originada da crise
externa, devido ao choque de Petróleo de 1979 e o aumento da taxa de juros dos EUA e
da inflação – o que levou à fuga de capitais e à queda de investimentos internacionais nas
economias periféricas, implicando em déficits persistentes na balança comercial e
aumento da dívida pública dessas economias; além de elevados custos econômicos e
sociais para integração no processo de globalização que vivia a economia internacional o
que levou a transformações na esfera pública do Estado nas economias em
desenvolvimento.
A década de 1980 representou uma ruptura do crescimento econômico, devido às
limitações do ciclo anterior, a um menor investimento externo e à elevação da taxa de
juros internacional. Além de romper com o modelo anterior de produção industrial para
adoção de uma atividade industrial expansiva que se fortaleceu no início da década de
1990. Entretanto, os impactos e a intensidade dos efeitos na atividade industrial se deram
de forma diferente nos diversos países. Segundo Lacerda (1999), os anos 1980 foram
caracterizados por uma nova fase de crescimento da atividade industrial e um processo
de recuperação no comércio internacional nos países em desenvolvimento. Com o novo
desempenho da indústria houve um aumento das exportações mundiais de manufaturas
nessas economias.
A década de 1990, por sua vez foi caracterizada por um aumento dos fluxos brutos
de capitais e por um novo padrão de concorrência intercapitalista, o que implicou na
dificuldade de aprofundar a industrialização nos países periféricos.
O início dos anos 1990 foi marcado por diversas mudanças na economia mundial.
Feijó, Lamonica e Punzo (2017) destacaram que nesse período se intensificou o processo
de financeirização, liberalização do comércio, privatização e desregulamentação
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financeira, com a política econômica e a gestão das políticas monetárias e fiscais
subordinadas aos mercados financeiros internacionais. Dentre as mudanças ocorridas no
inicio da década de 1990 destacaram-se a busca dos países por competitividade das suas
exportações, uma vez que com a abertura comercial os fluxos de comércio se
intensificaram, levando a uma maior competitividade entre as nações.
As economias em desenvolvimento, neste período, foram fortemente
influenciadas pelas medidas1 disseminadas pelo consenso de Washington, possibilitando
uma maior expansão do processo de privatizações articulado a orientação neoliberal
(DINIZ, 2017). Ademais, muitas dessas economias, sobretudo as latino-americanas não
obtiveram uma consolidação do Estado mínimo, e como consequência, uma maior
concentração de investimentos em núcleos produtivos industriais, o que por um lado
ampliou os indicadores econômicos, mas por outro implicou numa maior dependência
das relações externas de comércio, contribuindo para um menor investimento do setor
interno. Além disso, a crise da dívida externa dos anos 1980 levou os países latinoamericanos a buscarem a ajuda do FMI como forma de promover um ajustamento
macroeconômico (DENSEZI, 2015).
Ademais, os anos 1990 refletiram um novo regime de reformas estruturais,
determinando o fim do processo de substituição por importações das economias em
desenvolvimento, visando maior instabilidade macroeconômica e maior competitividade
do setor industrial (KOSHIYAMA, 2008).
Dentro desse contexto, um novo paradigma de crescimento econômico passa a ser
adotado, os modelos heterodoxos endógenos supõem que o comércio internacional
aumenta a produtividade e os ganhos econômicos, tanto pelas exportações como pelas
importações. Nesses modelos de crescimento existe uma dinâmica de causalidade mútua
entre o comércio e crescimento, e os ganhos deixam de ser estáticos. Essa relação se
fundamenta no dinamismo da produção, na diversidade e dependência de processos
inovadores ou intensivos em capital humano. Esses modelos supõem que a intervenção
do Estado e as políticas públicas em favor desses processos podem incrementar e
fortalecer os ganhos dinâmicos do crescimento e do comércio.

1

Conjunto de medidas de cunho neoliberal, inspiradas nos princípios consolidados no Consenso de
Washington: disciplina fiscal, redução dos gastos públicos, reforma tributária, juros de mercado, câmbio
de mercado, abertura comercial, investimento estrangeiro direto, privatização das estatais,
desregulamentação e direito à propriedade (KOSHIYAMA, 2008, p. 70-71).
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Conforme Kaldor (1968) e Thirlwall (1979), as exportações são um componente
importante da demanda agregada de um país, pois possibilitam a entrada de divisas
externas e influenciam positivamente os demais componentes da demanda agregada,
como o consumo, os gastos e os investimentos. Dessa forma, os autores consideram que
as exportações são de extrema importância para o crescimento econômico de um país ou
região, que poderá importar produtos essenciais sem incorrer em déficit no balanço de
pagamentos e, assim, evitar gastos com pagamentos de juros em virtude do aumento das
dívidas externas (TEIXEIRA et al, 2018).
Dentro desta perspectiva, esta tese baseia-se na teoria de crescimento econômico
impulsionado pela demanda, em especifico, o modelo de crescimento com restrição do
balanço de pagamentos desenvolvido por Thirlwall (1979). Desta forma, estudou-se a
dinâmica de evolução das exportações dos países da América Latina em relação aos
países da Ásia, em função da sofisticação tecnológica setoriais e ganhos de
competitividade.
Assim, tem-se como objetivo analisar as relações entre crescimento econômico e
o perfil das exportações das principais economias exportadoras asiáticas e latinoamericanas, verificando se a estrutura e a direção das exportações dessas economias tem
sido um entrave ao crescimento econômico de longo prazo. Além disso, buscou-se
identificar quão diversificada tem sido as exportações setoriais dessas economias, tendo
em vista que a diversificação leva a uma maior competitividade, o que por sua vez
permite

um

relaxamento

da

restrição

do

crescimento

de

longo

prazo.

Concomitantemente, estimou-se o crescimento econômico setorial com restrição no
balanço de pagamentos para os dois grupos de países.
Foram

selecionadas

economias

latino-americanas

e

asiáticas

em

desenvolvimento, pois, conforme Galla (2007), essas economias se assemelham por três
fatores: dívida equivalente; deterioração nos termos de troca; e intervenção
governamental no processo de desenvolvimento. Entretanto, se diferenciam pelo regime
comercial adotado e pela administração cambial.
Sachs (1985) também ressaltou que as diferenças cruciais dessas duas regiões
estão pautadas na gestão da taxa de câmbio e no regime comercial. Antes da década de
1980 as economias latino-americanas apresentavam um maior dinamismo econômico
frente aos países asiáticos. Esse contexto se reverte, sobretudo no início dos anos de 1990.
De acordo com Sachs (1985), merecem destaque dois fatores que levaram a estas
mudanças. O primeiro se refere ao processo de substituição de importação. Enquanto a
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América Latina optou pela apreciação do câmbio e o processo de substituição de
importações, o grupo de países asiáticos se pautaram nos modelos export-led-growth,
adotando taxas de câmbio reais mais competitivas (GONÇALVES; SCHIMIDT FILHO,
2008).
Ambos os grupos eram atrasados tecnologicamente, entretanto, o grupo de
economias asiáticas adotaram um modelo voltado para fora, isto é, com ênfase nas
exportações, pois o mercado interno não oferecia escala para a produção. Enquanto que
o grupo de economias latino-americanas adotaram um processo de substituição de
importação voltado para dentro, com ênfase no mercado interno, deixando as exportações
concentradas em commodities minerais e agrícolas.
Em segundo, o padrão de desenvolvimento adotado pelas economias latinoamericanas foi diferenciado das economias asiáticas. Sobretudo, no que se refere ao
comportamento diante da globalização, permitindo às economias asiáticas uma inserção
mais competitiva do que as latino-americanas (SACHS, 1985).
Para alcançar o controle fiscal e promover as exportações, as economias asiáticas
aderiram ao câmbio como meio de estabilização. Enquanto que as latino-americanas
utilizaram o câmbio como um instrumento de estímulo às exportações. Assim, a estratégia
de industrialização com promoção de exportações (EPI) dos primeiros se mostrou mais
eficaz do que a estratégia de substituição de importações latino-americana (ISI) (GALA,
2007; SACHS, 1985).
Logo, conforme a teoria adotada, as exportações mais concentradas em bens
sofisticados, podem tanto ser o drive do crescimento quanto o limitar ou suspender, se ele
for um componente da demanda interna, como o investimento. De forma que, as
exportações aliviariam a restrição do Balanço de Pagamentos.
Dada as relações anteriores, foram selecionadas 13 economias em desenvolvimento,
sendo sete economias asiáticas e seis economias latino-americanas, a saber: Argentina,
Brasil, Chile, China, Cingapura, Colômbia, Índia, Indonésia, Malásia, México, Peru,
Coréia e Tailândia. Essas economias foram selecionadas por terem setores industriais e
primários suficientemente amplos, segundo Montobbio e Rampa (2005). Esses países se
destacaram como as principais economias em desenvolvimento, representando, 52% das
exportações totais das economias em desenvolvimento, em 2017, segundo Comtrade
(2019). As sete economias asiáticas representaram cerca de 82% das exportações da Ásia
e as seis economias latino-americanas representaram cerca de 90% das exportações da
América Latina em 2017. As seis principais economias latino-americanas se assemelham

14
por sua base exportadora de produtos primários (PP), estrutura produtiva semiindustrializada, e por sua restrição externa. As economias em desenvolvimento asiáticas
se assemelham por sua base industrial e exportação de média a alta tecnologia.
Ressalta-se que as economias das respectivas regiões, além de representarem as
principais economias exportadoras, se destacaram como as mais industrializadas de cada
região. Entretanto, a principal hipótese é que as economias asiáticas vêm concentrando
sua pauta de exportação e produção em bens mais sofisticados, de forma a obter maior
relaxamento da restrição do Balanço de Pagamentos. Além disso, dentre outras questões,
essas economias se caracterizam por maiores taxas de crescimento média ao longo do
tempo, maior produtividade, PIB e renda per capita.
Acredita-se ainda que as economias asiáticas selecionadas adotaram um modelo
mais eficiente em comparação com o modelo liberal adotado pelas economias latinoamericanas. Desta forma, o grupo de economias asiáticas tiveram maior êxito em
promover um crescimento maior de renda e renda per capita mais eficaz e duradouro.
O período de estudo se caracteriza, dentre outras questões, por: (i) evolução do
PIB das economias emergentes, implicando em um maior dinamismo destas economias
e uma maior produção e exportação de bens e serviços; (ii) aumento do comércio
internacional, gerando uma maior integração entre as economias e caracterizando um
novo ambiente econômico global; (iii) crescimento dos fluxos de investimentos, maior
concentração do capital e a financeirização das economias; (iv) desaceleração do
crescimento econômico e das exportações mundiais devido a crise de 2008 e a retomada
do crescimento pós crise; (v) boom do preço das commodities e a crescente participação
chinesa no comércio mundial.
Além desta introdução, este trabalho foi estruturado em quatro capítulos sobre
exportações asiáticas e latino americanas e a relação destas com o crescimento
econômico. Para tanto, no primeiro capítulo, faz-se a revisão de literatura sobre a teoria
que dá embasamento a esse trabalho. No segundo capítulo, destaca-se a evolução e a
sofisticação das exportações das economias em desenvolvimento, utilizando o índice de
sofisticação das exportações para as economias asiáticas e latino-americanas e identificase como a sofisticação se associa com a produtividade e como essa relação influencia o
crescimento de longo prazo. No terceiro capítulo analisam-se os fatores que afetam o
dinamismo exportador nas economias asiáticas e latino americanas selecionadas a partir
do método Constant Market Share. Tal como se objetivou identificar se essas economias
têm concentrado suas exportações em setores de maior valor agregado, ou setores de
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baixa tecnologia, como bens primários e recursos naturais, identificando se ocorreram
mudanças na estrutura dessas exportações ao longo dos anos estudados, a partir do
indicador de mudança estrutural das exportações. Por fim, no último capítulo analisou-se
a relação entre o crescimento econômico das economias em desenvolvimento estudadas
e o balanço de pagamentos, tal como a estrutura dessas exportações, a partir da estimação
das elasticidades-renda e elasticidades-preço por categorias de produtos comercializados
no mercado internacional.
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1: O MODELO DE CRESCIMENTO COM RESTRIÇÃO NO BALANÇO DE
PAGAMENTOS: UMA SÍNTESE DA LITERATURA ECONÔMICA
1. Introdução
O debate em torno do crescimento econômico de longo prazo se intensificou a
partir dos anos 1990 com as reformas liberais e abertura comercial. Com a abertura
comercial e a intensificação da globalização financeira, aumentou a importância e a
conexão entre o comércio internacional e o crescimento econômico, gerando maior
estabilidade econômica das nações. Esse período também é caracterizado pela expansão
do poder hegemônico norte-americano e aumento da importância das economias
emergentes.
A abordagem de Thirwall (1979) tem ganhado espaço como uma teoria alternativa
na explicação das taxas de crescimento. Nesta perspectiva, a demanda constitui a
principal restrição para o crescimento, principalmente nos países em desenvolvimento
(SOARES, 2012).
Dentro dessa perspectiva, estudiosos vem difundindo a ideia de crescimento
liderado/sustentado pelas exportações, de forma a manter altas taxas de crescimento
econômico em função das importações de bens de capital e outros insumos bem como o
pagamento de juros, lucros e amortizações das importações de capital financeiro passada.
Esse mecanismo, que baseia o processo de crescimento da renda tendo como chave as
exportações, é denominado por Kaldor (1968) como “causação cumulativa”.
Dentro desse contexto, existe uma linha de estudo que analisa as relações
existentes entre comércio e crescimento e que considera as exportações como um fator
relevante para manter o crescimento de longo prazo, sobretudo nos países em
desenvolvimento.
Galetti (2017) destaca que a participação crescente das exportações contribui para
o aumento da diversificação e da diferenciação dos bens e serviços de uma dada
economia, gerada pela expansão de renda, o que por sua vez levaria a um aumento das
importações, devido ao aumento da renda e maior busca por bens diversificados por parte
da sociedade. Portanto, as importações são pagas pelas receitas geradas pelas
exportações. Tendo como condição necessária que o aumento das importações se dê de
forma inferior ao das exportações, não implicando em déficits em transações correntes,
endividamento externo e escassez de divisas.
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Assim, Thirlwall (1979) elaborou um modelo de crescimento baseado nas
exportações com restrição do balanço de pagamentos caracterizado como modelo de
crescimento econômico liderado pela demanda com equilíbrio no balanço de pagamentos,
que se aplica às economias em desenvolvimento. Em suma, esse modelo determina uma
taxa de crescimento consistente com o equilíbrio do balanço de pagamentos. A ideia
principal é que o déficit no balanço de pagamentos impede a expansão da demanda e,
consequentemente, o crescimento do produto. A condição necessária para um aumento
do crescimento do produto de um país é que esse tenha uma maior elasticidade-renda da
demanda por exportações do que por importações (GOUVÊA, 2010; SOARES, 2012;
THIRWALL, 1979).
Este trabalho se baseia nas premissas desenvolvidas por Kaldor e Thirlwall,
buscando contribuir para o debate existente sobre o crescimento econômico de longo
prazo, dando ênfase aos modelos de crescimento com restrição externa. Descreve-se a
modelagem da Lei de Thirlwall (1979), incorporando ao trabalho seminal as demais
variáveis presentes no Balanço de Pagamentos.
Além desta introdução este artigo se estrutura em mais quatro seções e as
considerações finais. Na segunda seção enfatiza-se a abordagem seminal de Thilrwall
(1979), posteriormente descrevem-se as contribuições de Thirlwall e Hussain (1982),
com a incorporação dos fluxos de capitais no modelo original de Thirlwall e uma revisão
bibliográfica dos trabalhos que seguiram essa abordagem.
Na seção 4 aborda-se a extensão do modelo de Thirlwall (1979) e da versão de
Pasinetti (1981) desenvolvida por Araújo e Lima (2007). Esse é tido como o modelo de
crescimento com restrição do balanço de pagamentos estendido para uma economia
multissetorial. A abordagem alternativa de Araújo e Lima (2007) indica que as
elasticidades-renda setoriais das demandas por importações e exportações são
importantes para determinar a taxa de crescimento de equilíbrio do BP, em contraste com
as elasticidades de renda agregadas no modelo de Thirlwall.
Se um país é especializado na exportação de bens com alta elasticidade-renda da
demanda e importa bens com baixa renda elasticidade, então um maior crescimento pode
ser alcançado sem a introdução de desequilíbrios externos. Portanto, o tipo de
especialização do produto é importante para o crescimento de longo prazo. Assim o país
se especializar em setores de maior intensidade tecnológica é benéfico, uma vez que não
se incorre no risco da “armadilha” do BP restrito. Araújo e Lima (2007) sugerem que
produtos de maior valor agregado são mais prováveis apresentarem uma elasticidade-
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renda da demanda maior em mercados competitivos. Ademais, uma maior diversificação
e o peso dos setores mais sofisticados implicam em maiores os ganhos de renda advindos
do modelo exportador.
Na seção 5 acrescentou-se à literatura a abordagem pouco difundida desenvolvida
por Silva, Santos e Batista (2017), que inclui fluxos de capitais ao modelo de Thirlwall e
Hussain (1982), tal como a abordagem multissetorial de Araújo e Lima (2007), descrito
como modelo multissetorial com fluxos de capitais. Por fim, têm-se as considerações
finais.
2.

Modelo Original de Thirlwall (1979)
O modelo de Thirlwall (1979) em sua forma simples assume como condição de

equilíbrio da balança comercial no longo prazo:
!" #$" = '" #(" )"

(1)

tal que X representa as exportações; M as importações; Pd é o preço das exportações em
moeda doméstica; Pe é o preço das importações em moeda estrangeira; E é a taxa de
câmbio nominal e t é a variável tempo.
Aplicando logaritmo natural à Equação (1) e diferenciando em relação ao tempo,
ou seja, descrevendo as variáveis em termos de taxa de crescimento:
*" + ,$" = -" + ,(" + ("

(2)

As demandas de importação e exportações podem ser definidas em funções de
seus preços:

! = ./

01
02 3

5

4 67

0 3 9

' = 8 / 02 4 : ;
1

(3)

(4)

tal que A e B são constantes no modelo; Y e Z indicam, respectivamente, a renda nacional
e mundial; γ e η são as elasticidades-preço da demanda por exportações e importações,
respectivamente; e ε e π são as elasticidades-renda da demanda por exportações e
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importações, respectivamente. As Equações (3) e (4) podem ser expressas em termos de
taxa de crescimento:
* = < (,> − ( − ,@ ) + BC

(5)

- = D (,@ − ( − ,> ) + EF

(6)

Substituindo as Equações (5) e (6) na Equação (2) e reorganizando os termos,
obtem-se a taxa de crescimento restrita pelo equilíbrio externo:

FGH =

(IJ5J 9)(H1 K@KH2 ) J 7L
;

(7)

em que FGH representa a taxa de crescimento do produto, que satisfaz a restrição do
equilíbrio externo.
Pela Equação (7) a taxa de crescimento do produto é determinada pelo
crescimento da renda externa e pelos preços relativos. Esses preços não são considerados
no modelo de Thirlwall por duas razões: (i) estabilidade dos preços relativos no longo
prazo (reconhecendo a teoria da paridade do poder de compra); (ii) as elasticidades-preço
são tão pequenas que o termo (1+γ +η) é próximo de 0 (zero). Logo, a Equação (7) pode
ser expressa como:
FGH =

M
;

(8)

A Equação (8) é tida como a Lei de Thirlwall e indica que, no longo prazo, o
crescimento nacional depende do crescimento da renda externa e da elasticidade-renda
da demanda por exportações, dividido pela elasticidade-renda da demanda por
importações. Tendo em vista que o crescimento das exportações de um país depende do
crescimento da renda mundial e da elasticidade renda da demanda por exportações, temse que:
* = ɛC
Substituindo (9) em (8):

(9)
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FGH =

ɛL
;

(10)

De acordo com a lei de Thirwall, o balanço de pagamentos é um limite, em que a
taxa de crescimento sustentada por determinado país depende do crescimento mundial e
da elasticidade-renda relevante para as importações e exportações. Logo, se o crescimento
das importações for igual ao das exportações, as relações são resumidas por:
EFGH = ɛC
OPQ
L

=

ɛ
;

(11)

(12)

Assim, a relação entre o crescimento da renda nacional e da renda mundial é igual
à razão entre a elasticidade-renda da demanda por exportações e importações. Portanto,
se ε/π <1 e o crescimento do país é limitado pela necessidade de manter o equilíbrio do
balanço de pagamentos: o país irá crescer a uma taxa mais baixa que a renda mundial.
Dada a condição de que o crescimento está sujeito a uma restrição externa pela
Lei de Thirlwall, para estudar-se a diferença de desempenho entre economias, deve-se
considerar o problema da restrição externa como uma questão de grau, conforme
Carvalho (2010). Tanto países que crescem a uma taxa maior quanto países que crescem
a uma taxa menor estão sujeitos à restrição externa. Porém, essa restrição permite que
alguns países apresentem taxas de crescimento muito maiores do que outros devido à sua
estrutura de contas externas. Carvalho (2010) destaca que a competitividade estrutural do
país, dada pelas elasticidades-renda do comércio exterior, é fator determinante do seu
crescimento econômico relativo.
Entre os estudos mais recentes que estudaram o crescimento econômico à luz da
teoria de Thirlwall, destacam-se Araújo e Marconi (2015), Basso (2014), Carvalho
(2011), Carvalho e Lima (2009), Galetti (2017) e Gouvêa (2010).
Gouvêa (2010) estudou a relação de crescimento econômico restrito pelo balanço
de pagamentos a partir de uma análise de mudança estrutural das exportações e
importações setoriais, e como essa mudança afetou a restrição externa para um conjunto
de 90 países entre o período de 1965 a 1999. Com base na análise do erro de previsão e
do desvio médio absoluto, assim como na aplicação de um teste de regressão, o autor
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concluiu que o crescimento econômico brasileiro no período 1962-2006 foi compatível
tanto com a Lei de Thirlwall quanto com a Lei de Thirlwall Multissetorial.
A partir da abordagem Keynesiana do crescimento com restrição externa,
Carvalho e Lima (2009) analisaram a perda do dinamismo econômico brasileiro pós
década de 1980 e constataram que a taxa de crescimento no período 1930-2004 foi
compatível com o equilíbrio externo e que o câmbio real e o fluxo de capitais tiveram um
papel reduzido na obtenção desse equilíbrio.
Basso (2016) analisou as relações das exportações com o crescimento econômico
a partir das três versões do modelo de Thirlwall, que são versões estendidas do modelo
de crescimento com restrição no balanço de pagamentos, na vertente de Thirlwall (1979).
O autor analisou as elasticidades por meio da técnica de cointegração de Johansen e por
um vetor de correção de erro para o período de 2002 a 2013, concluindo que mesmo com
o “boom” das commodities a Lei de Thirlwall é válida para a economia brasileira.
Araújo e Marconi (2015) analisaram como as elasticidades-renda das exportações
do setor da indústria de transformação são afetadas a partir da estrutura produtiva
brasileira no comércio exterior. Os autores analisaram as elasticidades por setores
agregados, conforme intensidade tecnológica, e de forma desagregada para os subsetores
da indústria de transformação. Eles concluíram que uma pauta de exportação concentrada
em produtos com maior conteúdo tecnológico pode implicar taxas de crescimento do PIB
mais elevadas do que outras intensivas em commodities.
Galetti (2017) estudou o desenvolvimento econômico brasileiro se baseando na
interação de duas forças, a difusão do progresso tecnológico e as elasticidades rendas de
cada bem e serviço. Para ele, essas duas forças estão interligadas a três esferas: expansão
da eficiência produtiva; diversificação e inclusão de novos produtos/setores na economia;
e qualidade e diferenciação inter-setorial. Desta forma, ele investigou para os anos 2000
a interação das três trajetórias sobre esses dois aspectos, considerando diferentes índices
econômicos e analisando o desempenho de cada setor e sua contribuição em cada
trajetória.
Dentro desta perspectiva, este trabalho será baseado em uma revisão das teorias
de crescimento econômico impulsionado pela demanda, em especifico, o modelo de
crescimento com restrição do balanço de pagamentos desenvolvido por Thirlwall (1979).

22
3. O modelo de Thirwall e Hussain (incorporando os fluxos de capitais)
Thirlwall e Hussain (1982) estenderam o modelo seminal de Thirlwall (1979)
incluindo os fluxos de capitais e testaram a Lei de Thirwall (LT) para países em
desenvolvimento. Os resultados indicaram que alguns países tinham déficit crescente em
conta corrente financiado pelos fluxos de capitais. No modelo desenvolvido por Thirlwall
e Hussain (1982) o investimento externo permite que os países cresçam mesmo que
tenham déficit na balança comercial, possibilitando uma maior taxa de crescimento,
aliviando a restrição externa (DÁVILA-FERNANDEZ, 2016). A Equação (13) apresenta
a extensão do modelo de Thirwall com fluxos de capitais, em que F representa o valor
nominal do fluxo de capitais em moeda doméstica. Se F for positivo (negativo) haverá
entrada (saída) de capitais. Logo, a nova condição de equilíbrio é dada por:
#$" !" + #> R = #(" '" )"

(13)

Logaritmando e derivando em relação ao tempo, obtêm-se as taxas de
crescimento:
S (,>" + *" ) + (1 − S)(,> + U) = ,@" + -" + ("

(14)

em que as letras minúsculas retratam as variáveis representadas em maiúsculas
anteriormente, S e 1 − S representam as participações das exportações e dos fluxos de
capital como uma proporção dos recebimentos totais − ou a proporção da dívida que será
refinanciada pelos aumentos de exportações e pelos fluxos de capital. Tal que S =
1− S =

01 X
02 W

01 V
02 W

;

; ∀ 0 < S < 1.

Assumindo-se que as funções de importação e exportação são funções
multiplicativas de seus preços e das elasticidades:
^

0 3

'" = \ / 02] ] 4 :" ;
1]

0

9

!" = _ /0 1]
4 6" 7
3
2 ]

(15)
(16)

em que \ e _ são constantes, ` é a elasticidade preço das importações (` < 0); D é a
elasticidade preço das exportações (D < 0); :" é a renda nacional, 6" é a renda mundial;
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E é a elasticidade renda da demanda por importações e B é a elasticidade renda da
demanda por exportações. Logaritmando as Equações (15) e (16), obtém-se as taxas de
crescimento:
-" = `a,b" + (" − ,>" c + E(F" )

(17)

*" = D (,>" − ,@" − (" ) + B(C" )

(18)

Substituindo as Equações (17) e (18) na Equação (14), a taxa de crescimento da
renda interna, consistente com o equilíbrio no BP será:

FG" =

(d9J^JI )(H1] K H2] K@] )J d(7(L] ))J(IK d)(b] K H1 ")

(19)

;

Assumindo os termos de troca constantes, obtém-se a Equação (20), que descreve
o impacto dos fluxos de capitais sobre a restrição no Balanço de Pagamentos.

FG" =

d(7(L] ))J(IK d)(b] K H1] )

(20)

;

Na prática, as economias não poderiam se endividar ilimitadamente com
poupança externa. Como forma de superar essa limitação Moreno-Brid (1998, 1999,
2003) incorporou uma restrição ao modelo, tal que a relação déficit comercial e renda
seja constante. A principal contribuição de Moreno-Brid (1998, 1999) foi incluir a dívida
no modelo de Thirlwall e Hussain (1982), justificando que em economias em
desenvolvimento a dívida não pode ser negligenciada, uma vez que é a principal forma
de se alocar recursos advindos dos fluxos de capitais. Além disso, seu modelo propõe
uma restrição de longo prazo, tal que a proporção entre o déficit em conta corrente,
X

representado pelos fluxos de capitais, e a renda doméstica seja constante e = f.
Ao incorporar o pagamento de juros ao exterior, uma vez que os pagamentos
líquidos de juros no exterior configuram uma variável importante na conta corrente do
balanço de pagamento e colocando as variáveis em termos de taxa de variação, temos:
S (,>" + *" ) + (1 − S + Sg )(,> + U) + Sg (h + ,> ) = ,@" + -" + ("

(21)
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Esse modelo se caracteriza como mais ajustado às economias em
desenvolvimento e, conforme Silva, Santos e Batista (2017), mantém a restrição sobre a
acumulação sustentável de dívida externa. Logo, substituindo as funções de importação
e exportações na Equação (21), a nova expressão da taxa de crescimento do balanço de
pagamentos restrito é dada por:

FG =

di 7L] Kdj kJ(di 9J^JI)(H1 KH2 K@)
;K(IKdi Jdj )

(22)

0 V

em que ,@ é a taxa de crescimento do preço internacional em moeda doméstica, θI = 01W
2

01 m

e θg = 0 W. A Equação (22) mostra que a taxa de crescimento do produto depende da
2

renda real mundial (z), do montante de pagamento líquido de juros ao exterior em termos
reais (r), bem como da taxa de câmbio e dos preços domésticos e externos (DA SILVA;
SANTOS; BATISTA, 2017; MORENO-BRID, 2003). Assim, o modelo captura o efeito
do pagamento de juros e garante uma trajetória de crescimento de longo prazo da
acumulação da dívida externa.
Considerando não existir variação significativa nos termos de troca de longo
prazo, a equação é dada por:

FG =

di MKdj k
nK(IKdi Jdj )

(23)

Se o déficit em conta corrente for igual a zero (1 − SI + Sg = 0), a versão da
Lei de Thirwall é dada por:

FG =

di M J(IK di )k
;

(24)

Considerando os pagamentos líquidos de juros ao exterior como constante (r = 0)
ou insignificante (1=SI ), então a Equação (24) se resume àquela da Lei de Thirlwall
original:
FG =

M
;

(25)
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Alleyne e Francis (2008) contribuíram para o modelo incluindo a conta
transferências líquidas do BP ao modelo de Thirwall com fluxos de capitais, o que
segundo eles torna o modelo mais completo. Desta forma a condição de equilíbrio é
representada pela Equação (26):
#$" !" + #" R + p − q = #(" '" )"

(26)

em que T representa as transferências líquidas e R os pagamentos líquidos de juros da
dívida externa. Ambas as variáveis são medidas em moeda comum. Assume-se que as
transferências e os pagamentos de juros sejam positivos (T> 0 e R> 0).
A Equação (26) é similar àquela de Moreno-Brid (2001, 2003), se os fluxos de
capital são desagregados. Ela se diferencia quando, o componente transferência é
reformulado em função da renda doméstica e externa, de forma que:
7

p = a6#b c (:#> );

(27)

em que Z se refere à renda externa, : à renda interna, B e E representam, respectivamente,
a elasticidade das transferências com relação a Z e Y, e B > 0 e E < 0.
Assumindo que #> = #@ , a Equação (27) pode ser simplificada:
e 5

p = #> /s4

(28)

em que γ é a elasticidade das transferências em relação a Z e Y, sendo γ > 0. Logo, as
transferências líquidas estão inversamente relacionadas à renda doméstica e diretamente
relacionadas à renda mundial. Portanto, segundo Alleyne e Francis (2008), o modelo
agora captura o feedback dinâmico entre renda mundial, renda doméstica e transferências.
Transformando as variáveis em taxas de crescimento:
S (,>" + *" ) + (1 − S + Sg )(,> + U) + Sg (h + ,> ) + St u = ,@" + -" + ("

(29)

Após algumas substituições e rearranjando, a nova taxa de crescimento é dada
por:
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FG =

(di Jvdw ) 7L] Kdj kJ(di 9J^JI)(H1 KH2 K@)
;K(IKdi Jdj J vdw )

(30)

Assumindo os termos de troca constantes, obtêm-se:

FG =

(di Jvdw ) 7L] Kdj k

(31)

;K(IKdi Jdj J vdw )

Os resultados de Alleyne e Francis (2008) são semelhantes aos anteriores.
Entretanto, o aumento das transferências poderá gerar efeito positivo ou negativo no
crescimento econômico, dependendo da combinação de outros parâmetros da economia.2
Dávila-Fernández (2016) avançou no debate ao diferenciar os fluxos de
investimento de curto e longo prazo. O autor incorporou no modelo de fluxos de capitais
de Thirwall e Hussain (1982) e Moreno-Brid (2003) uma modificação, de forma a captar
o efeito do diferencial da taxa de juros doméstica e externa sobre a taxa de crescimento
de equilíbrio do BP. Nesse modelo estendido existe um diferencial entre o investimento
direto externo e o investimento em carteira na determinação da taxa de crescimento
compatível com a restrição externa. De forma que, parte dos fluxos de capitais advém do
diferencial da taxa de juros doméstica e do risco país (DÁVILA-FERNÁNDEZ, 2016).
A separação do Investimento Externo Direto (IED) do Investimento em Carteira (IC) é
importante, sobretudo para economias em desenvolvimento.
Seu modelo é dividido em duas etapas. Inicialmente, o investimento em carteira é
tomado como função do diferencial da taxa de juros doméstica e internacional e do risco
país. Posteriormente, considera-se o risco país igual a zero, tal que o IC passe a depender
apenas do diferencial de juros. Nesse modelo, o fluxo de capitais é desagregado em duas
novas contas:
x)y = #> : z
x{ = #> aq> − qb − qH c

(32)
|

(33)

tal que q> representa a taxa de juros interna; qb a taxa de juros externa; qH o risco país;
a representa a elasticidade de IC com relação a diferença entre as taxas de juros e o risco

2

Maiores detalhes consultar Alleyne e Francis (2008)
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país (a>0), e τ se refere à elasticidade de IED em relação à renda (τ > 0). Logo, a nova
condição de equilíbrio é dada por:
#>" !" + x)y + x{ − #> q = #@" '" )"

(34)

Logaritmando e escrevendo em termos de taxas de crescimento, as Equações (32),
(33) e (34) equivalem a:
}(~ = ,> + F

(32.1)

}~ = ,> + Ä(ÅI h> − Åg hb − Åt hH )

(33.1)

S (,>" + *" ) + (Sg )(}($ ) + St (}~) + SÇ (h + ,> ) = ,@" + -" + ("

(34.1)

Substituindo as funções de exportação e importação (expressas nas Equações 17
e 18), e as Equações (32.1 e 33.1) na Equação (34.1), a nova taxa de crescimento na
versão de Dávila-Fernandez (2016) da Lei de Thirlwall com fluxo de capitais é dada por:

FG =

di 7L] J (dw vÉiK dÑ k)J(di 9J^JI)(H1 KH2 K@)K dw v(ÉikÖ J ÉwkQ )
;Kdj z

em que SI =

01 V
02 W

, Sg =

á3à
02 W

áâ

01 X

2

02 W

, St = 0 W ( SÇ =

(35)

correspondem às participações das

exportações, do IED, do IC e do pagamento de juros como uma proporção dos
recebimentos totais, respectivamente. As taxas de crescimento e as elasticidades renda da
demanda das exportações e importações são mantidas como no modelo de Thirlwall
(1979) e Thirwall e Hussain (1982). Entretanto, para a taxa de juros interna, têm-se dois
efeitos: se a elasticidade do IC referente ao diferencial de juros e o risco país for maior
que a elasticidade da remessa de lucros ao exterior, um aumento da taxa de juros
doméstica impactaria positivamente o crescimento de longo prazo; se essa relação for
inversa, o efeito sobre o crescimento será negativo (DÁVILA-FERNÁNDEZ, 2016).
4.

O modelo de Araújo e Lima (modelo multissetorial e estrutura produtiva):

incorporando a mudança estrutural
A abordagem de Araújo e Lima (2007) é uma extensão do modelo de Thirlwall
(1979) e da versão de Pasinetti (1981). Na abordagem de Araújo e Lima (2007) o modelo
de crescimento com restrição do balanço de pagamentos se estende para uma economia
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multissetorial, em que a demanda varia ao longo do tempo a taxas particulares em cada
um dos setores do país. Nesse modelo, a mudança estrutural pode afetar as elasticidades
de renda das importações e das exportações, e, portanto, a taxa de crescimento da
economia com equilíbrio no BP.
Na abordagem da Lei de Thirlwall Multissetorial (LTMS) foram encontrados
resultados semelhantes à LT, em que o crescimento econômico é consistente com o
equilíbrio do Balanço de Pagamentos, que por sua vez é dado pela razão entre as
elasticidades-renda da demanda por exportação e importação multiplicada pela taxa de
crescimento da renda mundial. Porém, nessa versão, as elasticidades-renda são
ponderadas por coeficientes que medem a participação setorial no total de importações e
exportações (SOARES, 2012).
Outro aspecto que diferencia a LTMS do modelo seminal é que a condição de
equilíbrio é dada a partir dos coeficientes de trabalho e não dos preços relativos. Desta
forma, Soares (2012, p.71) destaca que “as quantidades relativas de trabalho incorporado
na produção dos bens funcionam como um mecanismo alternativo de regulação dos
preços relativos dos bens no país na hipótese de taxa de câmbio constante”.
Araújo e Lima (2007) destacam que a restrição externa pode ser superada via
mudanças na estrutura produtiva de duas formas: primeiro, via modificações na
produtividade com avanços e incentivos em tecnologia e inovação; segundo é pela taxa
de câmbio real, afetando a estrutura dos custos relativos, tornando a produção mais barata,
uma vez que reduz o salário real, implicando em vantagem comparativa via preço.
Entretanto, caso haja uma apreciação do câmbio, ocorrerá o inverso, implicando em
aumento do salário real, resultando em uma elevação do custo de produção, e
consequentemente em redução da exportação e aumento da importação do bem
(ARAUJO; LIMA, 2007; SANTOS, 2014).
O modelo proposto por Araújo e Lima (2007) é uma extensão do modelo seminal
de Thirwall (1979) que aborda o crescimento com restrição externa. Inicialmente a versão
multissetorial da Lei de Thirwall é desenvolvida a partir da condição de pleno emprego,
dada por:
∑çKI
åêI (ãåç + éãåçè )ãçå = 1

(36)

tal que ãåç corresponde à demanda doméstica por bens finais do setor i produzidos
internamente, ãåçè representa a demanda externa per capita por bens finais do setor i, tal
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que i= 1, 2, ... n-1. A produção de bens de consumo é dada pelos coeficientes ãçå , que
representam as quantidades de mão-de-obra empregada em cada setor. O n representa o
setor doméstico do país A, e x é o coeficiente de proporcionalidade que relaciona o
tamanho das populações dos países, em uma relação bilateral.
A condição para a despesa total da renda nacional é dada por:
∑çKI
åêI (ãåç + ãë̂ç )ãçå = 1

(37)

em que ãåç representa o coeficiente de demanda de importação per capita do bem i
produzido no país A. Logo, o equilíbrio da balança comercial é dado por:
∑çKI
åêI (éãåçè − ãë̂ç )ãçå = 0

(38)

Conforme ressaltam Araújo e Lima (2007), diferente do modelo de Thirwall
(1979), que considera o equilíbrio da balança comercial em termos de preços, este modelo
tem como característica importante os coeficientes de trabalho, sendo que ãçå são os
coeficientes de trabalho que ponderam os coeficientes de demanda para exportações e
importações para os bens i. Desta forma, é condição necessária que os bens exportados,
expressos em quantidade de trabalho (mão-de-obra) do país U devem ser iguais a
quantidade importada de bens, expressas em quantidades de mão-de-obra no país U.
Portanto, a solução para o sistema de quantidades físicas é dada por:
!å = (ãåç + éãåçè )!ç , } = 1, 2 … , ï − 1

(39)

sendo !å a quantidade produzida da mercadoria i e !ç a população do país U. Logo, a
quantidade física de cada bem negociável produzida no país U é determinada pela soma
das demandas interna e externa.
Sendo ,å o preço do bem no setor i no país U e ñó a taxa (uniforme) de salário
nesse mesmo país e considerando o salário homogêneo e igual em todos os setores, temse que o conjunto de solução para os preços é dado por:
,å = ãçå ñó , } = 1, 2 … , ï − 1

(40)
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Araújo e Lima (2007) destacam que a expressão (40) indica que as quantidades
relativas de trabalho empregado regulam os preços relativos dos bens dentro das
fronteiras de cada país.
Assume-se ainda a premissa de diferentes produtividades nos setores dos países
analisados, e que a diferença de preços induz à especialização. Portanto, dada as
condições anteriores, a LTMS é obtida partindo de uma função exportação padrão que
relaciona o volume de exportações com a renda e os preços relativos (SOARES, 2012).
As Equações (41) e (42) retratam, respectivamente, a função padrão de demanda
por exportações do setor/bem i (*åçè ) , e os coeficientes (ãåçè ) de demanda externa per
capita pelo bem/setor i.
9ô

*åçè

ú

/Qô4 :õ ô , ù( ,ë̂ ≥ ,å
= ò Qö̂
0, ù( ,ë̂ < ,å
9ô

ãåçè = ò

ú

ú KI

/QQô4 Fõ ô !çè ô
ö̂

, ù( ,ë̂ ≥ ,å

0, ù( ,ë̂ < ,å

(41)

(42)

em que *åçè denota a demanda por exportações pelo bem i, Då é a elasticidade preço da
demanda por exportações para o setor i, com D < 0, enquanto _å é a elasticidade renda
da demanda por exportações do setor i, :õ é a renda doméstica do país A e Fõ denota a
renda per capita do país A. Os coeficientes de demanda externa per capita pelo bem i são
obtidos a partir da divisão Equação (42) pela população do país A, dada por !ç
Assume-se que ,ë̂ ≥ ,å (Equação 42), ou seja, os preços domésticos são menores
ou iguais aos preços internacionais, logo haverá demanda por exportação dos produtos
9ô

ú

domésticos igual a /QQô4 :õ ô . Caso contrário, se ,ë̂ < ,å (o preço doméstico for maior
ö̂

que o preço externo) e não haverá demanda por exportações: o país U não possui
vantagem comparativa em produzir o bem do setor i (*åçè = 0).
Se o país A não possui vantagem comparativa na produção do bem i, não haverá
demanda por importações do bem i pelo país U (*ë̂ç = 0). Caso contrário, se ,å ≥ ,ë̂ (o
preço doméstico for maior ou igual ao preço externo), a demanda por importações será
/QQö̂ 4
ô

^ô

∅

:ó ô .
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*ë̂ç

Qö̂
= ò/ Q 4

^ô

ô

∅

:ó ô , ù( ,å ≥ ,ë̂
0, ù( ,å < ,ë̂

(43)

sendo que `å é a elasticidade preço da demanda por importações para o bem i, ∅å é a
elasticidade renda da demanda por importações e :ó é a renda do país U. Dividindo ambos
os lados da Equação (43) pela população do país U, obtemos os coeficientes de
importações per capita (Equação 44) em que Fó é a renda per capita do país U:

ãë̂ç

Q

ö̂
= ò/ Q 4

^ô

ô

∅

† KI

Fó ô !ç ô

, ù( ,å ≥ ,ë̂

0,

ù( ,å < ,ë̂

(44)

Em suma, se o preço do bem i, na economia em desenvolvimento for maior que
na economia desenvolvida, a função de exportação assumirá valor zero, caso contrário,
ela assumirá *ë̂ç = /QQö̂ 4
ô

^ô

∅

:ó ô . Já no caso da derivação da função de importação,

considera-se que o preço do bem i é maior na economia desenvolvida, ou seja, considerase que esta não tenha vantagem comparativa em produzir o bem i (ARAÚJO; LIMA,
2007; SOARES, 2012)
Dada às condições anteriores, tal como no modelo original de Thirlwall (1979),
as variáveis são transformadas em logaritmos, diferenciadas com relação ao tempo e
reorganizando, tem-se as equações de exportação e importação, respectivamente:
°̇ ô£
§
°ô£
§
°̇ ö̂ £
°ö̂ £

= _å •Oõ

(45)

= ∅å •Oó

(46)

Araújo e Lima (2007) assumem ainda que tal como o modelo seminal, os termos
de troca são constantes no longo prazo, assim como a taxa de variação dos preços do bem
i é igual em ambos os países (ARAÚJO; LIMA, 2007).
Dada às relações anteriores, para que a condição de equilíbrio expressa pela
Equação (38) seja alcançada, é necessário que a taxa de variação no tempo seja igual a
zero:
çKI
∑çKI
åêI (éã̇ åçè − ã̇ ë̂ç )ãçå + ∑åêI (éãåçè − ãë̂ç )ã̇ çå = 0

(47)
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Como não há progresso técnico, ou seja, ã̇ ç" (u) = 0, a Equação (47) pode ser
resumida:
∑çKI
åêI (éã̇ åçè − ã̇ ë̂ç )ãçå = 0

(48)

Substituindo (45) e (46) em (48) e após algumas manipulações algébricas, obtémse:
•Oó =

∑£ßi
§ °£ô
ô®i ¶úô °ô£
∑£ßi
ô®i †ô °ö̂ £ °£ô

•Oõ (49)

Sendo •Oó e •Oõ são as taxas de crescimento dos países U e A, respectivamente, b
e f indicam as elasticidades-renda de exportação e importação dos setores e ãåçè e ãçå
indicam, respectivamente, os coeficientes de demanda pelo bem final i e de produção de
bens de consumo e ξ é o coeficiente de proporcionalidade. A Equação (49) descreve a
relação entre as taxas de crescimento per capita dos dois países em estudo e é considerada
como a equivalente à ‘versão forte’ do modelo de Thirlwall, descrita na Equação (9).
Considerando que a taxa de crescimento mundial D análoga à encontrada por Thirlwall
(1979):

∆=

∑£ßi
§ °£ô
ô®i ¶úô °ô£
∑£ßi
ô®i †ô ° ö̂ £ °£ô

(50)

A partir da Equação (50) se D < 1 segue-se que há crescimento desigual, ou seja,
a renda per capita do país desenvolvido cresce a uma taxa mais elevada que a do país
subdesenvolvido. Isso ocorre se, e somente se:
∑çKI
åêI [∅å ãë̂ç − é_å ãåçè ] ãçå < 0

(51)

Essa desigualdade pode ser atribuída à Lei de Engel, assim, pode-se inferir que
háe uma diferença na elasticidade-renda da demanda por bens industrializados, em geral
exportados por economias desenvolvidas, e bens primários, em geral, exportados pelos
países em desenvolvimento (ARAÚJO; LIMA, 2007). Ressalta-se que os países
desenvolvidos também exportam elevados volumes de bens primários, porém possuem
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uma pauta de exportação com maior diversificação. Enquanto que, as economias em
desenvolvimento têm uma concentração em bens primários e de menor teor tecnológico.
A partir da Equação (51), a taxa de crescimento é dada por:

•Oõ =

°̇ ô£
§¨
∑£ßi
°
ô®i
∑£ßi
ô®i úô

ô£

(52)

Substituindo (52) em (49) e após algumas manipulações algébricas, tem-se a
‘versão fraca’ multissetorial, expressa na Equação (53), equivalente à Equação (8) do
modelo de Thirlwall, que representa a relação entre a taxa de crescimento da renda e a
taxa de crescimento das exportações:

•Oó =

∑£ßi
§ °ô£
ô®i ¶úô °ô£
£ßi
a∑ô®i ∅ô °ö̂ £ °£ô ca∑£ßi
ô®i úô c

∑çKI
åêI

°̇ ô£
§
°ô£

(53)

A Equação (53) é denominada a versão multissetorial do que Thirlwall (1979)
definiu como taxa de crescimento compatível com o balanço de pagamentos (ARAÚJO;
LIMA, 2007). Essa expressão descreve que a taxa de crescimento per capita do país U
depende diretamente da taxa de crescimento das exportações.
A partir dessa equação pode-se verificar a relação diretamente proporcional entre
a taxa de crescimento per capita e a taxa de crescimento das exportações. O termo é indica
que a taxa de crescimento aumenta quanto maior (menor) for a elasticidade renda da
demanda por exportações (importações).
As elasticidades setoriais das exportações e importações são ponderadas por
coeficientes que medem a participação de cada setor em relação aos valores totais das
exportações e importações do país, respectivamente. Logo, mudanças estruturais
advindas de modificações de preferências, segundo a Lei de Engel, podem alterar a taxa
de crescimento compatível com o equilíbrio externo, ou seja, mesmo que as elasticidades
setoriais se mantenham constantes, a taxa de crescimento da economia pode sofrer
alterações. Desta forma, a Lei de Thirlwall multissetorial incorpora ao modelo original o
setor de oferta via ponderação de cada setor ao valor total (ARAÚJO; LIMA, 2007;
SOUZA et al, 2016).
Segundo a LTMS, alterações na composição da demanda ou na estrutura de
produção que refletem a participação dos setores nas exportações e importações são
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importantes para o crescimento econômico. Essa relação é válida mesmo que as
elasticidades setoriais permaneçam constantes.
Pela LT, somente haverá crescimento econômico se houver aumento da renda
mundial. Entretanto, a LTMS implica que mesmo que não haja aumento da taxa de
crescimento da renda mundial pode haver crescimento econômico significativo, via
alterações da participação setorial das exportações e importações no valor total.
Existem poucos estudos que analisaram empiricamente a versão da LTMS dentre
eles destacam-se: Batista e Neder (2020), Blecker e Ibarra (2013), Gouvêa e Lima (2010),
Romero e McCombie (2016), Silva e Almeida (2016), Silva, Neder e Santos (2016) e
Soares (2012), Soukiazis, Muchová e Leško (2017), Tharnpanich e McCombie (2013).
Batista e Neder (2020) testaram o modelo de crescimento sob restrição do balanço
de pagamentos segundo a Lei de Thirlwall Multissetorial (2007) para um conjunto de 69
países de renda média, para o período de 2000 a 2013.Os autores estimaram as
elasticidades-renda da demanda para importações e exportações a partir da metodologia
de dados em painel dinâmico via Método dos Momentos Generalizados (GMM-System).
Foram estimadas funções de forma agregada para todos os países, para cinco setores
conforme intensidade tecnológica desenvolvida por Lall (2000). Os resultados validaram
a lei constatada indicando que estas economias tiveram taxas de crescimento restrito pelo
BP. As elasticidades-renda da demanda por exportações e importações foram superiores
nos setores de maior intensidade tecnológica, enquanto que as elasticidades-preço das
importações indicaram que é necessário uma politica cambial mais favorável para todos
os setores analisados. Neste sentido, os autores concluíram que as mudanças estruturais
devem ir no sentido de ampliação de setores de maior valor agregado, e em contrapartida,
reduzir a participação de setores que geram menores retornos em termos de receita de
longo prazo, e que sugerem um entrave ao crescimento econômico.
Blecke e Ibarra (2013) utilizaram o modelo alternativo de Thirwall para
analisarem as funções de demanda por exportação dos setores de manufaturas e
commodities primárias e para as funções de demanda das importações dos setores de bens
intermediários e finais, para o período de 1960 a 2006, utilizando a técnica de
cointegração de Johansen e o Modelo Vetorial de Correção de Erros (VEC). Eles
analisaram se a taxa de crescimento estimada é compatível com o crescimento médio do
PIB real do México durante o período de 47 anos e se existiu uma quebra estrutural no
período pós liberalização comercial. Os resultados indicaram que no período pré
liberalização o BP restrito foi um entrave ao crescimento econômico da economia
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mexicana, enquanto que no período posterior, a queda no crescimento real do PIB não
pode ser atribuída a restrição do BP, indicando que neste segundo período, sobretudo
quando se incluiu a indústria maquiladora, as estimativas indicam que a as taxas de
crescimento aumentaram e que a liberalização foi eficaz em aliviar a restrição anterior à
BP do México.
Gouvêa e Lima (2010) testaram a LT e a LMST para uma amostra de países da
Ásia e da América Latina de 1962 a 2006, analisando como as mudanças setoriais
afetaram a extensão da restrição externa. Os autores estimaram funções de importação e
exportação a partir da classificação de Lall (2000) por intensidade tecnológica, tendo
como variáveis independentes o produto interno bruto e a taxa de câmbio3. Os principais
resultados foram similares a Andersen (1993) e indicaram que para a função de
importação os resultados da taxa de câmbio se mostraram significativo apenas para os
países da América Latina. Com relação à variável renda, os resultados foram
significativos para todos os países da amostra. Comparando para um mesmo país, as
elasticidades renda, entre os setores, foram maiores para aqueles setores com maior
intensidade tecnológica que os baseados em recursos naturais.
No que se refere às funções de exportação para ambas as regiões em estudo, a
renda se mostrou a principal variável na determinação das exportações setoriais, com
exceção do Brasil e das Filipinas, em que a variável não foi significativa. Já, no que se
refere à taxa de câmbio, a mesma se mostrou insignificativa e não com o sinal não
esperado para alguns setores. Com relação à comparação da elasticidade para uma dada
economia, é notório a confirmação da Lei de Engel, uma vez que setores com maior
tecnologia tendem a ter maiores elasticidades.
Comparando-se os dois grupos de países, observa-se que os setores intensivos em
tecnologia possuem elasticidade renda mais alta nos países asiáticos que nos países latinoamericanos. Gouvêa e Lima (2010) calcularam posteriormente as taxas de crescimento
restrito pelo balanço de pagamentos para cada país, conforme a LT e LTMS, comparando
com as taxas de crescimento previstas pelo modelo econométrico. Os resultados
indicaram que tanto a LT quanto a LTMS são bons indicadores da taxa de crescimento
da renda per capita.
Com base na teoria estruturalista, Soares (2012) aplicou a abordagem da LMST
de Araújo e Lima (2007) para o caso brasileiro, a partir de duas bases de dados, uma

3

Mais detalhes consultar Gouvêa e Lima (2010)
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trimestral, se baseando na classificação de categorias de uso e fator agregado, e outra
anual por níveis de intensidade tecnológica para o período de 1980 a 2011. º autor estudou
o processo de desindustrialização da economia brasileira utilizando o modelo restrito do
balanço de pagamentos, o processo de mudança estrutural e o comportamento dos setores
via intensidade tecnológica. O autor aplicou o teste de cointegração de Johansen sobre os
dados trimestrais de forma a analisar a causalidade. Para os dados anuais eles utilizaram
a metodologia dos dados em painel.
Os principais resultados encontrados por Soares (2012) indicaram que, para dados
trimestrais, no geral, existem relações de longo prazo entre as variáveis de crescimento
econômico e importações para a maioria dos setores, com exceção do setor de
combustível e produtos básicos para o período de 1995 a 2011. Os resultados indicaram
o maior efeito preço do que o efeito renda, o que é esperado uma vez que a política
cambial brasileira tem focado no crescimento das exportações de commodities em
detrimento de setores com maior valor agregado.
Já para os dados anuais, a estatística descritiva indicou que o Brasil tem
concentrado suas importações em bens de média-alta e alta tecnologia, se relacionando
com a evolução da taxa de câmbio para o período estudado. Por outro lado, as exportações
brasileiras vêm se concentrando em bens não industrializados, o que por sua vez, implica
em um déficit crescente dos setores de média e alta tecnologia, e um superávit de setores
de baixa tecnologia e produtos não industriais. Os resultados empíricos confirmaram essa
análise, indicando maior efeito das elasticidades de importação para todos os setores
industriais, com exceção do setor de baixa tecnologia. Enquanto que, o efeito câmbio foi
verificado no setor de produtos industriais de média-alta e média-baixa tecnologia.
Soares (2012) conclui que o efeito câmbio significativo, sobretudo, nas
exportações de produtos básicos, implicou em uma política cambial de reprimarização e
de desindustrialização na economia brasileira e uma maior importação de bens de médiaalta e média-baixa tecnologia, resultando em dependência externa. Desta forma, o estudo
corrobora a LMST e requer a superação da restrição externa, a partir de uma mudança
estrutural que altere as relações das elasticidades, e uma política de fortalecimento da
indústria nacional, com meios de inovação e impulso das exportações.
Romero e McCombie (2016) contribuíram de duas formas para literatura,
incialmente a partir de uma nova análise econométrica, envolvendo o método de
estimação de dados em painel dinâmico. A segunda foi a análise setorial para economias
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desenvolvidas, uma vez que os estudos até então envolviam apenas economias em
desenvolvimento.
Os autores abordaram em seu estudo as exportações e importações de 14
economias, a partir da classificação de Lall (2000). Conforme os autores, trabalhos que
se baseiam em modelos de cointegração, como Gouvêa e Lima (2010), possuem três
limitações: 1) os resultados da metodologia VECMs

que podem ser sensíveis à

especificação dos modelos em termos do tipo de tendência e o número de defasagens
utilizadas; 2) nenhum dos trabalhos anteriores utilizam índices setoriais de preços para
deflacionar os valores das exportações e importações setoriais, desconsiderando as
diferenças nos preços relativos dos setores; e 3) o ajuste do modelo se dá apenas por teste
t, como é o caso de Gouvêa e Lima (2010), ou apenas por comparação gráfica, como é o
caso de Romero, Silveira e Jayme Júnior (2011). Romero e McCombie (2016) preenchem
essa lacuna e as limitações dos trabalhos anteriores e utilizam o índice de qualidade
ajustado desenvolvido por Feenstra e Romalis (2014) para os valores das exportações e
importações, como forma de mensurar os preços relativos em cada setor e deflacionar os
respectivos valores de exportação e importação.
Silva e Almeida (2016) inovaram na abordagem do balanço de pagamentos
restrito a partir da teoria da LMST incluindo as cadeias globais de valor4 (CGV),
analisando o setor de transportes para economia brasileira, entre 1996 e 2011 por meio
de dados em painel com método GMM.
Os principais resultados das funções de exportações indicam que o câmbio se
mostrou significativo, e com sinal positivo, conforme o esperado, corroborando com a
condição de Marshall Lerner, que indica que desvalorizações cambiais implicam em
aumento das exportações. Quanto às importações, a taxa de câmbio foi significativa,
porém com sinal inverso ao esperado, o que segundo os autores, pode ser justificado pela
peculiaridade do setor em estudo.5

Os resultados para as elasticidades-renda das

exportações e importações, foram condizentes com o esperado.
Os resultados indicaram que agregar valor aos bens exportados para o setor em
estudo geram maiores elasticidades renda da demanda. Isso, segundo Silva e Almeida
(2016), confirma a hipótese de que a estrutura produtiva brasileira deve se diversificar

4

As cadeias globais de valor consistem em uma medida de valor adicionado que se baseia em um valor que
é acrescentado por um país ao produzir um bem ou serviço, que por sua vez é incorporado em produtos
intermediários e/ou finais, e posteriormente, exportados (SILVA; ALMEIDA, 2016).
5
Mais detalhes em Silva e Almeida (2016)
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em direção a maior participação de bens industriais com maior valor agregado na pauta
exportadora, contribuindo assim para maior dinamismo do crescimento econômico. As
maiores elasticidades pelo lado das importações foram alcançadas pelos bens de consumo
final.
Ao incluir as CGV no modelo multissetorial de Thirwall, dentro de um novo
contexto global, Silva e Almeida (2016) concluíram que a atividade mais dinâmica para
o setor de transportes é a agregação de valor aos produtos exportados, que levaria ao
maior dinamismo econômico e taxas de crescimento mais consistentes.
Silva, Neder e Santos (2016) contribuíram para o debate analisando
empiricamente a LTMS entre Brasil e China, a partir de uma análise de dados em painel
para os estados brasileiros entre 1999 a 2009, estudando os bens por fator agregado
(produtos básicos, semimanufaturados e manufaturados) e por subfatores, desagregando
esses grandes grupos. Os principais resultados indicaram que as maiores elasticidades se
referem à indústria de transformação, apresentando uma razão entre as elasticidades de
exportação e importação maior que um. Entretanto, conforme Silva, Neder e Santos
(2016) essa estratégia de crescimento brasileira não é compatível com a “Lei de
Verdoorn-Kaldor- Thirlwall”6.
Soukiazis, Muchová e Leško (2017) utilizaram a abordagem multissetorial de
Thirwall para estudar economias em transição na Europa Central e Europa ocidental, e
testaram se o BP tem sido uma restrição ao crescimento econômico, no período de 19952014. Os autores estimaram funções de exportação por mínimos quadrados ordinários
para as economias selecionadas, enquanto que as funções de importação foram estimadas
por mínimos quadrados de dois estágios. No geral, as elasticidade-renda de demanda por
exportação foram maiores em setores de maior valor agregado, indicando que as
economias em transição europeias selecionadas, tem se especializado na produção de
bens de alta elasticidade na demanda internacional, o que pode contribuir para alavancar
o crescimento econômico de longo prazo.
Tharnpanich e McCombie (2013) buscaram testar o modelo de crescimento
restrito do BP para Tailândia, compreendendo o período de 1962-2009, a partir da
cointegração de Gregory e Hansen (1992), de forma a identificar a existência de quebra

6

A “Lei de Verdoorn-Kaldor- Thirlwall” considera simultaneamente a razão das elasticidades e a
elasticidade produto do emprego maiores do que a unidade para que esta estratégia de crescimento seja
completa. (SILVA, NEDER; SANTOS, 2016)
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estrutural ao longo do período. Os resultados indicaram que antes da crise de 1997 as
taxas de crescimento das exportações foram consideráveis, após este período as
exportações apresentaram um declínio. Os autores explicaram este comportamento por
cinco fatores : mudanças no crescimento das exportações, crescimento da renda mundial,
composição das exportações e a elasticidade-renda da demanda por importações, e
elasticidade-renda da demanda das exportações. A principal conclusão é que antes da
crise as exportações tailandesas estiveram associadas a produtos manufaturados, que
possuem maiores elasticidade-renda da demanda por exportações do que produtos
primários. Logo, o crescimento econômico de longo prazo foi restrito pelo BP, indicando
que a mudança estrutural para setores de bens primários foi limitante para esta economia.
Sugerindo que a composição da pauta de exportação desempenha importante fator no
crescimento equilibrado de longo prazo, conforme sugere Araújo e Lima (2007).
5. O modelo Multissetorial com Fluxos de Capitais
Araújo e Lima (2007) avançaram ao introduzir um modelo com base nos setores
de uma economia, entretanto, não consideraram em sua versão o impacto dos fluxos de
capitais desenvolvido por Thirlwall e Hussain (1982). Da Silva, Santos e Batista (2017)
contribuíram para este debate incorporando uma versão mais completa do modelo de
Thirwall multissetorial, incluindo os fluxos de capitais multissetoriais.
Para que a condição de equilíbrio do balanço de pagamentos, em uma economia
aberta, seja satisfeita é necessário a condição de pleno emprego e do gasto total da renda
interna7 (ARAÚJO; TEIXEIRA, 2004; DA SILVA; SANTOS; BATISTA, 2017). Desta
forma, quando as duas condições são atendidas simultaneamente, o equilíbrio será dado
por:
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Em um sistema dinâmico de economia aberta, a condição de demanda efetiva passa a ser dividida em duas
partes: a condição de pleno emprego e a condição de despesa total da renda nacional, que pode ser gasta
em produtos importados e, dessa forma, o cumprimento desta não implica na satisfação da condição de
pleno emprego. Quando as duas condições são cumpridas simultaneamente, a condição de equilíbrio do
balanço de pagamentos é também satisfeita (DA SILVA; SANTOS; BATISTA, 2017; pág.643)
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sendo que ±≤∞ representa a demanda per capita externa pelo setor do bem i, ∫≤Ø , a quantidade
de mão-de-obra empregada pelo parceiro comercial, Då é a elasticidade preço da demanda
Ø

por exportações (Då < 0), Bå é a elasticidade-renda da demanda por exportações e 6Ø é a
renda per capita do parceiro comercial, e a função de importação será dada por:

∞
Wô
±∞

= µÆ

∞
∏∞ ∑
ô
∑ô

∞

≥

^ô

;

∞

a:Ø c ô a∫Ø c

∞

;ô KI

0,

, ù(
∞

tal que

Ø

, ù( ) Ø #å ≤ #å

Wô

±∞

Ø
) Ø #å

(56)

> #å

Ø

representa a demanda interna por bens produzidos no exterior, `å é a
Ø

elasticidade preço demanda das importações do setor do bem i, e `å < 0, Eå , a
elasticidade renda da demanda por importações do setor i, e y é a renda interna per capita.
A Equação (57) representa os fluxos de capitais:
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As Equações (55), (56) e (57) podem ser transformadas em taxas de crescimento,
dadas respectivamente por:
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Reescrevendo a condição de equilíbrio com as taxas de crescimento e derivando
com relação ao tempo, temos que:
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Após algumas substituições e manipulações algébricas e assumindo os termos de
troca constantes, tem-se a Lei de Thirlwall Multissetorial com Fluxos de Capitais:
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tal que a taxa de crescimento depende da taxa de câmbio real efetiva (,å − ,̂å − æ@ ), da
renda do parceiro comercial (6" ), sendo esta diretamente proporcional ao crescimento das
exportações, e dos fluxos de capitais. Essa equação incorpora os efeitos setoriais da taxa
de crescimento econômico entre dois parceiros comerciais (SILVA; SANTOS;
BATISTA, 2017).
Silva, Santos e Batista, (2017) destacam que os fluxos de capitais surgem de
maneira sustentável, desta forma a taxa de crescimento se assemelha à taxa de
crescimento da economia doméstica. Logo, a inovação dos fluxos de capitais é
semelhante à proposta por Moreno-Brid (2003) no modelo agregado para o modelo
multissetorial.
Desta forma, Silva, Santos e Batista (2017) argumentam que o modelo por eles
proposto é mais completo, uma vez que incorporam os fluxos de capitais na Lei de
Thirlwall Multissetorial, que por sua vez enfatiza que a mudança estrutural e o maior foco
nas exportações de produtos de maior intensidade tecnológica, ou seja, aqueles setores
que apresentam as maiores razões das elasticidades-renda, implicam em uma maior
superação da restrição externa e do crescimento sustentável de longo prazo, levando o
país a um patamar superior de crescimento econômico.
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6. Considerações Finais
Segundo a abordagem Keynesiana, o crescimento econômico de um país se
configura pelo lado da demanda, enfatizando o papel da demanda externa como
determinante das taxas de crescimento. Dentro dessa abordagem, as exportações são
caracterizadas como a principal variável da demanda externa.
Com base nesta abordagem e assumindo que no longo prazo o crescimento não
implique em déficits no balanço de pagamentos, Thirlwall (1979) desenvolveu seu
modelo de crescimento com equilíbrio no BP. Segundo seu modelo, a taxa de crescimento
é consistente com o equilíbrio do balanço de pagamentos. A inovação principal é que o
déficit no balanço de pagamentos impede a expansão da demanda e consequentemente
do crescimento do produto. Logo, para que haja crescimento econômico em um país, é
necessário que as elasticidades-renda das exportações superem as elasticidades renda das
importações.
O modelo de Thirlwall (1979) evoluiu a partir de seu modelo seminal. Nesse
sentido, este trabalho teve como objetivo revisar as principais contribuições ao modelo
de crescimento com restrição no Balanço de Pagamentos e suas principais modificações.
Thirlwall e Hussain (1982) foram os primeiros a expandirem a Lei de Thirlwall
(1979). Os autores agregaram ao modelo seminal os fluxos de capitais e uma situação de
desequilíbrio inicial, em que poderia haver crescimento econômico mesmo que os países
possuíssem déficits na balança comercial.
Em seguida, McCombie e Thirlwall (1997) e Moreno-Brid (1998-1999)
introduziram ao modelo original de Thirlwall (1979), considerando a relação déficit
comercial e renda constante, o pagamento de juros ao modelo com fluxos de capitais de
Thirlwall e Hussain (1982). Davila-Fernández (2016) avançou no debate incorporando a
diferenciação dos fluxos de investimento de curto e longo prazo. O autor incorporou ao
modelo de fluxos de capitais de Thirwall e Hussain (1982) e Moreno-Brid (2003) uma
modificação, de forma a captar o efeito do diferencial da taxa de juros doméstica e externa
sobre a taxa de crescimento que equilibra o BP.
A abordagem de Araújo e Lima (2007) é uma extensão do modelo original de
Thirlwall (1979). Os autores ampliaram a Lei de Thirlwall para uma versão de
crescimento com restrição do balanço de pagamentos para uma economia multissetorial,
em que a demanda varia ao longo do tempo a taxas particulares em cada um dos setores
do país. A ideia é que a mudança estrutural pode afetar as elasticidades de renda das
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importações e das exportações, e, portanto, a taxa de crescimento da economia. Por fim,
Silva, Santos e Batista (2017) incorporam uma versão mais completa do modelo de
Thirwall multissetorial, incluindo os fluxos de capitais multissetoriais.
Assim, a superação da restrição externa requer uma mudança estrutural que altere
a razão das elasticidades-renda. Para tanto, deve-se impulsionar setores mais dinâmicos,
por meio de políticas industriais, por exemplo.
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2: UMA COMPARAÇÃO DO GRAU DE DIVERSIFICAÇÃO E SOFISTICAÇÃO
DAS EXPORTAÇÕES ASIÁTICAS E LATINO-AMERICANAS
1. Introdução
Estudos recentes8 analisaram a relação entre crescimento econômico e
desempenho tecnológico da produção de determinado país, enfatizando o papel das
exportações e da competitividade do comércio internacional no mundo globalizado.
De acordo com Montobbio e Rampa (2015), as últimas duas décadas marcam uma
mudança estrutural em atividades tecnológicas, nas exportações de manufaturas e
industrias primárias na economia mundial. Isso indica que industrias com maior teor
tecnológico tendem a liderar mudanças técnicas na economia como um todo e
consequentemente implicam em maiores participações nas exportações mundiais. Isso
levanta a hipótese de uma associação entre o desempenho tecnológico e crescimento das
exportações nacionais.
Segundo Feijó, Lamonica e Puzo (2017), nesse período se intensificou o processo
de financeirização, liberalização do comércio, privatização e desregulamentação
financeira. A política econômica e a gestão das políticas monetárias e fiscais tornaram-se
subordinadas aos mercados financeiros internacionais, principalmente. Dentre as
mudanças ocorridas na década de 1990 destaca-se a busca dos países por competitividade
das exportações, uma vez que com a abertura comercial os fluxos de comércio se
intensificaram, levando ao acirramento da competição entre as nações.
Dentro desse contexto, o papel das exportações se configura como uma variável
central e estratégica para o desempenho econômico do país e do equilíbrio do balanço de
pagamentos, por desempenhar um papel duplo nos modelos de crescimento induzidos
pela demanda (SOARES, 2012).
Acredita-se que o crescimento sustentado do PIB per capita implica em melhorias,
tanto da pauta exportadora quanto importadora, e que a estrutura de comércio exterior
pode ser modificada a partir de políticas governamentais, mesmo que o país tenha
restrições na sua estrutura (YAMANE, 2014). Assim, o comércio exterior desempenha
um importante papel na renda de um país, uma vez que o crescimento econômico das

Baraúna e Hidalgo (2016), Carvalho (2010), Costa (2014), Kume, Piani e Miranda (2012), Silva e Batista
(2015), Da Silva e Leite (2013), Rubin e Waquil (2013), Rodrick (2006), Silva, Batista e Drumond (2011)
e Yamane (2014).
8
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nações pós década de 1990 foi sustentado pela maior abertura comercial mundial
(RODRIK, 2006).
Além disso, o tipo de bem que é produzido na economia importa, uma vez que a
produção determina o crescimento econômico de longo prazo e o desenvolvimento
econômico de um país. Assim, se indústrias de elevada intensidade tecnológica lideram
a mudança estrutural da economia, o desenvolvimento resultaria em uma estrutura
produtiva baseada em setores de alta intensidade tecnológica, implicando em um
crescimento sustentável de longo prazo. (FELIPE et al., 2012; FURTADO, 1964;
KUZNETS, 1958; HAUSMANN; HWANG; RODRIK, 2007; HAUSMANN;
HIDALGO, 2010; LALL, 1992; 2000; ROMERO; MCCOMBIE, 2016).
Segundo Baraúma e Hidalgo (2016), os países que descobrem quais bens se
associam a maiores níveis de produtividade e passam a investir nesses setores, tendem a
convergir para níveis de rendimentos maiores, via ganhos de produtividade de sua pauta
de exportações, indicando que o crescimento econômico de uma nação está interligado
com sua estrutura produtiva. Desta forma, o subdesenvolvimento pode ser resultado da
dificuldade de mudanças na estrutura produtiva para produtos com alto teor tecnológico.
Assim, a capacidade das economias apresentarem um crescimento sustentado e elevado
da renda doméstica e da renda per capita pode se mostrar “em cheque” se as exportações
estiverem baseadas em produtos primários. Ademais, o nível de produtividade das
exportações de um país e o que qualitativamente esse país exporta e/ou importa é
considerável para seu crescimento econômico, conforme Carvalho (2010), Freitas e
Manede (2007), Hausmann, Hwang e Rodrik (2007), Rodrick (2006) e Yamane (2014).
Para Amaral, Freitas e Castilho (2015) as economias especializadas em
exportações de produtos primários e baseados em recursos naturais, têm ido pela
contramão do comércio mundial, com perdas de competitividade dos produtos industriais
e dinamismo no período recente, podendo gerar novas restrições externas e entraves para
o crescimento de longo prazo.
A estrutura produtiva e a pauta de exportação são fundamentais na determinação
e distribuição do seu nível de renda per capita. Uma economia de base primária pode
apresentar um nível de renda menor que outra economia de base industrial. Além disso,
uma estrutura de produção/exportação concentrada em produtos de baixa elasticidade
renda pode representar um risco ao crescimento de longo prazo. Contudo, alguns países
em desenvolvimento têm modificado e diversificado sua pauta de produção e exportação
em direção a produtos de maior intensidade tecnológica, implicando em estruturas de
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comércio mais dinâmicas, gerando crescimento econômico sustentável (MONTOBBIO;
RAMPA, 2005).
A literatura kaldoriana enfatiza que pelo lado da demanda as exportações são o
principal componente responsável pela expansão da demanda agregada, possibilitando
aumento da renda, e gerando um efeito multiplicador que influencia positivamente os
demais componentes da demanda agregada. Além disso, o desempenho econômico de um
país no comércio internacional é fundamental para o crescimento sustentado de longo
prazo (KALDOR, 1968; THIRWALL, 1979).
Ademais, pelo modelo de restrição externa de Thirwaal, as economias
exportadoras de bens de maior conteúdo tecnológico tendem a possuir renda superior,
indicando que o desempenho das exportações é considerável para o crescimento
econômico e que essa relação depende do que se exporta. Enquanto a teoria Kaldoriana,
enfatiza maior relevância para o setor de capitais, implicando em um maior dinamismo
econômico, tal que uma estrutura industrial mais diversificada e com maior valor
agregado potencializa o crescimento, promovendo relações mais complexas.
Silva e Leite (2013) destacam que produtos com maior nível de sofisticação
tendem a ter uma maior participação no mercado e valores das exportações mais estáveis
ao longo dos anos. Entretanto, conforme Costa (2014), não necessariamente países com
níveis de renda per capita maiores possuem maiores índices de sofisticação das
exportações. Isso seria resultado da fragmentação da produção e das exportações
resultantes nas relações encontradas. O autor analisou os estágios de produção por meio
do índice de sofisticação das exportações e concluiu que podem existir exceções, como o
caso do Chile e outras economias em desenvolvimento.
Nessa perspectiva, o objetivo deste capítulo foi estudar a evolução e a sofisticação
das exportações nas economias em desenvolvimento utilizando o índice de sofisticação
das exportações para as economias asiáticas e latino-americanas e identificar como a
sofisticação se associa com a produtividade e crescimento.
Os índices de sofisticação permitem compreender a qualidade da cesta de
exportação de determinada região, tal que economias que apresentem cestas de
exportação com maior sofisticação tendem a apresentar um melhor desempenho
econômico de longo prazo. Assim, se duas economias apresentam cestas de exportação e
sofisticação similar, porém com rendas per capita diferentes, aquela que detém a menor
renda tenderá a ter taxas de crescimento superiores, de forma que a produtividade desta é
comparada a de uma economia rica (HAUSMANN; HWANG; RODRIK, 2007)
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Considerando as 13 economias asiáticas e latino-americanas selecionadas na tese,
a contribuição deste capítulo é identificar se os grupos de economias selecionadas têm
caminhado na direção de uma cesta de exportação de maior índice de sofisticação, tal
como uma estrutura produtiva diversificada, que permitam taxas de crescimento
sustentáveis de longo prazo.
O período de análise compreendeu os anos de 1995, 2000, 2005, 2010 e 2015,
uma vez que neste período se intensificou o processo de abertura econômica nas
economias em desenvolvimento, advogada pelo Consenso de Washington como um novo
caminho para o desenvolvimento. A utilização do índice de sofisticação é recente e não
há na literatura estudos que comparem os países asiáticos com as economias latinoamericanas.
Além desta introdução, este capítulo possui mais quatro seções. Na seção 2
apresenta-se uma breve definição do índice de sofisticação das exportações, na seção
subsequente é apresentada a metodologia utilizada, posteriormente os resultados serão
expostos na quinta seção e por fim as considerações finais serão feitas na última seção.
2. Sofisticação das exportações
O termo sofisticação da produção/exportações tem diversas definições na
literatura. Podendo ser definindo como um grande avanço tecnológico ou da
complexidade de um bem ou pelo conteúdo de valor agregado em um dado produto.
(BARAÚNA;

HIDALGO,

2016;

HAUSMANN;

HIDALGO,

2010;

RUBIM;

WALQUIL, 2013; LALL, 2005).
A sofisticação pode ser associada à geração do nível de rendimento ou de
produtividade interna, (HAUSMANN; KLINGER, 2006), ou à geração de acúmulo de
capacidades interna (HAUSMANN; HIDALGO, 2010). Essas duas últimas definições,
conforme Rubim e Walquil (2013), estão associadas à abordagem de encadeamento dos
setores e enraizamento produtivo de Hirschman (1981) e Polanyi (2000) e aos efeitos
multiplicadores de Kaldor (1956), “derivado da dinâmica da produção de alguns bens em
gerar efeitos internos de aumento de produtividade associados à aprendizagem, ganhos
de economias externas e dos “spill-overs” tecnológicos” (RUBIM; WALQUIL, 2013, p.
139). Segundo Baraúna e Hidalgo (2016) e Rubim e Walquil (2013) a sofisticação das
exportações pode ser associada à intensidade tecnológica de um produto e à produtividade
dos setores.
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A sofisticação é associada à renda média do país exportador por Lall, Weiss e
Zhang (2005), tal como está relacionada com a especialização tecnológica. Seguindo esta
lógica, na ausência de intervenções comerciais, os países tendem a ter características que
permitem exportar bens com maior ou menor sofisticação. Dentre essas características
destacam-se tecnologia, marketing, logística e proximidade dos mercados consumidores,
recursos naturais, infraestrutura, organização da cadeia de valor e fragmentabilidade.
Esses fatores interferem na localização da produção de exportação e, portanto, a
sofisticação de cada produto. Além disso, fatores políticos, como restrições comerciais e
subsídios, blocos comerciais e preferências comerciais podem afetar a produção de
exportação (LALL, 2005).
Neste trabalho a definição de sofisticação considera as relações apontadas por
Baraúna e Hidalgo (2016) e Rubim e Walquil (2013), tal como a associação com a renda
média do país exportador e especialização tecnológica, conforme definido por Lall, Weiss
e Zhang (2005).
Diversos estudos analisaram como a tecnologia influencia as relações comerciais
e o desempenho econômico de uma região. Segundo Laursen (1999) há uma relação
positiva entre essas duas variáveis, além da produtividade e o desempenho comercial
também impactarem positiva e significativamente no desempenho econômico. Laursen
(1999) mostrou que quanto mais especializado em setores de alta intensidade tecnológica,
maior será a “quota” de mercado de exportação de um país.
De acordo com as teorias Kaldoriana e Keynesiana, tal como na visão de
Thirlwall, a estrutura produtiva de um país determinará o efeito das exportações sobre o
produto. Carvalho (2010) ressalta que estrutura produtiva de um país focada em bens mais
sofisticados tecnologicamente tende a potencializar o crescimento econômico, permitindo
encadeamentos mais complexos e consistentes tanto dentro quanto entre os setores. Além
disso, segundo Baraúna e Hidalgo (2016, p. 309) “o processo de inovação tecnológica
gera vantagens comparativas e influencia o padrão de comércio internacional dos países”.
Ao investigar a relação entre produtividade, tecnologia e sua influência nos
padrões de comércio e crescimento econômico dos países destacam-se os estudos de
Baraúna e Hidalgo (2016), Carvalho (2010), Hausmann et al. (2007), Hausmann e
Hidalgo (2010), Kume, Piani e Miranda (2012), Lall, Weiss e Zhang (2005) e Yamane
(2014).
Dentro dessa perspectiva, Lall, Weiss e Zhang (2005) desenvolveu uma matriz de
correlação com quatro combinações entre a intensidade tecnológica (alta e baixa) e a
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sofisticação das exportações (alta e baixa). Os produtos classificados como alta
sofisticação/alta intensidade tecnológica e baixa sofisticação/baixa intensidade
tecnológica são típicos do que defende a teoria de comércio tradicional: países ricos tem
vantagem em produzir bens que usam tecnologias avançadas enquanto países pobres
utilizam tecnologias mais simples. As outras duas combinações da abordagem de Lall,
Weiss e Zhang (2005) são consideradas importantes e pouco tratadas na literatura: a
primeira é de alta tecnologia com baixa sofisticação9, sugerindo existir um processo de
fragmentação10 produtiva; a segunda combinação de baixa tecnologia e alta sofisticação11
sugere que os produtos possuam recursos naturais específicos, logísticos ou outras
necessidades que estão fora do alcance dos países pobres mas presentes nos países ricos
(LALL, 2005).
Estudos empíricos12, que buscaram associar os países com seu nível de
produtividade concluíram que países que investem e associam suas exportações em bens
com maior produtividade “tendem a convergir para níveis de rendimentos mais elevados,
gerados pela maior produtividade dos bens que compõem suas pautas de exportações, ou
seja, os países se tornam o que exportam” (BARAÚNA; HIDALGO, 2016, p. 309).
A especialização em certos produtos traria maior crescimento que a especialização
em outros, devido as diferentes produtividades dos bens/setores, segundo Hausmann
Hwang e Rodrik (2007). Logo, o tipo de bem que é exportado importa para o crescimento
de longo prazo da nação. Isso indica que é preferível exportar bens sofisticados, pois estes
geram maiores encadeamentos para a economia. Assim, os estudos recentes buscam
categorizar os bens com base na sua sofisticação tecnológica ou nível de produtividade,
segundo Baraúna e Hidalgo (2016).
Dentro dessa perspectiva, Hausmann, Hwang e Rodrik (2005) desenvolveram
uma metodologia com base na pauta de exportação de um país, capaz de captar a posição
de um país em sua escala tecnológica. De acordo com a abordagem dos autores, um bem
possui uma alta sofisticação quanto maior for a renda média dos países que o exporta.
Logo, esses produtos podem ser definidos e ranqueados conforme sua “produtividade

9

Produtos tecnologicamente avançados com processos fragmentáveis localizados em áreas de baixos
salários (Lall, Weiss e Zhang, 2005).
10
Para maiores detalhes ver Lall, Weiss e Zhang (2005).
11
Produtos tecnologicamente simples, cujo produção de exportação segue em alta áreas, devido a distorções
comerciais, disponibilidade de recursos, necessidades logísticas e proximidade dos principais mercados
(Lall, Weiss e Zhang, 2005).
12
Baraúna e Hidalgo (2016), Carvalho (2010), Hausmann, Hwang e Rodrik (2007), Hausmann e Hidalgo
(2010), Kume, Piani e Miranda (2012) e Yamane (2014).
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implícita”. Logo, países mais ricos tendem a exportar bens de maior complexidade
tecnológica ou bens mais intensivos em capital (HAUSMANN; HWANG; RODRIK,
2005, p. 10).
Estudos13 recentes aplicaram a metodologia desenvolvida por Hausman, Hwang
e Rodrik (2005) como forma de analisar o desempenho e estrutura da especialização das
exportações de uma economia ou de um conjunto de países, relacionando os produtos
exportados com o nível de renda do país e analisando os padrões de especialização
exportadora para nível nacional ou para um grupo de economias.
3. Metodologia e Classificação dos dados
A evolução da pauta de exportação segundo Kume, Piani e Miranda (2012) pode
ser analisada a partir de duas classificações: por agregação de valor (básicos, manufaturas
e semimanufaturas); ou por sua intensidade tecnológica.
Existem duas metodologias mais utilizadas na literatura que categoriza produtos
por tecnologia. A primeira, proposta por Pavitt (1984), divide os bens em primários,
semimanufaturas e manufaturas (subdividindo-se em intensivos em trabalho, economias
de escala, diferenciação do produto e P&D − pesquisa e desenvolvimento). Essa
classificação é complexa e difícil de ser utilizada, segundo Lall (2000), porque as
distinções analíticas não são claras e há grandes sobreposições entre as categorias. A
segunda classificação foi proposta pela OCDE (1994) e sugere uma classificação baseada
na atividade tecnológica dentro de cada categoria. Classificando a indústria em quatro
setores: alta tecnologia, média alta tecnologia, média baixa tecnologia e baixa tecnologia.
Essa classificação possui como limitação seu baixo nível de desagregação industrial,
segundo Baraúma e Hidalgo (2016) e Lall, Weiss e Zhang (2005).
Lall (2000)14 classificou os bens conforme sua intensidade tecnológica com base
nas duas últimas classificações. Conforme Lall et al. (2005), a sofisticação apresenta
elevada correlação com a tecnologia.
Esta classificação permite verificar o grau de especialização de um grupo de
países e separar os produtos exportados de acordo como grau de sofisticação tecnológica
em cinco setores: bens primários (PP), indústrias baseadas em recursos naturais (RN),

13

Baraúna e Hidalgo (2016), Carvalho (2010), Costa (2014), Kume, Piani e Miranda (2012), Silva e Batista
(2015), Da Silva e Leite (2013), Rubin e Waquil (2013), Rodrick (2006), Silva, Batista e Drumond (2011)
e Yamane (2014).
14
Vê Anexo 1.
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indústrias de baixa, média e alta tecnologia, tal que, cada grupo abrange determinado tipo
de bens, descritos no Quadro 1. Essa abordagem considera os gastos das indústrias em
P&D e a tecnologia incorporada nos produtos.
Estudos recentes, como Baraúna e Hidalgo (2016) e Carvalho (2010),
correlacionaram os dados comerciais dos bens exportados com o PIB per capita,
construindo um indicador para o nível de tecnologia dos bens com base em sua
produtividade implícita, chamado de PRODY.
Este indicador foi desenvolvido por Hausmann, Hwang e Rodrik (2007), e permite
indicar quais produtos comercializados estão associados com níveis de produtividade
mais elevados e quais países de maior produtividade terão um maior desempenho
econômico. A metodologia se baseia na pauta de exportação de um país, captando a
posição de um país em sua escala tecnológica. Um bem possui alta sofisticação quanto
maior for a renda média dos países destino da sua exportação. Logo, esses produtos
podem ser definidos e ranqueados conforme sua “produtividade implícita”.
Inicialmente, foram construídos índices de produtividade (PRODY), que são uma
média ponderada dos PIBs per capita dos países exportadores de determinado produto.
Retratando o nível de renda (e produtividade) associada ao produto. Formalmente,
especificado por:
…∞º

PRODYXΩ = ∑Ø

∞
…∞º

∑∞

:Ø

(1)

∞

Tal que “j” são os países e “k” são os bens exportados. Dado que a renda per capita do
país “j” é denotada por YÀ , PRODY é o nível de produtividade associado ao produto “k”,
M∞º
V∞

representa o valor exportado do bem “k” pelo país “j” (*ØΩ ) dividido pelo valor das
M

exportações totais do país “j” (!Ø ), ou seja, o numerador ( V∞º) é o peso do bem “k” nas
∞

exportações totais do país “j”. O denominador ∑Ø

M∞º
V∞

representa a participação do valor

total exportado do bem “k” por todos os países que participaram do mercado internacional
exportando esse bem, ou seja, a participação do bem k nas exportações mundiais. Logo,
esse índice representa uma média ponderada dos PIBs per capita (YÀ ), e a ponderação
M

corresponde à vantagem comparativa revelada ( V∞º / ∑Ø
∞

M∞º
V∞

) de cada país “j” no bem “k”.
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Quadro 1: Descrição das categorias dos bens segundo a classificação de Lall (2000)15
Categoria

Descrição
São produtos com pouco ou nenhum
Produtos Primários (PP)
processamento.
São produtos simples e intensivos em trabalho e
Manufaturas baseadas recursos
alguns segmentos que usam tecnologias intensivas
naturais
em capital, escala, ou técnica, como refino de
petróleo ou alimentos processados.
São produtos que utilizam tecnologia estável e
bem difundida, geralmente incorporada nos
Manufaturados de baixa tecnologia equipamentos de capital. Os mercados para tais
(BT)
produtos tendem a crescer lentamente, e há pouca
diferenciação, destacando-se, em muitos casos, a
competição via preços
Este setor representa um segmento crucial da
atividade industrial nas economias desenvolvidas.
Manufaturados de média
Compreende a maior parte das tecnologias
tecnologia (MT)
intensivas em qualificação e escala em bens de
capital e de intermediários.
Produtos de tecnologia avançada e em rápida
Manufaturados de alta tecnologia
evolução, que se caracterizam por elevados gastos
(AT)
em P&D e ênfase em design de produto.
Fonte: Londe e Líbâno (2014), a partir de Lall (2000) e Pavitt (1984)
O PRODY permite classificar os produtos de acordo com seu conteúdo de renda:
um bem exportado unicamente por um país e cuja renda per capita é US$ 1.000,00 teria
um conteúdo de renda de mil dólares, de acordo com Silva e Batista (2015). Entretanto,
se este mesmo bem for exportado por mais de um país, o conteúdo de renda se dará pela
média ponderada das rendas dos países que exportam esse bem.
Esse índice permite que países de tamanhos diferentes possam ser avaliados
conjuntamente, não distorcendo a classificação de mercadorias e permite, classificar os
produtores de maior ou menor renda sem utilizar critérios subjetivos como a classificação
por nível tecnológico.
A ideia central é que o grau de produtividade dos países seja “revelado” a partir
dos bens exportados. Uma vez que países ricos possuem salários mais altos, somente
compensará exportar se existir melhor tecnologia.
Entretanto, a maior produtividade decorre também de fatores estruturais, como
fragmentação da produção, dotação de fatores, infraestrutura e técnicas de
15

Os produtos referentes a cada setor estão disponíveis no Anexo I.
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comercialização. Conforme Silva e Hidalgo (2015), uma medida de produtividade
denominada de grau de sofisticação (que apresenta correlação com a tecnologia) pode ser
atribuída aos produtos exportados para qualquer classificação de mercadorias.
Após o cálculo dos índices de produtividade implícita (PRODYΩ ), foi computado
o índice de sofisticação das exportações para cada país “j” (EXPY) no período “t”, tal que
!ØΩ" é a participação do bem k nas exportações totais do país j, e !Ø" é a exportação total
do país j no tempo t. Logo, o índice de sofisticação é expresso por:
)!#:Ø" = ∑Ω

M∞º]
V∞]

#qÕy:!Ω

(2)

Na Equação (2), a produtividade de cada produto “k” é ponderada por sua
participação na pauta de exportação do país j. O índice de sofisticação das exportações
(EXPY) mensura a sofisticação da pauta de exportação de uma dada economia, atribuindo
um maior crescimento de longo prazo para economias que tenham suas pautas de
exportações baseadas numa maior proporção em produtos de maior valor agregado. O
índice é calculado a partir do somatório da participação de cada produto na pauta de
exportação e multiplicado por sua produtividade média implícita (PRODY). Conforme
Teixeira et al (2018), a sofisticação advém da produtividade dos bens que compõem a
pauta de exportação de uma dada economia.
Segundo Silva e Batista (2015, p. 247) “o índice EXPY indica quando um país
supera o outro em termos de sofisticação nas exportações, por responder de maneira direta
às alterações na composição da cesta dos produtos exportados.”
Hausmann, Hwang e Rodrik (2007) consideram que os países que exportam
maiores proporções de bens comercializados mundialmente e que apresentam altos
índices de produtividade, tendem a ter uma pauta de exportação mais sofisticada,
implicando em um maior crescimento econômico sustentado de longo prazo. Os autores
consideram ainda que se essas economias exportam maiores proporções desses bens que
as economias ricas, de forma que haja uma mudança estrutural na sua pauta de exportação
de bens de baixa para alta produtividade, essas economias tendem a ter maiores taxas de
crescimento da renda interna. Logo, as economias tornam-se o que eles produzem
(TEIXEIRA et al, 2018).
Ademais, é importante ressaltar, que existe uma forte correlação entre crescimento
econômico e diversificação da estrutura produtiva. Portanto, espera-se que países com

54
estruturas produtivas mais complexas tendem a aumentar mais depressa o índice de
sofisticação das exportações e acelerar o crescimento econômico. Além disso, destacase a existência de uma relação endógena entre o índice de sofisticação e a renda, logo o
que se exporta é relevante para renda per capita de uma dada economia. (YAMANE,
2014).
Neste trabalho, a análise foi realizada a nível internacional, destacando os países
asiáticos e latino-americanos, obtendo um indicador de sofisticação para cada país da
amostra.
Os dados de exportação por setor de intensidade tecnológica para os anos de 1995,
2000, 2005, 2010 e 2015 foram extraídos da base de dados do Contrade/WITS16. Os dados
de renda per capita, em dólares constantes para o período de 1995-201517, foram extraídos
do WDI − World Development Indicators (WORLD BANK, 2018b). Para cada um dos
produtos foi calculada a renda média ponderada dos países que exportam determinado
bem (PRODYk).
O tamanho da amostra varia conforme a disponibilidade de dados para cada ano,
o que não compromete o objetivo do índice e os resultados para as economias analisadas.
Para o ano de 1995 a amostra é composta por 116 países, e os demais anos por 164, 165,
167 e 149 países, respectivamente para os anos 2000, 2005, 2010 e 2015. O objetivo do
estudo gira em torno das economias latino-americanas e asiáticas, entretanto, conforme
descrito na metodologia, logo, são necessárias as exportações de todos os países que
exportam determinado bem.
4. Resultados
Inicialmente são apresentados alguns dados comerciais paras as economias em
estudo, e posteriormente, os índices serão apresentados e interpretados.
4.1.Fluxo comercial dos países selecionados.
As exportações mundiais cresceram cerca de 3,7 vezes entre 1995 e 2015 (Tabela
1). Esse aumento se deve a diversos fatores, dentre eles, a abertura comercial da economia
global no início da década de 1990. Percebe-se que esse movimento de aumento dos
fluxos comerciais é observado para todos os setores analisados.

Os dados de comércio do WITS são provenientes do UnContrade (Commodity Trade Statistics). Optouse por utilizar os dados do WITS pela sua disponibilidade e melhor organização.
17
Esse período marca o aumento dos fluxos brutos de capitais e um novo padrão de concorrência
intercapitalista, o que implicou na dificuldade de aprofundar a industrialização nos países periféricos.
16
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Tabela 1 − Taxa de crescimento* das exportações entre 1995 e 2015.
PP

RN BT MT

AT Total

Mundo

3,9

3,8

3,3

3,5

3,8

3,7

Economias Desenvolvidas

2,7

2,6

2,0

2,3

2,3

2,4

Economias em Desenvolvimento

5,7

7,3

5,5

9,7

7,8

7,3

Economias Asiáticas

5,1

6,7

6,0

8,2

7,3

6,7

Economias Latino Americanas

3,4

3,6

2,9

4,9

5,5

4,0

Fonte: Elaboração da autora a partir de dados do WITS (2018).
Nota:* A taxa de crescimento foi construída a partir dos dados de exportações em milhões de dólares; PP:
bens primários; RN: bens baseados em recursos naturais; BT: manufaturas de baixa intensidade
tecnológica; MT: manufaturas de média intensidade tecnológica; AT: manufaturas de alta intensidade
tecnológica.

Conforme Teixeira et al (2018) é preciso considerar a participação dos setores
mais dinâmicos nas pautas de exportação dos países estudados, tal que a quantidade
exportada também importa para uma análise de longo prazo. Assim, ceteris paribus, a
exportação de bens com maior valor agregado, que gerem maior dinamismo econômico,
é condição necessária, mas não suficiente para o crescimento de longo prazo. (TEIXEIRA
et al., p. 393).
Comparando as economias em desenvolvimento com as desenvolvidas ressalta-se
que as exportações totais dos países em desenvolvimento cresceram mais que o dobro do
que das economias desenvolvidas, com taxas de crescimento de, respectivamente, 7,3 e
2,4.
Dentre as exportações mundiais o setor que mais cresceu foi o de bens primários
(PP), seguido de recursos básicos e produtos de alta tecnologia. As exportações das
economias desenvolvidas seguiram o mesmo comportamento mundial, com maior
evolução das exportações de produtos primários e recursos básicos, o mesmo pode ser
observado para os demais setores, tal que as economias desenvolvidas seguem a tendência
mundial, tal como se aproxima das taxas mundiais. O destaque nas economias em
desenvolvimento foi o setor de manufaturas de média tecnologia, com taxa de 9,7 −
crescimento de quase 10 vezes suas exportações − seguido das manufaturas de alta
intensidade tecnológica, com uma taxa de crescimento de 7,8.
A evolução das exportações asiáticas e latino-americanas tiveram crescimento de
6,7 e 4 pontos percentuais, respectivamente, das exportações totais. Esse progresso se deu
em todos os setores, porém, com maior crescimento nos setores de manufaturas de média
e alta tecnologia.
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A participação das economias asiáticas e latino-americanas responderam por boa
parte dos fluxos comerciais das economias em desenvolvimento. Em 1995 essas
economias responderam por quase 80% dessas exportações, reduzindo para 66% em
2015. Isso caracteriza a maior participação de outras economias no comércio global.
Conforme ressalta Libânio, Moro e Londe (2014), a partir de 2006 o crescimento das
exportações totais começou a desacelerar, implicando em taxas decrescentes ao longo de
todo dos anos em estudo (WITS, 2019).
As economias nas suas respectivas regiões, além de representarem as principais
economias exportadoras, se destacam também quanto à sua industrialização. Entretanto,
acredita-se que, as economias asiáticas têm concentrado sua exportação e produção em
bens mais sofisticados. Isso permite um relaxamento na restrição do Balanço de
Pagamentos. Ademais, essas economias se caracterizam por maiores taxas de crescimento
média ao longo do tempo, maior produtividade, PIB e renda per capita.
Verifica-se (Tabela 2) que a participação das economias asiáticas e latinoamericanas, selecionadas, responderam por boa parte dos fluxos comerciais das
economias em desenvolvimento. Em 1995 essas economias responderam por 52% dessas
exportações, aumentando para 62% em 2015. Nesse sentido, o percentual das exportações
totais reflete um aumento de 10% para o mesmo período (Tabela 2). Esse comportamento
se deve em grande parte à participação da economia chinesa, com relevante importância
no crescimento dos fluxos de comércio mundial no período em análise (WITS, 2019).
Tabela 2 − Participação das exportações das economias asiáticas e latino-americanas
estudadas entre as economias em desenvolvimento, anos estudados (em %)
ANO

TOTAL

PP

RN

BT

MT

AT

1995

52

42

46

54

51

69

2000

48

26

41

56

56

67

2005

51

26

45

60

59

72

2010

54

25

50

66

65

81

2015

62

32

53

70

69

80

MÉDIA

52

26

46

60

59

72

Fonte: Elaboração da autora a partir de dados do Contrade (2018)
Nota: PP: bens primários; RN: bens baseados em recursos naturais; BT: manufaturas de baixa intensidade
tecnológica; MT: manufaturas de média intensidade tecnológica; AT: manufaturas de alta intensidade
tecnológica.
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Em média, essas economias representaram 52% do total exportado das economias
em desenvolvimento no total exportado, o que indica que apenas 13 economias detiveram
mais da metade dos fluxos de comércio das economias em desenvolvimento, indicando
uma concentração geográfica dos bens comercializados.
Nota-se ainda uma queda expressiva no setor de PP de 10p.p., sendo este o único
setor que obteve redução nas suas exportações, para os anos em questão, quando somase todas as economias estudadas. Já para os demais setores, observa-se uma tendência de
crescimento no percentual exportado, entre 1995 e 2015, representando aumento de 7p.p,
16p.p, 18p.p. e 11p.p. respectivamente para os setores de RN, BT, MT e AT.
Esses resultados são reflexos da expressiva participação das economias asiáticas,
sobretudo China e Tailândia, e da economia mexicana, que obtiveram redução no
percentual exportado de PP nas suas pautas, sendo compensado por uma maior proporção
de bens de maior valor agregado. A economia peruana também é responsável pela
redução nas exportações de PP, entretanto, essa proporção foi revertida para o setor de
RN, implicando numa continuação de uma economia exportadora de bens de menor valor
agregado. No geral, os setores de BT, MT e AT tiveram maior representatividade na pauta
de exportação quando verificados para as economias estudadas como um todo.
Averiguou-se uma mudança na estrutura das atividades tecnológicas do comércio,
tanto mundial quanto individualmente, conforme Montobbio e Rampa (2005), com maior
percentual no comércio das manufaturas de média intensidade tecnológica em 1995
(Tabela 3), sobretudo para os países desenvolvidos, representando 39% das exportações
totais.
Já nas economias em desenvolvimento se destacaram as exportações de
manufaturas de alta tecnologia. Em 2015 ocorreu uma pequena mudança nessas
economias, que passaram a concentrar suas exportações em manufaturas de média
intensidade tecnológica, enquanto as economias asiáticas aumentaram sua participação
de manufaturas de média a alta tecnologia. O mesmo ocorreu nas economias latinoamericanas. Isso reduziu a participação em PP, recursos básicos e manufaturas de baixa
tecnologia na pauta de exportação.
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Tabela 3 − Distribuição das exportações em relação às categorias tecnológicas, 1995 e
2015, (em %)18
ANO

PP RN BT MT

AT

Mundo

13

16

17

34

20

Economias Desenvolvidas

10

16

14

39

19

Economias em Desenvolvimento

20

16

22

20

21

Economias Asiáticas

17

14

25

19

24

Economias Latino Americanas

33

21

12

24

9

Economias Asiáticas Estudadas

10

14

25

21

28

Economias Latino Americanas Estudadas

28

19

13

27

10

Economias LA Estudadas - México

37

29

12

18

2

Mundo

13

17

15

32

21

Economias Desenvolvidas

11

18

12

37

18

Economias em Desenvolvimento

16

16

17

27

23

Economias Asiáticas

13

13

22

24

26

Economias Latino Americanas

28

19

9

29

12

Economias Asiáticas Estudadas

6

13

23

26

30

Economias Latino Americanas Estudadas

26

18

7

31

13

Economias LA Estudadas - México

43

29

5

15

3

1995

2015

Fonte: Elaboração da autora a partir de dados do Contrade (2018)
Nota: PP: bens primários; RN: bens baseados em recursos naturais; BT: manufaturas de baixa intensidade
tecnológica; MT: manufaturas de média intensidade tecnológica; AT: manufaturas de alta intensidade
tecnológica.

Libânio, Moro e Londe (2014) destacam que ao longo do período de 2000-2010
houve crescimento acelerado das exportações mundiais. Tal que, os países desenvolvidos
superaram os em desenvolvimento no crescimento das exportações de manufaturas de
baixa, média e alta tecnologia. Considerando que, apesar da aceleração elevada das
exportações de commodities, durante o período analisado, foi mantido o equilíbrio das

18

O somatório dos setores não contabiliza 100%, com diferença de 1 a 5% dependendo do grupo de
economias analisadas. Essa diferença se deve a “outros produtos” que não estão inseridos nos cinco setores
da classificação de Lall (2000), porém que não afeta a representatividade dos demais setores, uma vez que
a participação desses “outros produtos" é insignificante. Para maiores detalhes vê a classificação de Lall
(2000), disponível no anexo I.
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exportações de produtos primários para os grupos de países. Neste mesmo período os
autores concluíram que as exportações de produtos baseados em recursos naturais dos
países em desenvolvimento superaram aos países desenvolvidos (LIBÂNIO; MORO;
LONDE, 2014).
Considerando-se o período de 1995 – 2015, os resultados diferem um pouco
daqueles encontrados por Libânio, Moro e Londe (2014), o que pode ser explicado pela
maior variabilidade dos dados e as políticas comerciais adotadas no início da década de
1990.
Analisando as 7 economias asiáticas selecionadas, com exceção dos setores de PP
e AT, os demais setores permaneceram praticamente inalterados quando comparados ao
total exportado por todas as economias asiáticas, seguindo o mesmo comportamento.
Para as seis economias latino-americanas estudadas, o comportamento é
semelhante ao total de todas as economias latino-americanas, indicando uma leve redução
dos setores de PP e RN, de 47% para 44%, somando os dois setores; em contrapartida,
observa-se um aumento dos setores de MT e AT, representando juntos 37% e 44%,
respectivamente para 1995 e 2015.
Entretanto, quando se analisa a participação dessas economias sem o México, a
participação dos setores de menor valor agregado aumenta substancialmente para cada
período e ao longo dos anos estudados. Para o ano de 1995 os setores de PP e RN passam
a representar 66% do total exportado, enquanto que MT e AT reduzem de 37% para 20%
do total exportado. O mesmo é percebido para o ano de 2005, somando um aumento de
28p.p. no conjunto dos setores PP e RN e uma queda de 26p.p. nos setores de MT e AT
conjuntamente.
4.2. Produtividade e sofisticação das exportações
Inicialmente foram calculados os índices agregados, por setor, conforme Lall
(2000). A Figura 1 apresenta a média ponderada das rendas per capita dos países que
exportam os bens selecionados − o nível de produtividade média (PRODY).
Verifica-se que para todos os anos analisados, os bens primários (PP) e bens
baseados em recursos naturais (RN) obtiveram os menores índices de produtividade
média (PRODY), enquanto que as manufaturas detiveram os maiores níveis de
produtividade. Destaca-se que para todos setores houve uma tendência de crescimento
dos níveis de produtividade. Os resultados confirmam a relação de que menor
produtividade se relaciona com produtos de menor teor de intensidade tecnológica,
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enquanto que bens no fim da cadeia produtiva se relacionam com países de maiores
rendas per capita.
Figura 1 − PRODY dos produtos segundo classificação de Lall (2000) por intensidade
tecnológica, anos selecionados (em mil US$)
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
PP

RN
1995

2000

BT
2005

MT
2010

AT

2015

Fonte: Resultados de Pesquisa.
Nota: PP: bens primários; RN: bens baseados em recursos naturais; BT: manufaturas de baixa intensidade
tecnológica; MT: manufaturas de média intensidade tecnológica; AT: manufaturas de alta intensidade
tecnológica.

Posteriormente foram calculados os índices de sofisticação das exportações
(EXPY) de forma agregada, conforme Lall (2000). De modo geral, os resultados indicam
que economias desenvolvidas exportam bens com maior grau de sofisticação. Revelando
que o índice de sofisticação é capaz de captar diferenças tecnológicas entre as economias
e não apenas a influência da renda per capita.
Cingapura, Coréia, Malásia e México, economias em desenvolvimento, se
destacaram como exportadores de bens sofisticados, confirmando que o índice é capaz de
captar as diferenças tecnológicas entre os países, conforme encontrado por Hausmann
Hwang e Rodrik (2007).
Com relação às economias latino-americanas e asiáticas em estudo, os resultados
(Tabela 4) para o ano de 1995 indicam uma relação positiva entre a renda per capita e o
índice de sofisticação das exportações para as economias asiáticas: quanto mais rico for
o país, mas ele tenderia a exportar bens de maior valor agregado. Cingapura é a economia,
dentre as asiáticas selecionadas, com maior renda per capita e a que possui a maior
sofisticação das exportações (Tabela 4). A Índia obteve o menor índice e a menor renda
per capita dentre as economias, indicando que o país exportou sobretudo, bens de menor
teor tecnológico. Para as economias latino-americanas, a maior renda per capita se refere
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à Argentina e o maior índice de sofisticação foi obtido pelo México. Esta última economia
teve dentre seus principais bens exportados, manufaturas de média e alta intensidade
tecnológica. Destaca-se que, boa parte do aumento da competitividade das exportações
dessa economia se deve ao crescimento da indústria maquiladora19. Silva e Salomão
(2018) ressaltam que após a adesão do México ao Tratado de Livre Comércio da América
do Norte (NAFTA), a indústria maquiladora obteve um expressivo crescimento dessas
exportações.20
Tabela 4 − EXPY e renda per capita, economias selecionadas para 1995, em mil US$
País

EXPY Renda per capita

País

EXPY Renda per capita

1 Cingapura

13112

24937

México

11450

3641

2 Coreia

12333

12404

Brasil

8833

4827

3 Malásia

11968

4280

Argentina

7584

7373

4 Tailândia

10317

2856

Colômbia

6789

2471

5 China

9785

610

Chile

6182

5027

6 Índia

8170

382

Peru

5720

2218

7 Indonésia

7724

1026

Fonte: Resultados de Pesquisa, a partir de dados do WITS (2019).

Resultados semelhantes foram encontrados por Silva, Batista e Drumond (2011),
ao analisarem o BRICS e os países da OCDE entre 2000 e 2009 e a relação de conteúdo
de renda das exportações pelo índice desenvolvido por Hausmann (2005). Os autores
verificaram que China e Índia se destacaram na sofisticação das exportações, tendo
comportamento semelhante as economias do OCDE. As demais economias pertencentes
ao BRICS não acompanharam a evolução dos índices de sofisticação, mantendo sua
especialização em produtos de baixa produtividade.

19

Definição: O termo maquila, ou empresa maquiladora, provém do árabe Makila1 e refere-se ao
compartimento do processo de produção realizado por empresas transnacionais e suas plantas localizadas
em outros países. Responsáveis por uma ou mais etapas do processo produtivo, as maquilas são, geralmente,
intensivas em mão-de-obra, o que, por sua vez, estimulada a instalação destas em países em
desenvolvimento; visto que muitos destes apresentam custos mais baixos para produção e possuem
mercados menos regulamentados (DOUGLAS; HANSEN, 2003, p.1045 apud COSTA; AYANG, 2016).
20

Essa relação pode ser considerada como uma limitação do índice de sofisticação, uma vez que a indústria
maquiladora entra no setor de alta tecnologia, pois se leva em conta apenas o produto e não o valor agregado
gerado na produção.
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De forma geral é possível destacar que as economias asiáticas, comparativamente
com as economias latino-americanas, apresentaram os maiores índices de sofisticação
para o ano em questão. Apesar da renda per capita da China, Índia e Indonésia serem
menores que as rendas per capita das economias latino americanas, seus índices de
sofisticação são maiores que os da Argentina, Colômbia, Chile e Peru. Isso indica que as
economias asiáticas analisadas possuem um nível de investimento maior em bens
sofisticados do que as economias latino-americanas, que têm se especializado em PP e
RN. Exceção foi o México, que diversificou sua estrutura produtiva ao longo dos anos,
que se deve em grande parte a presença das maquiladoras, que se constituiu na base
principal do modelo exportador manufatureiro mexicano.
Os maiores índices de sofisticação das economias asiáticas estão associados aos
maiores índices de produtividade dessas economias, uma vez que são economias que, em
média, exportam bens de maior valor agregado. Em média, o setor de AT foi o que teve
maior proporção de bens exportados no ano de 1995. O inverso pode ser verificado com
as economias latino-americanas, tal que a maior média foi referente ao setor de PP,
indicando que 48% das exportações totais dessas seis economias foram concentradas
neste setor. Com destaque para Colômbia, que foi a economia que teve a maior proporção,
56% desse setor nas suas exportações totais.
Verifica-se que dentre as economias latino-americanas, o México foi o país que
teve um maior percentual do total exportado concentrado nos setores de MT e AT,
somando juntos 61%, enquanto que as demais representaram uma maior proporção nos
setores de PP e RN. Já dentre as economias asiáticas, com exceção da Indonésia, que
obteve uma maior proporção nas exportações de PP e RN, as demais economias
exportaram proporcionalmente bens com algum conteúdo tecnológico (BT, MT e AT).
Destaque para Cingapura e Coréia que representaram 73% e 64%, respectivamente para
o total exportado dos setores de MT e AT (WITS, 2019).
Os resultados para 2015 se assemelham aos encontrados para o ano de 1995:
países desenvolvidos ou de maiores rendas per capita tendem a apresentar maiores índices
de sofisticação das exportações. As economias asiáticas com maiores EXPY em 2015 são
Coréia e Cingapura. Esses se destacaram por exportarem bens mais sofisticados e com as
maiores rendas per capita mundiais. Coréia e Cingapura responderam, respectivamente,
pela quinta e décima primeira posição em 2015. Os menores índices de sofisticação

63
também confirmam os resultados encontrados para o ano de 1995, se associando em sua
maioria a países com menores rendas.
Resultados semelhantes foram encontrados por Kume, Piani e Miranda (2012). Os
autores concluíram que setores que apresentam maiores índices de sofisticação são os de
maiores intensidades tecnológica. Logo, a produtividade média está relacionada com a
tecnologia empregada no setor de forma decrescente: setores intensivos em recursos
naturais obtiveram menores valores de produtividade, enquanto que setores de maior
tecnologia apresentam produtividades maiores.
Uma comparação para as economias asiáticas entre o EXPY de 2015 e sua relação
com a renda per capita (Tabela 5) com o ano de 1995 (Tabela 4) observa-se a mudança
na posição do EXPY e também do PIB per capita dessas economias. A Coréia passa a ter
a maior renda per capita das economias asiáticas estudadas, o que contribuiu para o maior
indicador de sofisticação. Neste país as manufaturas de média e alta intensidade
tecnológica chegaram a responder por 75% das suas exportações (CONTRADE, 2018).
Tabela 5 − EXPY e Renda per capita, economias selecionadas, 2015, em mil US$
País

EXPY Renda per capita País

EXPY

Renda per capita

1

Coréia

20787

2

29301

México

17117

4853

Cingapura 20722

1935

Brasil

15276

8678

3

Malásia

18576

4674

Colômbia 14124

6056

4

China

17573

8069

Argentina 12788

13467

5

Tailândia 17496

17322

Peru

10525

2904

6

Índia

15679

1593

Chile

10519

13416

7

Indonésia 14272

3346

Fonte: Resultados de Pesquisa.
O mesmo pode ser observado para Tailândia, que apesar de ter uma das maiores
rendas per capita das economias estudadas, seu índice de sofisticação foi menor que da
Malásia e da China, que possuem menores rendas. Essa relação pode ser explicada pelo
fato de Malásia e China terem suas pautas de exportação com maior proporção de
manufaturas de alta intensidade tecnológica, equivalendo a 35% e 33% respectivamente
contra 20% da pauta de exportação da Tailândia. Ressalta-se que dentre os 10 principais
produtos exportados pela Tailândia, em 2015, destacaram-se animais vivos, produtos
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petrolíferos, borracha sintética e cevada não moída − bens classificados por Lall (2000)
como primários e baseados em RN.
Resultados semelhantes foram encontrados por Costa (2014). Para entender a
trajetória de especialização comercial de Argentina, Brasil e Uruguai, o autor analisou os
estágios de produção, por meio do índice de sofisticação das exportações, a evolução da
pauta de exportação dessas economias entre 1994 e 2012. Concluindo, com base no
cálculo dos indicadores, que não necessariamente países com níveis de renda per capita
maiores possuem maiores índices de sofisticação das exportações. Isso seria resultado da
fragmentação da produção e das exportações, segundo o autor.
No que diz respeito às economias latino-americanas em 2015, o maior EXPY se
relaciona à economia mexicana (Tabela 5). Isso justifica sua pauta de exportação baseada
em produtos de média e alta intensidade tecnológica, com 71% das suas exportações
baseadas nestes dois setores.
Dentre os 10 principais produtos exportados pelo México, com exceção de
animais vivos e óleos de petróleo ou minerais betuminosos, que são PP, os demais são
bens de MT e AT. Toledo (2018) destaca que o modelo exportador manufatureiro
mexicano se expressa, principalmente, por meio da maquiladora de exportação.
Em segundo lugar vem o Brasil, que apesar de ter concentrado sua pauta de
exportação em bens de menor intensidade tecnológica, ainda supera as demais economias
latino-americanas em estudo nas exportações de bens de MT e AT, representando 25%
do total exportado em 2015 (WITS, 2019).
Contudo, as demais economias latino-americanas têm focado sua estrutura
produtiva e pauta de exportação em bens de menor teor tecnológico. Isso caracteriza a
economia mexicana com EXPY como o das economias asiáticas, apesar da sua baixa
renda capita. Esses resultados confirmam e reforçam a presença da indústria maquiladora
nesta economia. Os países asiáticos, conforme esperado, obtiveram uma pauta de
exportação mais dinâmica que os países latino-americanos, seguindo a tendência iniciada
na década de 1990. De acordo com Libânio, Moro e Londe (2014) houve um movimento
das exportações de produtos básicos para produtos mais complexos.
Posteriormente foram calculados os indicadores de sofisticação das exportações
para classificação de Lall (2000) com os dados desagregados para os anos de 1995, 2000,
2005, 2010 e 2015. Inicialmente calculou-se a produtividade implícita (PRODY) para os
anos em estudo. A produtividade foi calculada para 258 produtos a três dígitos a partir da
Standard International Trade Classification (SITC), revisão 3, conforme a metodologia
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de Lall (2000) para os cincos setores: PP, bens baseados em RN, manufaturas de baixa,
média e alta intensidade tecnológica. Os dados de exportação foram extraídos do World
Integrated Trade Solution −WITS (WORLD BANCK, 2018b) enquanto que os de renda
per capita foram obtidos na base de dados do Banco Mundial (WORLD BANCK, 2018a).
A quantidade de países para cada ano varia conforme a disponibilidade de dados.21
Os índices PRODY foram calculados para um total de 116 países para o ano de
1995 e para 160 países para o ano de 2015 (Tabela 6 e 7). Os valores PRODY foram
obtidos como uma média ponderada da renda per capita de cada país que exporta um bem,
com os pesos sendo proporcionais aos índices de vantagem comparativa revelada no
produto (SILVA; BATISTA, 2015).
Tabela 6 − Dez Maiores e Menores PRODY para o ano de 1995, em mil US$
MENORES PRODY
PRODUTO
Minérios e concentrados de urânio ou tório
Juta
Chá e mate
sementes oleaginosas e frutos oleaginosos
Café e substitutos do café
Tabaco não manufaturado
Fertilizantes brutos (excluindo aqueles da divisão 56)
Algodão
Abrasivos naturais (incluindo diamantes industriais)
Especiarias
MAIORES PRODY
PRODUTO
PRODY
Carnes e miudezas
26036
moinho de papel, máquinas para fábricas de celulose e artigos de papel
25847
Máquinas de impressão e encadernação
25420
Relógios
25237
Máquinas e ferramentas
25168
Aparelho de eletro diagnóstico para ciências médicas
24026
Maquinaria têxtil e de couro, e suas partes
23425
Organo-inorgânico, heterociclo e compostos, nucl. ácidos
23180
Maquinaria, ferramentas e mecânica
22982
Aparelhos de medição, análise e controle
22802
Fonte: Resultados de Pesquisa.
PRODY
268
346
701
810
946
970
1057
1090
1159
1185

21

Conforme destacado na metodologia é necessário incluir todos os países que exportam determinado bem
para o cálculo do PRODY e do índice de sofisticação.
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No ano de 1995, o menor PRODY (268) apresentado se refere ao bem “minério e
concentrado de urânio” (código 286), tendo em vista que este bem não possui processo
tecnológico, dentre as economias asiáticas e latino-americanas analisadas, apenas
Malásia, Cingapura e China exportaram esse bem.
Os valores de produtividade refletem a importância relativa do bem no comércio
mundial e sua relação com o PIB per capita dos países que o exportam (BARAÚNA;
HIDALGO, 2016).
Os menores valores de produtividade implícita para o ano de 1995 (Tabela 06)
estão relacionados a bens primários, conforme Lall (2000), indicando bens com pouco ou
nenhum processamento, com exceção do bem “minério e concentrado de urânio” (código
286), e “juta” (código 264), que pertencem ao setor de manufaturas baseadas em recursos
naturais.
Os bens de menores PRODY, dentre as economias latino-americanas, em estudo,
o Brasil se destaca nas exportações daqueles bens inseridos no setor de bens primários,
sendo líder das exportações referentes ao bem café e o bem “tabaco”, com PRODY 946
e 970, representado um percentual exportado de 36% e 60%, respectivamente, no total
das exportações asiáticas e latino-americanas. Já dentre as economias asiáticas, o
destaque vai para economia chinesa, liderando as exportações de “juta” e “sementes
oleaginosas e frutos oleaginosos” para o ano de 1995, dentre os países estudados.
Os maiores valores dos índices de produtividade estão associados a bens
manufaturados de média e alta tecnologia (Tabela 06), com exceção de “carnes e
miudezas” e “compostos orgânicos e inorgânicos e compostos heterocíclicos”, que são
classificados por Lall (2000) como manufaturas baseadas em recursos naturais,
caracterizando uma limitação deste índice. De forma geral, os maiores PRODY se
associaram as exportações dos países asiáticos, com exceção do bem 725 (moinho de
papel, máquinas para fábricas de celulose e artigos de papel), que teve como principal
exportador, para o ano de 1995, o Brasil. Os demais bens, com maiores valores de
produtividade, para este ano, como “relógio e relógio de pulso”, “aplicativos de eletro
diagnóstico para ciências médicas” e “máquinas de impressão e encadernação” tem como
liderança nas exportações, sobretudo, os países asiáticos, com destaque para China,
Cingapura e Coréia.
Para o ano de 1995, o setor de PP obteve a menor estatística média da
produtividade entre os setores, indicando que, em média, este setor contém os produtos
com menor ou nenhum processamento tecnológico, e são sobretudo, exportados por
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países de baixa renda per capita. O inverso ocorre com o setor de AT, em média, para
todos os anos, os bens pertencentes ao setor de alta tecnologia se relacionam com os
maiores PRODY, sendo exportados por países ricos.
No ano de 2015, os 10 menores PRODY se referem a produtos primários e
manufaturas baseadas em recursos naturais, enquanto que os 10 maiores, com exceção do
subsetor pele, são os bens que configuram manufaturas, dentre as quais 7 são manufaturas
de média e alta tecnologia, conforme a classificação de Lall (2000) (Tabela 07).
Tabela 7 − Dez Maiores e Menores PRODY para o ano de 2015, em mil US$
MENORES PRODY
PRODY
915
1058
1421
1750
1803
1910
2039
2079
2746
2812

PRODUTO
Minérios e concentrados de urânio ou tório
Juta
Tabaco não manufaturado
Cacau
Chá e mate
Minérios e concentrados de níquel
Algodão
Especiarias
Carvão
Fertilizantes brutos
MAIORES PRODY
32627
Aparelhos de eletro diagnóstico, para ciências médicas
32821
Máquinas-ferramentas trabalhando com remoção de material
33247
Suprimentos cinematográficos e fotográficos
33710
Máquinas para indústrias específicas
33841
Produtos laminados planos de ligas de aço
34870
Organo-inorgânico, heterocíclico e compostos, nucl. ácidos
39950
Relógios
40401
Peles
44079
Medicamentos e produtos farmacêuticos
45746
Esteira de construção em trilhos e ferrovias, ferro, aço
Fonte: Resultados de Pesquisa.
Os produtos de maiores PRODY estão relacionados a manufaturas de média e alta
tecnologia, com exceção de “peles com pêlos cru” e “medicamentos e produtos
farmacêuticos”, que pertencem respectivamente a um bem primário e uma manufatura de
baixa tecnologia, conforme a classificação de Lall (2000). Dentre os maiores PRODY
destaca-se “relógio e relógio de pulso” e “suprimentos cinematográficos e fotográficos”.
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Com exceção da Argentina, que não exportou o bem “esteira de construção de
trilhos e ferrovias, ferro, aço”; e Índia, Malásia, Peru e Tailândia, que não exportaram o
produto “peles com pêlos cru”, para o ano de 2015, todos os demais países asiáticos e
latino-americanos exportaram os bens relacionados as maiores PRODY.
Com relação aos bens de menores PRODY, todos estão relacionados, conforme a
classificação de Lall (2000), ao setor de bens primários ou bens baseados em recursos
naturais. Vale destacar que, de acordo com dados do Contrade (2017) somente a Malásia
exportou, em 2015, o produto classificado como de menor valor PRODY, referente ao
bem “minério e concentrado de urânio”, equivalendo a um total de exportado de
US$1675, causando pouco impacto no total exportado desse país.
Os índices de produtividade (PRODY) dos 10 principais produtos exportados pela
América Latina para o ano de 2015 podem ser verificados na Tabela 08. De modo geral,
pode-se observar que a região tem se especializado em produtos de baixa produtividade
implícita. Dos 10 bens exportados de maior valor exportado, apenas dois produtos
possuem produtividade implícita acima da média.
Por outro lado, dos dez bens exportados de maior importância na pauta de
exportação das economias asiáticas analisadas, com exceção de navios, barcos e
estruturas flutuantes e móveis e peças, os demais produtos têm índices de produtividade
implícita acima da média.
Dentre os principais produtos exportados pelos países asiáticos em 2015, com
exceção de óleos de petróleo ou minerais betuminosos, que se caracteriza como uma
manufatura baseada em recursos naturais, os demais produtos são considerados de média
e alta tecnologia, conforme a classificação de Lall (2000). De modo geral, pode-se
observar que a região tem se especializado em produtos de alta produtividade implícita.
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Tabela 8 − Índice de Produtividade Implícita para os 10 produtos de maior importância
na América Latina, em 2015 (em mil US$)
CÓDIGO PRODUTO

222

Sementes oleaginosas e frutos oleaginosos
(excluindo farinha)

VALOR
EXPORTADO

PRODY

25826093

7156

333

Óleos de petróleo, óleos de betume

25407560

14809

283

Minérios e concentrados de cobre

22287730

6290

682

Cobre

19471908

7685

18612058

11124

15102135

27187

12148421

13021

81
281
971

Material de alimentação para animais (sem
cereais não moídos)
Minério de ferro e concentrados
Ouro não monetário (excluindo minérios e
concentrados de ouro)

71

Café

9578461

3036

12

Outras carnes e miudezas comestíveis

9332258

23837

9122912

6403

57

Frutas e frutos de casca (exceto nozes), frescos
ou secos

Fonte: Resultados de Pesquisa.
Em média, o índice de sofisticação das exportações (EXPY) para os anos de 1995
e 2015 indicou que os valores médios evoluíram ao longo do período analisado, tanto a
nível mundial como para as economias asiáticas e latino-americanas em estudo. As
economias asiáticas tiveram média acima da mundial, enquanto que as economias latinoamericanas ficaram abaixo da mundial para ambos os períodos. Em 1995 a América
Latina (AL) teve um índice de sofisticação máximo maior que os países da Ásia, o que
reverteu no ano de 2015, caracterizando assim uma maior sofisticação das exportações
asiáticas ao longo dos anos.
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Tabela 9 - Índice de Produtividade Implícita para os 10 produtos de maior importância na
Ásia, em 2015 (em mil US$)
Código Produto

Valor Exportado Prody

764

Equipamento de telecomunicações

305820862

17466

776

Válvulas e tubos catódicos

289691020

23723

752

Máquinas automáticas de processamento de dados 175262425

18746

334

Óleos de petróleo ou minerais betuminosos

140171134

17299

778

Máquinas e aparelhos elétricos

89434832

20056

793

Navios, barcos e estruturas flutuantes

74527494

16132

772

Aparelhos para circuitos elétricos

70054182

19155

821

Móveis e peças

68079873

11143

784

Peças e acessórios de veículos

67354141

17587

781

Veículos a motor para o transporte de pessoas

63516259

24630

Fonte: Resultados de Pesquisa.
Por meio da Figura 2 e 3 verifica-se uma evolução do EXPY para as economias
estudadas ao longo do período para AL e Ásia. Dentre as economias asiáticas, Cingapura
revelou o maior índice de sofisticação das exportações e entre as latino-americanas, o
México destacou-se com maior EXPY em 1995. O México tem diversificado suas
exportações: em 2015 os principais produtos exportados foram manufaturas de média e
alta tecnologia. Dentre as economias latino-americanas essa tendência se confirma nos
demais anos. O México detém o maior índice de sofisticação, seguido do Brasil, enquanto
o Peru possui o menor EXPY, com exceção do ano de 2015 em que o Chile obteve o
menor índice de sofisticação.
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Figura 2 - EXPY, países selecionados da AL, 1995, 2000, 2005, 2010 e 2015
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Fonte: Resultados de Pesquisa.

Dentre as economias asiáticas não é possível identificar um único país que detém
os maiores EXPY para todos os anos, uma vez que todas as economias selecionadas têm
buscado diversificar sua pauta de exportação, e consequentemente, aumentando o teor
tecnológico dos bens exportados.
Figura 3: EXPY, países selecionados da Ásia, 1995, 2000, 2005, 2010 e 2015
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Fonte: Resultados de Pesquisa.

Entre os grupos de países, percebe-se que o índice de sofisticação para as
economias asiáticas supera o das economias latino-americanas, com exceção do México,
que tem auferido índices próximos dos países asiáticos, e Indonésia e Índia, que tem
assemelhado suas exportações com as demais economias latino-americanas. Percebe-se
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que estas últimas economias têm perdido espaço nas exportações de média e alta
tecnologia, enquanto que a Ásia tem cada vez diversificado sua pauta de produção e
exportação em bens com maior teor tecnológico.
A Figura 4 relaciona o nível de sofisticação das exportações (EXPY) com a renda
per capita das economias selecionadas, para comparação entre as economias latinoamericanas e as asiáticas em 2015.
Observa-se que Coréia e Cingapura são os países que possuem as maiores rendas,
e cestas de bens mais sofisticadas. Indicando que países com maiores rendas tendem a
exportar produtos mais sofisticados. Além de correlacionar a renda per capita com a
sofisticação das exportações, as economias podem ser relacionadas com o crescimento
econômico. Silva e Leite (2013) ao analisarem o conteúdo de renda (sofisticação) das
exportações para diferentes produtos exportados de café entre 2000 e 2009 na economia
internacional. Os resultados indicam que países com menores renda per capita exportam,
proporcionalmente, café em grãos inteiros, não torrados e não descafeinados do que os
países de maior renda per capita, que exportam mais café torrado e descafeinado. Os
autores concluíram que produtos com maior nível de sofisticação tendem a ter uma maior
participação no mercado e valores das exportações mais estáveis ao longo dos anos,
afirmando os resultados encontrados neste capítulo.
Pontos acima da tendência indicam economias com pauta de exportação com
maior sofisticação que sua renda e, consequentemente, terão um crescimento de longo
prazo maior que as demais economias, segundo Rubin e Waquil (2013). Isso pode ser
exemplificado pela Coréia, China, Malásia, México, Brasil e Tailândia. Economias
abaixo da linha de tendência implicam em uma pauta de exportação de baixa sofisticação
e um crescimento econômico abaixo do seu potencial e menor que as demais economias.
Esse é o caso das economias latino-americanas Chile e Peru, e das economias asiáticas
Índia, Indonésia e Cingapura. Argentina e Colômbia se situam sobre à linha de tendência,
indicando uma sofisticação da pauta de exportação compatível com sua renda per capita.
Resultados semelhantes foram encontrados por Carvalho (2010)
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Figura 4 − Correlação entre o índice de sofisticação e o PIB per capita para países
selecionados, 2015

(a). Países latino-americanos
Fonte: Resultados de Pesquisa.

(b) Países asiáticos
Fonte: Resultados de Pesquisa.
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Vale destacar que apesar de a Argentina e o Chile, dentre as 10 economias em
estudo, obterem o terceiro e quarto maior PIB per capita em 2015, o EXPY dessas
economias se situa entre os três piores. Isso indica baixa sofisticação de suas exportações.
Por outro lado, Tailândia, China e Índia, apesar de terem um PIB per capita menor do que
o do Brasil e da Argentina, obtiveram maiores índices de sofisticação. Essa relação já
havia sido constatada por Hausmann, Huang e Rodrik, 2007. Isso indica que, esta relação
se deve ao fato de haverem uma ou várias mercadorias com alto PRODY, de alta
importância na pauta de exportação dessas economias e implica em um maior crescimento
de longo prazo (HAUSMANN; HUANG; RODRIK, 2007).
De forma geral, enquanto as economias asiáticas se especializaram e
diversificaram sua estrutura produtiva, investindo em manufaturas de média e alta
tecnologia e reduzindo sua pauta de produção e exportação de PP e RN, as economias
latino-americanas, com exceção do México, passaram por uma reestruturação produtiva,
explorando cada vez mais bens com menor teor tecnológico. Conforme Miozzo (2002),
essas divergências se devem sobretudo às discrepâncias institucionais, relacionadas a
quatro fatores: estratégia e estrutura das empresas líderes; políticas industriais
governamentais; desenvolvimento e apoio a pequenas e médias empresas; e existência e
as relações com empresas estrangeiras. Esse conjunto de fatores resultam no sucesso ou
fracasso da especialização setorial de cada economia.
Vale ressaltar a participação da China como principal país exportador dentre as
economias estudadas. Além de ter liderado no total exportado em 2015, a economia
chinesa liderou as exportações de todos os setores analisados, com exceção do setor de
bens primários que teve como liderança a economia brasileira. Em 1995, a economia
chinesa apesar de deter as maiores exportações totais das economias analisadas, liderava
apenas os setores de bens baseados em recursos naturais e manufaturas de baixa
tecnologia. Isso indica que além das exportações chinesas crescerem de forma essencial,
houve um dinamismo considerável da sua pauta de exportação, o que é indispensável para
o crescimento econômico de longo prazo.
Entre as economias latino-americanas analisadas, o México se destacou na melhor
posição do total exportado, dominando as exportações de todos os setores, com exceção
do setor dos bens baseados em recursos naturais, tendo Brasil como principal exportador.
Em 2015, o México continua dominando as exportações dentre as economias latinoamericanas, e ficando na quarta posição dentre as economias em desenvolvimento que
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mais exportam, perdendo apenas para China, União Europeia e Coréia. Já o Brasil,
apareceu em 12ª posição, em 2015, dentre as economias em desenvolvimento, caindo três
posições quando comparado ao ano de 1995. A performance de liderança mexicana se
deveu, sobretudo, à exportação de manufaturas de média e alta tecnologia, perdendo
apenas para China e Coréia no setor de MT. O Brasil se destacou com segundo maior
exportador, dentre as economias latino-americanas, o que se deve sobretudo às
exportações de bens primários e bens baseados em recursos naturais, liderando nas
exportações desses setores para o ano de 2015.
Conforme ressaltaram Libânio, Moro e Londe (2014), apesar das mudanças no
ranking dos países que lideram as exportações ao longo dos anos, existe um grupo de
países em desenvolvimento que dominam esta liderança, sobretudo no que se refere ao
setor de média a alta tecnologia. Dessa forma, ainda que seja considerável o crescimento
das exportações totais, em termos mundiais quanto das economias asiáticas e latinoamericanas, consideradas economias em desenvolvimento, o aprimoramento, a
diversificação e o dinamismo dessas exportações foram limitados a um número restrito
de economias (LIBÂNIO; MORO; LONDE, 2014).
5. Considerações Finais
A década de 1990 foi marcada por diversas mudanças na economia mundial. Nela
se intensificou o processo de financeirização, liberalização do comércio, privatização e
desregulamentação financeira. A política econômica e a gestão das políticas monetárias
e fiscais passaram a ser subordinadas aos mercados financeiros internacionais.
Com a abertura comercial, os fluxos de comércio intensificaram, levando à maior
competição entre nações e mudanças estruturais na pauta de produção e exportação nas
economias em desenvolvimento. Dentro desse contexto, estudou-se neste capítulo como
essas mudanças impactaram na diversificação e sofisticação das exportações das
economias em desenvolvimento, comparando economias latino-americanas e asiáticas.
Foram selecionadas 7 economias asiáticas e 6 economias latino-americanas, a saber:
Argentina, Brasil, Chile, China, Cingapura, Colômbia, Índia, Indonésia, Malásia, México,
Peru, Coréia e Tailândia, pela sua representatividade no comércio mundial e se
caracterizando como as principais economias em desenvolvimento.
Os resultados indicaram que, ao longo dos anos estudados, os países asiáticos
diversificaram suas exportações, voltando sua produção e exportação para bens cada vez
mais de média e alta intensidade tecnológica. Enquanto que, as economias latino-
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americanas, com exceção do México, concentraram sua estrutura produtiva e pauta de
exportação em bens primários (PP) e baseados em recursos naturais (RN).
Os valores de produtividade implícita indicaram que, seja de forma agregada ou
de forma desagregada, os PP e bens baseados em RN obtiveram os menores índices de
produtividade média (PRODY), enquanto que as manufaturas detiveram os maiores
níveis de produtividade implícita. Algumas exceções foram encontradas. Por exemplo,
para os valores desagregados no ano de 1995, o maior valor de produtividade (26036) se
refere a um produto do setor de RN, “carnes e miudezas”. Este bem está associado a
exportadores de alta renda capita, o que reflete seu alto valor de produtividade. Isso indica
que este índice é capaz de captar a importância relativa de um bem no comércio mundial
e sua relação com o PIB per capita dos países que os exportam.
Quanto aos indicadores de sofisticação das exportações, estes confirmam que
países com maiores rendas tendem a apresentar maiores EXPY. Dentre as economias
selecionadas os países asiáticos tiveram os maiores índices de sofisticação, de forma
geral. Entre os grupos, Coréia e Cingapura oscilaram entre os anos como maior EXPY
das economias asiáticas, enquanto que nas economias latino-americanas, o México foi o
país com maior índice de sofisticação das exportações em todos os anos, se aproximando
cada vez mais das economias asiáticas. Esse comportamento se deve em grande parte à
presença das maquiladoras, que se constituiu na base principal do modelo exportador
manufatureiro mexicano.
Entretanto, este capítulo possui como limitação não considerar as diferenças de
qualidade nos produtos exportados em todos os países devido à indisponibilidade de
dados. Entretanto, os trabalhos que utilizaram esse ajuste não obtiveram diferenças
significativas nos resultados. Apesar dessa limitação, os resultados encontrados são
adequados na medida que indicam um comportamento consistente dos países ao longo
dos anos quanto à sofisticação das exportações e produtividade implícita, com resultados
consistentes com a teoria.
Os resultados encontrados são corroborados pela teoria Kaldoriana e de Thirwall
e contribuem para o debate existente entre estrutura e sofisticação das exportações e
crescimento econômico. Tal que países que exportam produtos com maior valor agregado
possuem renda superior, confirmando o modelo de restrição externa de Thirwall. Isso
indica que o desempenho das exportações é relevante para o crescimento econômico e
que essa relação depende do que se exporta. Os resultados também condizem com a teoria
Kaldoriana, no sentido de que esta teoria destaca a relevância do setor de capitais para
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tornar as economias mais dinâmicas, onde uma economia com estrutura industrial mais
diversificada e com maior valor agregado potencializa o crescimento, pois promove
relações mais complexas.
Os resultados indicaram que países como Argentina, Peru e os demais países
latino-americanos estudados, devem dinamizar e diversificar suas pautas de produção e
exportação, e não apenas se concentrar no que possuem vantagem comparativa, uma vez
que se especializar na produção/exportação de commodities implica em um risco de
crescimento de longo prazo.
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3: COMPETITIVIDADE DAS EXPORTAÇÕES ASIÁTICAS E LATINOAMERICANAS ENTRE 1995 E 2017: UM ESTUDO COMPARATIVO
1. Introdução
Ao longo das últimas décadas, a internacionalização da economia e a
financeirização22 levaram o mundo a diversas transformações no comércio mundial, o
que implicou na maior relevância de estudos em torno do debate da competitividade
internacional e dos diversos determinantes do comércio exterior, tal como da evolução
das exportações. A estrutura produtiva, o padrão de especialização e a competitividade
internacional são fatores que se relacionam e tem contribuído para o debate em torno do
comércio internacional e do crescimento econômico (LIMA; LÉLIS; CUNHA, 2015).
As exportações são consideradas pela literatura da Lei de Thirwall um fator
relevante para a manutenção do crescimento de longo prazo. Além disso, as exportações
representam um componente autônomo da demanda, o que tem levado a um crescente
interesse de quais são os determinantes das elasticidades do comércio (AMARAL;
FREITAS; CASTILHO, 2017).
Thirlwall (1979) a partir de Kaldor (1968) atribui às exportações a principal
variável de crescimento da renda e relaxamento da restrição externa, admitindo-se que
uma expansão do setor externo induz o crescimento econômico, afetando as demais
variáveis da demanda agregada. Isso resultaria em crescimento sustentado de longo prazo,
sem déficits no balanço de pagamentos.
A abordagem de Thirlwall (1979) se aplica às economias em desenvolvimento,
abordando um crescimento econômico liderado pela demanda com equilíbrio no balanço
de pagamentos. A ideia principal é que o endividamento externo impede a expansão da
demanda e, consequentemente, do crescimento do produto. A condição necessária para
um aumento do crescimento do produto de um país é que esse tenha uma maior
elasticidade-renda da demanda por exportações do que por importações, sem uma maior
restrição do BP, quando este é puxado pela demanda – externa ou interna (THIRWALL,
1979).

22

O processo de financeirização nas economias em desenvolvimento está relacionado com a integração
financeira global e com a redução da regulamentação dos fluxos de capital. Este movimento foi
intensificado a partir das décadas de 1980 e 1990. Ele permitiu que investidores (empresários,
especuladores e banqueiros) fizessem aquisições nos mais variados setores e países, impulsionados por um
otimismo que nascera da crescente desregulamentação dos mercados financeiros acoplado com as
mudanças tecnológicas (CORRÊA; LEMOS; FEIJÓ, 2017, p. 1131)
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As economias em desenvolvimento, em sua maioria, têm concentrado sua
estrutura produtiva e pauta de exportação em commodities agrícolas, como é o caso da
Argentina, Brasil e Chile. Em contrapartida, as economias em desenvolvimento asiáticas,
China e Tailândia, por exemplo, vêm mudando a composição de suas estruturas
produtivas e exportadoras ao longo das últimas duas décadas (2000 e 2010),
especializando-se em manufaturas não baseadas em recursos naturais, seguindo a
composição das exportações mundiais. Coutinho (1997) destaca que a especialização em
manufaturas baseadas em recursos naturais e o maior peso destes produtos nas
exportações é caracterizado na literatura econômica como especialização regressiva
(COUTINHO, 1997).
Entre 1995 e 2017, segundo dados do Comtrade (2019), as exportações mundiais
totais cresceram mais de 380%, o setor de manufaturas de alta tecnologia foi o que mais
cresceu, chegando a mais de 420% a variação de crescimento nas exportações, indicando
um maior dinamismo nas exportações mundiais de manufaturas de alta tecnologia
(COMTRADE, 2019). Logo, é notório destacar que existe um maior dinamismo numa
estrutura produtiva baseada em setores com maior capacidade de aprendizado e criação
de externalidades tecnológicas, uma vez que, um país que produz bens com maior
intensidade tecnológica caminha na direção da crescente demanda do comércio
internacional (AMARAL; FREITAS; CASTILHO, 2017).
Dada essas questões, foram selecionadas as principais economias exportadoras
asiáticas e latino-americanas, e de maior industrialização nas respectivas regiões. O
modelo adotado pelas economias asiáticas selecionadas tem sido mais eficiente em
promover o crescimento da renda e renda per capita quando comparado ao modelo liberal
‘puro’ da economias latino-americanas. As exportações, e principalmente quando
concentradas em bens sofisticados, podem tanto ser o motor do crescimento quanto o
impeditivo desse se ele for um componente da demanda interna, como o investimento.
Assim, as exportações relaxariam a restrição de BP.
Desta forma as economias estudadas são sete economias asiáticas: China, Cingapura,
Coréia, Índia, Indonésia, Malásia e Tailândia; e seis economias latino-americanas:
Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru. Essas economias foram selecionadas
por terem setores industriais e primários suficientemente amplos, segundo Montobbio e
Rampa (2005). Em 2017, essas economias representaram aproximadamente 50% das
exportações totais das economias em desenvolvimento (COMTRADE, 2020).
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O grupo de economias asiáticas responderam por um total de 73% do valor exportado
na Ásia, enquanto que o grupo de economias latino-americanas corresponderam por
aproximadamente 90% do total exportado dessa região, em 2017.
As economias latino-americanas se assemelham por sua pauta de exportação
concentrada em bens primários (BP), estrutura produtiva semi-industrializada, e por sua
restrição externa. Ao passo que, as asiáticas são similares por sua base industrial e
exportação de média a alta tecnologia. Ademais, elas se relacionam na desigualdade de
distribuição de renda.
Essas economias, além de representarem as principais economias exportadoras, se
destacam como as mais industrializadas de cada região. Além disso, dentre outras
questões essas economias se caracterizam por maiores taxas de crescimento média ao
longo do tempo, maior produtividade, PIB e renda per capita.
Dentro desta perspectiva, foi analisado se as economias asiáticas e latinoamericanas estão aumentando sua participação nas exportações mundiais de bens de
maior dinamismo econômico nos últimos anos, implicando em um maior relaxamento da
restrição do Balanço de Pagamentos.
Além de verificar quão competitivas tem sido as exportações destas economias e
como esses fatores impactam no crescimento total dessas exportações, tendo em vistas
que as exportações atuam como variável fundamental na indução do crescimento
econômico, conforme enfatizado por Thirwall (1979). Buscou-se também analisar se
essas economias têm exportado para regiões mais dinâmicas no comércio mundial,
implicando em um acréscimo da renda doméstica.
Segundo Perobelli et al (2017) identificar o destino das exportações é importante,
uma vez que favorece a expansão da demanda e estimula a atividade econômica no país,
além de impulsionar a produção de forma direta, estimula indiretamente outros mercados
via interações setoriais. Ou seja, efeitos diretos e indiretos por meio da sequência
produtiva econômica.
De forma geral, objetivou-se analisar o desempenho e evolução das exportações
asiáticas e das economias latino-americanas por setores, conforme a classificação de Lall
(2000)23, para o período de 1995 a 2017.
Lall (2000) classifica os bens de acordo com sua intensidade tecnológica, a classificação de Lall (2000) é
uma junção de outras duas metodologias: Pavitt (1984) e OECD (1994). Esta metodologia permite verificar
o grau de especialização de um grupo de países, tal como a separação dos produtos exportados de acordo
como grau de sofisticação tecnológica. A abordagem considera os gastos das indústrias em P&D e a
tecnologia incorporada nos produtos. Assim, as exportações de um dado país são classificadas de acordo
23
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Diferentes metodologias e indicadores podem ser utilizados para mensurar os
fatores que afetam o dinamismo das exportações e a competitividade dos países. Neste
capítulo adotamos como base dois indicadores de comércio, o Constant Market Share
(CMS) e o indicador de mudança estrutural das pautas de exportações (IME), sintetizando
assim as informações da especialização da pauta de exportação, articulação produtiva e
comércio destas economias.
O CMS decompõe o crescimento observado das exportações em quatro fatores:
(i) composição da demanda mundial; (ii) crescimento da competitividade do país em
diferentes produtos; (ii) composição da pauta de exportação; e (iv) destino geográfico das
exportações. (LEAMER; STERN, 1970). Enquanto que o IME permite analisar a
estrutura da pauta de exportação em um recorte temporal de uma dada economia ou
comparar duas economias em questão.
Tendo em vista a escassez na literatura de trabalhos com a metodologia aqui
adotada para análise de economias asiáticas e sua comparação com as economias latinoamericanas, este capítulo busca contribuir para os estudos em torno das vantagens e
desvantagens da especialização produtiva e comercial versus a diversificação dessas
economias.
A principal contribuição deste capítulo é identificar, com base nas metodologias
adotadas, se a base produtiva do grupo de economias asiáticas, tal como o grupo de
economia latino-americanas, tem caminhado na direção de uma maior diversificação
setorial, tal como identificar se estas regiões vêm se especializando em setores que
alcançaram maior crescimento no comércio mundial nos anos estudados. Ademais, foi
analisado se as mesmas têm exportado para regiões mais dinâmicas no comércio mundial.
Entender o dinamismo setorial e regional, tal como a especialização da pauta de
exportação, articulação produtiva e o comércio destas economias é importante para
identificar se estas economias vêm caminhando na direção que gere maior crescimento,
implicando em um acréscimo da renda doméstica e não um entrave ao progresso dessas
economias.
Além desta introdução e das considerações finais, este capítulo está estruturado em
mais 3 seções. Na segunda seção, descreve-se a evolução das exportações mundiais e
como as economias asiáticas e latino-americanas acompanharam a evolução destas
exportações, tal como relaciona-se o crescimento do PIB com as exportações. Na terceira
com seu conteúdo tecnológico dividida em cinco setores: produtos primários, indústrias baseadas em
recursos naturais, indústrias de baixa, média e alta tecnologia.
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seção, aborda-se a metodologia aqui utilizada, a saber: o Constant Market Share e o índice
de similaridade das exportações das economias em estudo. Na quarta seção, se expõem
os principais resultados do desenvolvimento deste capítulo. E por fim, faz-se as
considerações finais.
2. Evolução das Exportações e PIB
O crescimento das exportações mundiais entre 1995 e 2017 foi de 383%, saindo de
US$ 4,6 trilhões, em 1995, para US$ 17,8 trilhões, em 2017, indicando um maior
comércio entre as nações. Com a crise de 2008 as exportações tiveram uma ligeira queda
em 2009, voltando a crescer no ano posterior (WITS, 2019). Todos os setores
individualmente também apresentaram crescimento das suas exportações, caracterizando
um maior dinamismo da economia e maior produção e exportação setorial. Esse maior
dinamismo é explicito, sobretudo, nos setores de média e alta tecnologia, que somam
juntos cerca de 50% das exportações totais mundiais ao longo do período estudado.
Enquanto que os bens primários (BP) e os bens baseados em recursos naturais (RN)
somaram juntos cerca de 38% do total das exportações mundiais, ao longo dos anos
(Figura 1).
Figura 1 − Participação das exportações mundiais por setor, 1995-2017.
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Fonte: Elaboração da autora, a partir de dados do WITS/Comtrade
RN: Recursos naturais; BT: Manufaturas de baixa tecnologia; MT: Manufaturas de média tecnologia e AT:
Manufaturas de alta tecnologia.
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Vale destacar que a média do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) anual
mundial foi de mais de 3% no período analisado24. Logo, o aumento das exportações
seguiu o crescimento econômico mundial (BANCO MUNDIAL, 2019). O percentual das
exportações mundiais de bens e serviços no PIB também cresceu ao longo dos anos,
saindo de 22% em 1995 para 37% em 2017. Essa relação indica a importância das
exportações como uma variável relevante para manter o crescimento de longo prazo,
conforme a Teoria de Thirlwall (1979).
Na Tabela 1 pode-se averiguar os dados das exportações mundiais delimitadas por
setor, conforme a classificação de Lall (2000), por intensidade tecnológica, e a
participação desses setores no crescimento anual. Observa-se que o setor de manufaturas
de alta tecnologia (AT) e o setor de bens baseados em recursos naturais apesentaram
crescimento médio anual de 7%, indicando maior crescimento que a média das
exportações gerais (6%). Os demais setores apresentaram um crescimento médio próximo
ao total das exportações. Ressalta-se que, a partir dos anos 2000 houve um ciclo de forte
elevação no preço das commodities, impactando nos valores exportados do setor de RN,
uma vez que são medidos em dólares correntes.
O setor com maior participação nas exportações mundiais foi o de manufaturas de
média tecnologia (MT), representando 33%, em 1995, e 31% em 2017, gerando uma
redução na participação total das exportações. Em seguida, tem-se o setor de alta
tecnologia, que apresentou uma participação crescente nas exportações mundiais, para o
período, saindo de 19% em 1995 para 21% em 2017. O setor de manufaturas de baixa
tecnologia (BT) vem em terceira posição, com uma participação reduzida no comércio
mundial, caindo de 16% para 14%. Os setores não baseados em manufaturas (BP e RN),
e considerados commodities, foram os que menos participaram nas exportações mundiais
totais, indicando menor dinamismo destes setores no comércio mundial. O setor de bens
primários foi o que menos contribui para o crescimento as exportações totais (34%), em
contradição com o setor de MT, que foi o que mais contribui com este crescimento (88%).

A média do PIB anual foi calculado a partir da taxa de crescimento para cada ano no período de 1995
até 2017.
24
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Tabela 1 − Evolução das exportações mundiais por intensidade tecnológica (1995-2017)
Exportações mundiais
Setor/ Período

de bens por setor
(em US$ bilhões)
1995

2017

AT

888

3760

BT

747

MT

Crescimento
médio anual25 (%)

Participação do setor
nas exportações
mundiais (%)

Variação na
participação
(em pontos
percentuais)

Contribuição
para o
crescimento (%)

1995

2017

7%

19%

21%

2%

62%

2495

6%

16%

14%

-2%

38%

1522

5613

6%

33%

31%

-1%

88%

BP

567

2141

6%

12%

12%

0%

34%

RN

719

2933

7%

15%

16%

1%

48%

Fonte: Elaboração da autora, a partir de dados do WITS/Comtrade
Nota: RN - Recursos naturais; BT - Manufaturas de baixa tecnologia; MT - Manufaturas de média tecnologia e AT - Manufaturas de alta tecnologia.

25

O crescimento médio anual foi calculado da seguinte forma: [(Período Atual/ Período passado) ˆ(1/n)] – 1. Onde n é a quantidade de anos.

85
Entre 1995 e 2002 as economias latino-americanas apresentavam a mesma tendência de
crescimento quanto ao valor exportado. México obteve o maior quantitativo exportado dentre
as economias, seguido do Brasil.
Figura 2 − Exportações totais das economias Latino-americanas em estudo, 1995-2017
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Fonte: Elaboração própria, a partir de dados do COMTRADE (2019).

As economias asiáticas também seguem essa tendência de crescimento do total
exportado. A partir de 2002 percebe-se nitidamente um avanço das exportações da economia
chinesa. Dentre as economias analisadas, China foi a que obteve o maior crescimento das
exportações ao longo do período em estudo. (Figura 3)
Figura 3 − Exportações totais das economias Latino-americanas em estudo, 1995-2017
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Fonte: Elaboração própria, a partir de dados do COMTRADE (2019).
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A Tabela 2 descreve a evolução das exportações asiáticas e latino-americanas, por
intensidade tecnológica entre 1995 e 2017. No que se refere ao percentual de crescimento das
exportações, China teve um crescimento de 1421%, crescendo de 149 bilhões de dólares, em
1995, para US$ 2,26 trilhões, em 2017. Superando em cerca de cinco vezes o crescimento das
exportações totais mundiais, que tiveram um aumento de 278% para o mesmo período.
Tabela 2

Evolução das exportações asiáticas e latino-americanas, 1995-2017

País

Exportações Totais (em

Crescimento médio anual

bilhões de dólares)

(%)

1995

2017

ARGENTINA

21

58

5%

BRASIL

47

218

7%

CHILE

16

69

7%

CHINA

149

2263

13%

COLOMBIA

10

38

6%

INDONESIA

45

169

6%

INDIA

32

294

11%

CORÉIA

125

574

7%

MÉXICO

80

409

8%

MALASIA

74

216

5%

CINGAPURA

118

373

5%

TAILANDIA

56

214

6%

PERU

5

44

10%

MUNDO

4904

18532

6%

Fonte: Elaboração da autora, a partir de dados do WITS/Comtrade

A Índia foi a segunda economia com maior crescimento das exportações totais, entre os
anos em estudo. Em 2017 essas exportações representaram 9,3 vezes as exportações de 1995,
indicando um aumento de 830%. Em seguida, o Peru, que apesar de ter um dos menores valores
exportados para os anos em questão dentre as economias analisadas, foi a terceira economia
que mais expandiu suas exportações em termos percentuais, o que equivaleu a um acréscimo
de 713%. Esse aumento se deve em grande parte à política econômica inclusiva adotada pelo
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governo peruano, caracterizada como um novo modelo de desenvolvimento, sustentada por
maior incremento do comércio exterior, através da promoção de tratados de livre comércio e
incentivos ao investimento externo direto, implicando em um maior dinamismo do setor
exportador e melhor infraestrutura, gerando um maior crescimento econômico para o país
(DÁVILA-FERNANDES, 2012).
Entre as economias que tiveram menor crescimento do seu total exportado, destacamse Colômbia, que cresceu apenas 1,2 vezes, seguida da Argentina, onde as exportações totais
cresceram 179% ou 2,79 com relação a 1995, e da Malásia, onde as exportações de 2017 foram
2,93 vezes as exportações de 1995 (Tabela 2). Dentre as economias latino-americanas, México
se destaca com o maior percentual de acréscimo das exportações para o período, saindo de US$
80 para US$ 409, indicando que as exportações cresceram 5,15 vezes no período estudado. Vale
ressaltar a economia brasileira cresceu a taxas superiores as economias de Cingapura e Malásia,
e a patamares semelhantes da economia coreana. Este crescimento se deve sobretudo ao
aumento das exportações de produtos básicos, que teve como principal destino a economia
chinesa.
Em termos de valores exportados, destacam-se China, seguida da Coréia, México e
Cingapura, que responderam, respectivamente, em 2017 por 2.26tri, 574bi, 409bi e 373bi. O
Brasil aparece na sexta posição, com um total de US$ 218 bilhões do total do valor exportado.
O crescimento médio anual entre 1995 e 2017 as exportações totais mundiais cresceram
a uma taxa de 6%. Segundo Lima, Lélis e Cunha (2015) essa expansão caminha ao lado de uma
nova configuração do comércio internacional, que se baseia não apenas no crescimento de bens
comercializados, mas também na evolução e diversificação dos mercados exportadores e
compradores. Conforme a Tabela 2, dentre os países analisados, a maioria obteve crescimento
anual acima da média mundial, com exceção da Argentina, Malásia e Cingapura.
3. Metodologia, Classificação e Fonte de dados
3.1.

Índice de Mudança Estrutural das Exportações

O IME é uma versão modificada do Índice de Similaridade das Exportações (ISE)
desenvolvido por Finger e Kreinin (1979). Esses autores propuseram um índice que mensura a
similaridade entre a composição de diferentes fluxos comerciais, analisando exportações e/ou
importações para um produto/setor de diferentes economias ou analisando a similaridade das
exportações (ou importações) para uma dada economia. O índice desenvolvido por Finger e
Kreinin (1979) é dado por:
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'
'
'
3
!"#$%&
= ∑4'56 +,-./$0&
, /%2&

(1)

'
Tal que !"#$%&
representa o índice de similaridade das exportações entre duas economias, i e j;
'
/$0&
indica a participação do bem/setor k nas exportações totais do país i para o resto do mundo,
'
no tempo t; e /%2&
denota a participação do bem/setor k nas exportações totais do país j para o

resto do mundo, no tempo t.
O ISE varia entre zero e um, quanto mais próximo de 1 maior será a igualdade entre a
estrutura das exportações das economias i e j. Um índice mais próximo de zero indica que estas
economias possuem estruturas de exportações diferentes.
Memedovic e Iapadre (2010) apud Galetti (2017) desenvolveram uma extensão do índice
de similaridade desenvolvido por Finger e Kreinin (1979), passando adotá-lo como uma medida
de mudança estrutural quando se compara uma distribuição no período t com uma distribuição
prévia, definindo como índice de mudança estrutural (IME). O IME pode ser utilizado tanto pra
analisar a estrutura da produção industrial de uma economia, quanto a estrutura do comércio
exterior ao longo do tempo. O índice de mudança estrutural (IME) é uma medida útil para
observar duas estruturas para um corte temporal ou para uma mesma estrutura ao longo do
tempo (GALETTI, 2017). Neste trabalho será analisado a mudança estrutural das exportações
a partir do índice adotado por Galetti (2017).
Desta forma o índice de mudança estrutural (IME) é dado por:
IME = (1=2 ∗ ∑4$56 |@$ − B$ |)

(2)

Em que @$ e B$ são a participação relativa do setor i na produção ou exportação em ambos
diferentes períodos. A variação do IME é de zero, quando não existiu desigualdade, ou seja, a
estrutura produtiva e comercial não gerou grandes mudanças ao longo do tempo, implicando
numa estagnação estrutural, e um, quando ocorre máxima diferença, ou seja, houve uma
diversificação e diferenciação da estrutura produtiva ou na pauta de exportação dessa economia.
Neste capítulo será desenvolvido o IME para o período de 1995 a 2017 para as
exportações, conforme desenvolvido por Galetti (2017), analisando e comparando a estrutura
exportadora do bloco de economias asiáticas e latino-americanas selecionadas, e como isto
impacta no seu crescimento econômico. O patamar ideal é que IME esteja cada vez mais
próximo de um, indicando que houve uma diversificação nas exportações de cada economia ao
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longo do período estudado, contribuindo desta forma para uma menor dependência de setores
que gerem maior volatilidade e menores retornos de receita de longo prazo.
3.2.

O modelo Constant Market Share (CMS)

A segunda contribuição deste capítulo para a tese é a análise das exportações a partir do
Constante Market Share (CMS). O modelo CMS assume que as exportações do país crescem
na mesma composição e sentido das exportações mundiais. Em conformidade com Yrigoyen e
Frontons (2012) uma maior diversificação de mercados externos, contribui para reduzir
vulnerabilidades do setor produtivo e crises originárias de países desenvolvidos. A relação entre
o crescimento efetivo e o crescimento observado atribuído ao market share constante é
atribuído aos efeitos da competitividade do país.
O modelo de Constant Market Share foi desenvolvido inicialmente por Tyszynski (1951).
O autor analisou as mudanças de market share ocorridas entre o período de 1899 e 1950 para
os países que exportaram bens industrializados. Posteriormente, Leamer e Stern (1970) e
Richardeson (1971), aprofundaram o método a partir de uma análise mais quantitativa. Esta
metodologia descreve que as exportações de um dado país/região podem não crescer na mesma
medida que as exportações mundiais devido à quatro efeitos: crescimento do comércio mundial,
composição da pauta exportadora, distribuição de mercados de destino, e efeito residual de
competitividade.
O modelo Constant Market Share (CMS) advém de uma identidade em que as variações
dos valores totais das exportações de um bem ou setor se devem a soma das variações de quatro
fatores: o crescimento do comércio mundial, crescimento do setor em que as exportações estão
concentradas, o destino geográfico dessas exportações e da competitividade (LIMA; LÉLIS;
CUNHA, 2015).
Inicialmente, o modelo de CMS proposto por Leamer e Stern (1970) não incorporava na
composição da pauta de exportação, o destino das exportações e a diferenciação por mercadoria.
Desta forma, a identidade inicial é dada por:
C " − C E ≡ GC E + (C " − C E − GC E )

(3)

em que C E representa o valor das exportações do país A no período inicial; C " representa o valor
das exportações do país A no período final e (r) se refere ao crescimento percentual das
exportações mundiais entre o período final e inicial.
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Em um segundo momento o método considera que as exportações são compostas por um
conjunto de diversas mercadorias e mercados. Adiciona-se os diversos bens que compõem a
pauta de exportações do país, tem-se que:
C$" − C$E ≡ G$ . C$E + (C$" − C$E − G$ . C$E )

(4)

tal que, C$E é o valor das exportações do país A do bem i no período inicial; C$" representa o
valor das exportações do país A do bem i no período final; e G$ é o crescimento percentual das
exportações mundiais do bem i entre o período final e o inicial. A identidade anterior pode ser
agregada, de forma que:

C " − C E ≡ K G$ . C$E + K (C$" − C$E − G$ . C$E )
$

$

C " − C E º GC E + ∑$ (G$ − G). C$E + ∑$ .C$" − C$E − G$ . C$E 3

(5)

Desta forma, temos que a identidade (5) é tida como uma análise de dois níveis, tal que o
crescimento das exportações do país A é explicado por três elementos: (1) crescimento das
exportações mundiais; (2) efeito composição da pauta de exportações do país A; e (3) um
resíduo não explicado, correspondente à diferença entre o crescimento efetivo das exportações
do país A e o crescimento hipotético. Esse resíduo representa o valor que teria sido exportado
caso o país mantivesse sua participação de mercado nas exportações de cada bem ou setor.
Por fim, inclui-se na formulação, as exportações do país A por destino. Logo:
C$%" − C$%E ≡ G$% . C$%E + (C$%" − C$%E − G$% . C$%E )

(6)

tal que C$%E são as exportações do país A para o país j do bem i no período inicial; C$%" representa
as exportações do país A para o país j do bem i no período final; e G$% representa o crescimento
percentual das exportações mundiais do bem i para o país j entre os período inicial e final.
Agregando a identidade por grupo de bens e por destinos das exportações, teremos a
seguinte expressão:
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C " − C E ≡ ∑$ ∑% G$% . C$%E + ∑$ ∑% (C$%" − C$%E − G$% . C$%E )
≡

GC E +

K(G$ − G). C$E +

$

$

(a)

K K(G$% − G$ ). C$%E

(b)

%

K K(C$%" − C$%E − G$% . C$%E )
$

(7)

%

(c)

(d)

Logo, a partir da Equação (7) pode-se definir que o crescimento efetivo das exportações
pode ser decomposto em quatro efeitos. Além dos três já definidos anteriormente, foi
adicionado o efeito distribuição de mercados. Lima, Lélis e Cunha (2015) associam o efeito
crescimento das exportações mundiais e o efeito composição da pauta ao dinamismo da
demanda internacional, enquanto que o efeito competitividade e o efeito distribuição de
mercados a fatores de políticas internas e a produtividade do país “A”.
O primeiro efeito (a) se refere ao crescimento das exportações mundiais. Esse efeito será
positivo se as exportações do país A evoluírem na mesma proporção que a taxa de crescimento
das exportações mundiais; o efeito composição da pauta (b) descreve que se as exportações
mundiais do bem/setor i crescerem mais que a média mundial das exportações totais se o país
A tiver suas exportações concentradas nesse setor/bem de maior expansão ou de taxa de
crescimento maior que a média mundial, esse efeito será positivo. Com relação ao efeito (c)
distribuição dos mercados, ele será positivo se o país A concentrar suas exportações em destinos
de maior dinamismo, no período analisado, e negativo, caso as exportações para esses mercados
cresçam a taxas inferiores à média mundial.
Com relação ao efeito competitividade (d), existe uma limitação na interpretação do
método, uma vez que ele se refere a um resíduo de diferentes variáveis (que estão fora do
modelo), tanto pelo lado da oferta quanto pelo lado da demanda. Portanto, o efeito
competitividade se refere ao resíduo. Pelo lado da oferta, incluem-se, dentre outras, taxa de
inflação, disponibilidade de fatores de produção, diferenciais de produtividade; enquanto que
as variáveis que impactam na demanda, temos os preços relativos, diferenciais de qualidade,
desenvolvimento de novos produtos, estratégia de marketing, capacidade de entrega dos
produtos no prazo estipulado, etc. (LEAMER; STERN, 1970; LIMA, LÉLIS e CUNHA, 2015).
Estudos recentes utilizaram o método CMS para analisar o desempenho das exportações
na análise dos diferentes efeitos e fatores que contribuem para a variação das exportações.
Dentro dessa perspectiva, alguns estudos atribuem para o crescimento das exportações a
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questões estruturais e competitivas como Amaral, Freitas e Castilho (2017), FRIES et al (2013)
e Lima, Lélis e Cunha (2015).
3.3.

Fonte e Base de dados

O período estudado se refere a 1995 a 2017. Para utilização do modelo CMS é necessária
uma divisão amostral em subperíodos. Segundo Lima, Lélis e Cunha (2015), o recorte temporal,
regional e setorial no modelo CMS deve estar explicita e devidamente definidos, pois formam
a identidade do modelo, expressa na equação (7), de onde procedem as principais premissas do
modelo. Logo, é necessária a divisão da amostra em subperíodos, tendo em vista que o modelo
se aplica em diferentes pontos do tempo. Neste capítulo, adotaremos cinco subperíodos que
marcam a trajetória de crescimento das exportações das referidas economias em
desenvolvimento: (i) 1995 a 2003; (ii) 2003 a 2008; (iii) 2008 a 2011; (iv) 2011 a 2014; e (v)
2014 a 2017.
O primeiro subperíodo se refere ao momento em que as exportações das economias em
desenvolvimento, acompanhadas das exportações mundiais e das economias em
desenvolvimento tiveram um lento e menor crescimento. O segundo período vai de 2003 a 2008
e é marcado pelo aumento dos preços das commodities, implicando em um maior volume de
bens comercializados no mundo, uma maior expansão do comércio internacional e das
exportações das economias em desenvolvimento.
O período de 2008 a 2011 é caracterizado pela crise econômica mundial e pela
desaceleração do comércio internacional. O quarto período, 2011 a 2014 é marcado por uma
lenta retomada do crescimento das exportações mundiais. Ele também é marcado por uma
mudança geográfica e maior participação da economia chinesa nas exportações mundiais. O
último subperíodo, que vai de 2014 a 2017, marca uma redução tanto das exportações quanto
das importações mundiais, caracterizando uma piora no comércio global neste período, que
volta a crescer no período subsequente.
Para melhor compreensão do IME optou-se por uma análise subdividida em dois
períodos. O primeiro que vai de 1995 até 2008, e o segundo que vai de 2008 até 2017, desta
forma é possível captar a estrutura das exportações dessas economias antes e depois da crise de
2008.
Como nos demais capítulos os dados são classificados conforme a classificação de Lall
(2000) por intensidade tecnológica.
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4. Resultados
4.1.

Resultados: Índice de Mudança Estrutural das Exportações

Entre 1995 e 2008 os maiores índices de mudança estrutural das exportações estiveram
relacionados com as economias asiáticas China, Índia e Tailândia, juntamente com o Peru,
indicando mudanças significativas na pauta de exportação dessas economias ao longo dos anos
estudados (Figura 4).
O primeiro período (1995 – 2008) revela que os maiores índices estiveram associados
as economias, com exceção do Peru, que tiveram mudanças nas suas exportações com direção
a setores de manufaturas de maior intensidade tecnológica. A China, foi a economia que obteve
o maior IME para o período em questão (Figura 4), essa mudança se deve a maior participação
das exportações chinesas nas manufaturas de alta tecnologia, saindo de uma participação de
13%, em 1995, para 32%, em 2008, em contrapartida com a redução das manufaturas de baixa
tecnologia, de 47% para 31% durante o primeiro período. (Comtrade, 2019). Vale ressaltar que
esse período caracteriza o crescimento do PIB chinês, que em boa parte se deve as medidas de
política e reformas institucionais que possibilitaram o ciclo de crescimento acelerado
(NONNENBERG ET AL, 2008). Já o valor do IME das exportações tailandesas se deve a
mudanças positivas com relação ao setor de manufaturas de média tecnologia, em contrapartida
na redução de manufaturas de baixa tecnologia. A grande mudança na pauta de exportação da
economia peruana se deve ao aumento da participação dos bens baseados em recursos naturais,
ocupando 42% dos valores totais exportados em 2008, em redução dos bens primários que
tinham uma participação de 53% em 1995 e reduziram para 29% em 2008. A mesma relação
pode ser observada para economia indiana (Figura 4). A economia coreana não obteve grandes
mudanças na sua estrutura de exportação ao longo do período analisado, essa relação se deve
ao fato dessa economia ter mudado sua estrutura antes do período estudado, voltado para bens
de maior intensidade tecnológica.
Já o Chile e Colômbia apresentaram os menores índices de mudança estrutural das
exportações, indicando, segundo Galetti (2017), uma rigidez na estrutura das exportações
dessas economias. (Figura 4)
No segundo período analisado (2008 – 2017) essa relação se inverte, os menores índices
estão relacionados à economia chinesa, o que pode estar associado a uma estabilidade na pauta
de exportação neste último período. Entre 2008 e 2017 a China manteve suas exportações
concentradas em manufaturas de média e alta tecnologia representando 63% das exportações
totais em 2017.
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Figura 4 − Índice de Mudança Estrutural das Exportações, economias e períodos selecionados
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Fonte: Resultados de Pesquisa, a partir de dados do Wits/Comtrade

Os maiores indicadores de mudança das exportações para o segundo período se devem ao
México, Colômbia e Malásia. O maior indicador relacionado a economia mexicana se deve a
maior participação das exportações dessa economia em manufaturas de média tecnologia,
contabilizando 48% do total exportado em 2017. A mesma relação pode ser observada para
Malásia, que concentrou 38% de suas exportações em manufaturas de alta tecnologia, indicando
uma mudança positiva de 12p.p. dessas exportações com relação ao ano de 2008, em
contrapartida com a redução da participação de produtos básicos durante o período, indicando
que a estrutura das exportações dessa economia tem se baseado em manufaturas de maior valor
agregado. No caso da Colômbia, a sua pauta de exportação tem se voltado para uma estrutura
baseada em commodities, saindo de 52% em 2008 para 63% em 2017 do setor de bens
primários.
Resultados semelhantes foram encontrados por Galetti (2017) ao estudar o IME para
diversas economias, entre 1990 e 2012. Os resultados indicaram maiores índices para
economias asiáticas em contraposição com as demais economias estudadas, confirmando o bom
desempenho econômico das economias asiáticas.
Economias com menores indicadores se relacionam as que tem mantido uma mesma
estrutura ao longo dos anos estudados, sem grandes mudanças relativas, seja na direção de bens
primários, seja na direção de exportações com maior valor agregado. Amaral, Freitas e Castilho
(2017) ao estudarem a estrutura produtiva e a competitividade para o caso brasileiro,
identificaram que entre 1994 e 2014 as exportações brasileiras teve uma maior concentração na
participação de produtos primários em detrimento das exportações de manufaturas de média e
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alta tecnologia, ou seja, não existiram grandes mudanças na estrutura dessa pauta de
exportações, mas sim uma concentração setorial dessas exportações, uma vez que já existia uma
forte participação desse setor nas exportações totais.
Argentina e Indonésia também seguem essa tendência da economia brasileira, concentrando
ao longo do período estudado suas exportações em bens primários e bens baseados em recursos
naturais. Já a Coréia manteve suas exportações concentradas em manufaturas de média e alta
tecnologia, sem grandes mudanças estruturais ao longo do tempo, indicando uma rigidez na
estrutura de suas exportações. Assim, a diversificação setorial em produtos intensivos em
tecnologias geram vantagens sobre a elasticidade renda das exportações do país, cuja vantagem
no Balanço de Pagamentos financia os investimentos produtivos, aumentando o crescimento
econômico no longo prazo.
No geral, os maiores IME se referem as economias asiáticas, que caminharam na direção
de diversificação e maior proporção em bens de maior valor agregado ao longo dos anos
estudados.
4.2.

Aplicação do CMS para as economias latino-americanas

Entre 1995 e 2017, dentre as economias estudadas, o Brasil foi um dos países que
apresentou crescimento das exportações acima da média das exportações mundiais,
representando uma média de 7% ao ano. Para os três primeiros subperíodos estudados, as taxas
de crescimento das exportações brasileiras representaram, 6%, 22% e 25%, respectivamente,
contra 5%, 16% e 17% das taxas de crescimento das exportações mundiais. (COMTRADE,
2019)
Em termos relativos, os principais destinos das exportações brasileiras no período,
conforme ressalta Lima, Lélis e Cunha (2015), foram a América do Norte, seguida da União
Europeia e América do Sul, passando a se concentrar nos países asiáticos. Em 1995, o principal
país de destino das exportações brasileiras era os Estados Unidos, representando, cerca de 19%
dessas exportações, seguido da Argentina e do Japão. Em 2017, a China passou a ser o principal
parceiro comercial do Brasil, representando 22% do destino dessas exportações.
A decomposição das fontes de crescimento das exportações brasileiras a partir do
método CMS demonstram os resultados dessas mudanças. Conforme esperado, para os quatro
primeiros períodos o efeito crescimento mundial foi o principal responsável para explicar a
variação das exportações brasileiras, representando um percentual positivo de 90%, 67%, 47%
e 22%, respectivamente (Figura 5).
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Figura 5 − Constant Market Share economias latino-americanas, anos selecionados.
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Entre 2011 e 2014 o efeito comércio mundial foi pequeno se comparado com os anos
anteriores, mas este percentual reflete a redução das exportações mundiais de 0,17 (para o
período de 2008-2011) para uma taxa de média de 0,01 no período de 2011-2014. A taxa média
do crescimento das exportações brasileiras para o período de 2011-2014 foi negativa,
entretanto, o efeito crescimento das exportações continuou sendo o principal fator a explicar a
variação das exportações do país.
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O efeito composição da pauta indica o dinamismo do produto nas exportações mundiais,
se as exportações do bem crescem acima da média das exportações mundiais totais o efeito será
positivo. (Figura 5)
O efeito positivo para os períodos 2003-2008 e 2008-2011 reflete a maior participação
dos bens primários e baseados em recursos naturais na pauta de exportação brasileira, que
apresentaram um maior dinamismo comercial para o período em questão. Resultados similares
foram encontrados por Lima, Lélis e Cunha (2015) ao analisarem os efeitos de decomposição
da pauta para o Brasil para o período de 2000 a 2011. Já para os demais períodos, o efeito foi
negativo, indicando uma relação inversa para os setores mais dinâmicos das exportações
mundiais.
O efeito destino foi positivo, com exceção do primeiro período (1995-2003). Entretanto,
foi pouco efetivo na explicação do aumento das exportações. Apesar da pouca participação
desse efeito sobre as exportações é importante destacar que o país exportou para mercados com
maior dinamismo na economia mundial, o que é representado pelos resultados positivos do
efeito destino do CMS. Porém, ainda existe uma lacuna a ser preenchida em termos de expansão
das vendas brasileiras, em busca de uma maior diversificação do destino dessas exportações.
Já o efeito competitividade está atribuído ao resíduo. Pode ser relacionado ao reflexo de
melhora de preços, qualidade do produto, redução dos custos de produção e condições de
investimento. Tal como pode ser atribuído ao efeito de oferta, conforme ressalta Paula et al
(2016).
Pais, Gomes e Coronel (2012) destacam que o efeito competitividade pode estar
associado ao preço dos bens, uma vez que países importadores deste bem, tendem a consumir
bens de países com preços relativos menores, em substituição daqueles que tiveram aumento
de preços.
O efeito competitividade influenciou positivamente as exportações brasileiras para os
períodos analisados, com exceção do terceiro período, que pode estar associado ao aumento
dos preços relativos dos bens exportados pela economia brasileira, sobretudo as commodities.
Em contrapartida, o último período retratou um impacto negativo e de retração dos
efeitos composição da pauta e comércio mundial. Esse comportamento reflete uma perda de
dinamismo no setor industrial.
Nos dois últimos subperíodos analisados o país obteve taxas de crescimento das
exportações negativas e abaixo da média mundial. Esse comportamento segue o
comportamento das exportações mundiais, que decresceram nesse período, se tornando
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negativa no último período em questão. Justificando esse resultado negativo do efeito comércio
mundial.
Ressalta-se que no período em questão a economia brasileira apresentou mudanças na
composição da pauta de exportação. Em 1995, os setores de baixa, média e alta tecnologia,
representavam 44% das exportações totais, passando a 30%, em 2017. Essa mudança se deve,
sobretudo, à maior participação dos bens primários na pauta de exportação brasileira, que
ganharam força ao longo do período, saindo de 22% em 1995 para 37% em 2017. O que
segundo Lima, Lélis e Cunha (2015) representa um movimento de concentração setorial das
exportações brasileiras em bens primários.
Dentre as demais economias latino-americanas, o México se destaca como o principal
exportador e importador, exportando em 2017 US$ 409 bilhões, o que o coloca como 13º maior
exportador mundial. No período de 2014-2017, dentre as economias latino-americanas
analisadas, o México foi o único que obteve uma taxa de crescimento das exportações positivas,
em uma taxa média de 1% ao ano, acima do crescimento das exportações mundiais, que foram
negativas nesse período.
As exportações totais mexicanas saíram de US$ 80bi em 1995 para $ 418bi em 2017, o
que contribui para uma taxa de crescimento médio anual de 8% ao ano, acima do crescimento
médio anual para o período que foi de 6%. Esses resultados, por sua vez, podem estar associados
aos investimentos americanos recebidos. Conforme ressaltam Silva e Salomão (2018), a
política industrial mexicana foi alicerçada na atração de investimento estrangeiro direto (IED),
com origem principalmente dos Estados Unidos, para desenvolver plantas de montagem
voltadas para a exportação entre os dois países.
As manufaturas lideram a pauta de exportação no período recente: carros representaram
10,8% do total das exportações do México, seguido por peças de veículos, que representam
6,69%. Entre 2012 e 2017, as vendas da indústria automobilística mexicana cresceram cerca de
6%, o que contribuiu para que o país representasse 7% das vendas totais mundiais de
automóveis, levando o país a se tornar quarto principal exportador mundial em 2017. Outras
indústrias importantes na pauta exportadora deste país foram alimentos e bebidas, mineração e
indústria plástica (OBSERVATORY OF ECONOMIC COMPLEXITY - OEC, 2019).
A economia mexicana tem um grau de abertura comercial de 71,5%26, sugerindo que o
comércio exterior é um dos motores do seu crescimento econômico. Além disso, o país possuía
baixas tarifas de importação e exportação. Segundo Brasil (2018b), a média ponderada do

26

o grau de abertura da economia é dado por: (exportações + importações) / PIB
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imposto de importação é de 4,7%, com 23,6% para produtos agrícolas e 3,3% para produtos
industrializados. Além das baixas medidas tarifarias comerciais, o país tem 12 acordos de livre
comércio com 46 países, e um total nove acordos comerciais de abrangência limitada com os
países da ALADI, o que contribui para sua abertura comercial.
O destino das exportações se concentra sobretudo no continente americano. Durante
1995-2017 os Estados Unidos se mantiveram como principal parceiro comercial do México em
todos os anos. Em 2017, as exportações mexicanas tiveram 88% do seu total com destino aos
EUA e 6% aos países asiáticos (COMTRADE, 2019). Esse comportamento é verificado a partir
do modelo CMS, em que o efeito destino das exportações, apesar de positivo, teve menor
relevância em explicar o comportamento das exportações desta economia.
Grande parte dessas exportações são concentradas em manufaturas, que advém de
produtos montados neste país, com partes e peças procedentes de outros países. As manufaturas
e a indústria mexicana são reflexo da indústria maquiladora27, que representou em 2017 44%
das exportações mexicanas, tornando-se um pilar essencial na economia nacional. Em 1995, as
manufaturas, de baixa, média e alta tecnologia, representaram juntas 75% das exportações totais
desta economia, chegando esse agregado a 79% no ano de 2017. Esse comportamento revela a
pouca variação da composição da pauta das exportações ao longo do tempo, mantendo a
predominância dos setores intensivos em tecnologia.
Quanto à decomposição do market share, o efeito crescimento mundial, foi positivo nos
quatro primeiros períodos em estudo, sendo o principal fator para explicar a variação positiva
das exportações mexicanas nos três primeiros períodos, representando 48%, 150% e 75%,
respectivamente. Nos dois últimos períodos o efeito competitividade foi superior ao efeito
crescimento mundial, sendo responsável por 63% e 173% do comportamento das exportações
mexicanas, respectivamente, o que pode ser atribuído à estabilidade da demanda nos mercados
consumidores tradicionais, sobretudo, os Estados Unidos.

As “maquiladoras” são empresas de montagem e acabamento de produtos para exportação, instaladas em
território mexicano. A grande maioria é norte-americana, mas há também japonesas, canadenses, coreanas. Elas
importam peças e componentes, que foram fabricados em outros países, para montar os produtos no México
aproveitando as vantagens do baixo custo da mão-de-obra e proximidade com o mercado estadunidense, entre
outras. Estas empresas pertencem, principalmente, ao setor eletroeletrônico, autopeças e têxteis (peças para serem
costuradas). Montados, os produtos são embalados, embarcados em caminhões, trens, aviões e exportados para os
Estados Unidos e outros mercados. (BRASIL, 2018b).
A indústria maquiladora mexicana é um tipo especial de indústria que fabrica, essencialmente, bens de
exportação, utilizando as vantagens comparativas dos baixos salários locais, legislação ambiental e trabalhista
favoráveis, combinadas com os baixos custos das matérias primas e insumos que podem ser importados livres de
impostos. (BRASIL, 2018b)
27
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Destaca-se que, boa parte do aumento da competitividade das exportações dessa
economia se deve ao crescimento da indústria maquiladora. Silva e Salomão (2018) ressaltam
que após a adesão do México ao Tratado de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA), a
indústria maquiladora obteve um expressivo crescimento de suas exportações, demonstrando
uma forte dependência da demanda norte-americana.
Além disso, o comportamento de alta do efeito competitividade, no último período em
estudo, não apenas na economia mexicana, mas também em outras economias estudadas, como
o Brasil, é reflexo da retração e estagnação econômica global, caracterizada sobretudo pelo
crescimento negativo das exportações e importações mundiais, implicando em maior
competitividade das economias, devido as crises internacionais e ao mercado externo retraído,
conforme ressalta Sereia, Camara e Anhesini (2012).
Com relação ao efeito destino das exportações, o mesmo se mostrou positivo para os
últimos períodos estudados, indicando que as exportações dessa região têm sido direcionadas,
nos últimos anos, para economias mais dinâmicas no comércio mundial. O mesmo pode ser
observado para o efeito composição da pauta, com resultados positivos para os últimos anos,
refletindo a maior participação das maquilas, implicando em um maior dinamismo das
exportações de bens de crescimento mundial.
Santos (2007) ressalta que o Investimento Direto Estrangeiro (IDE) norte-americanos
na região contribuíu para a fragmentação econômica do território mexicano, além da maior
dependência dos Estados Unidos (EUA). Ademais, o México vem perdendo mercado para
outras economias, como Hong Kong e China, por exemplo, o que pode acentuar ainda mais
essa dependência norte-americana.
Entre os demais países latino-americanos estudados, Chile e Peru se destacaram como
exportadores de minério de cobre. Segundo a Brasil (2018c), a economia peruana cresceu a um
ritmo anual de 6,2% entre 2006 e 2016 baseada em reformas estruturais, realizadas no início da
década de 1990, com foco na liberalização dos mercados e solvência monetária e financeira. O
dinamismo e fortalecimento da economia peruana se deve ao fortalecimento dos seus setores
produtivos.
As exportações peruanas acompanharam o comportamento mundial ao longo do período
em estudo. Dentre as economias latino-americanas estudadas, essa foi a que teve a maior taxa
de crescimento das exportações entre 1995 e 2017, saindo de US$ 5bi para US$ 44bi. Esse
incremento nas exportações do Peru se deveu, principalmente, às exportações de bens primários
e recursos naturais. Esse comportamento pode ser verificado a partir do resultado do CMS, tal
que, o principal efeito a explicar o comportamento das exportações peruanas foi o comércio
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mundial, chegando a ser responsável por 133% da variação das exportações do Peru no período
de 1995-2003.
Conforme Dávila-Fernández (2012), o Peru adotou a partir dos anos 2000 um modelo
de desenvolvimento focado na retomada do crescimento “voltado para fora”, adotando uma
política econômica sustentada pelas exportações.
Quanto à composição da pauta de exportação ao longo do período, observa-se uma
mudança no setor de recursos naturais, saindo de um percentual de 26% do total exportado em
1995, para 50% em 2017, e uma perda percentual no setor de bens primários, saindo de 53%
para um percentual de 26% em 2017, implicando em resultados negativos do efeito composição
da pauta.
Esse comportamento reflete a estrutura da pauta de exportação peruana no período
analisado e a dependência da sua cadeia produtiva, sobretudo, as categorias minerais. Segundo
Desenzi (2015), a exacerbada participação desse setor na pauta se deve ao aumento substancial
do preço internacional dos mesmos no período, chegando a um patamar quatro vezes maior.
Ademais, o início do século XXI é caracterizado por uma maior intervenção estatal e
continuidade da abertura comercial.
Quanto ao destino das exportações do Peru houve uma mudança relativa ao longo do
período quanto ao direcionamento dessas vendas. Os Estados Unidos perdem papel de principal
destino das exportações peruanas, para o segundo lugar de 17% para 15%. Esse comportamento
se deve, sobretudo, à participação chinesa, que vem crescendo ao longo dos anos, saindo de
quarto lugar, com 6%, em 1995, para o principal destino das exportações peruanas,
representando 26% dessas exportações, em 2017.
Esse efeito se mostrou positivo para todos os períodos, indicando exportações voltadas
para economias mais dinâmicas. Podendo está associado ao novo modelo de desenvolvimento
28

adotado pelo país e a promoção de tratados bilaterais de livre comércio (TLC)29 com seus

principais parceiros comerciais.
O efeito competitividade também obteve valores significativos no crescimento das
exportações, representando 43% no período de 2008-2011 e 239% entre 2014-2017. Esse

28

A política econômica adotada pelo governo peruano a partir da década de 1990 se baseia sobretudo no regime
neoliberal do consenso de Washington, pautado pela abertura econômica, incluindo medidas como redução da
inflação, desregulação estatal e corte nos gastos sociais.
29
Os TLCs são tratados entre dois ou mais países em que ambas as partes concedem preferências aduaneiras e a
redução de tarifas de importação, sendo que na maioria das vezes as tarifas são eliminadas ou quase eliminadas
(DÁVILA-FERNANDES, 2012).
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resultado se deve sobretudo ao aumento das exportações de cobre e zinco, que representou um
crescimento de 37% e 68% em 2017, com relação ao ano anterior.
As exportações tradicionais peruanas como mineração, pedras preciosas e combustíveis,
representaram, em 2017, 70% do total exportado (OEC, 2019). A alta do preço das commodities
também foi um importante fator pra explicar o alto crescimento econômico da economia
peruana, além das políticas de liberalização comercial e do processo de diversificação de novos
produtos na pauta de exportação do país.
A abundância de recursos naturais, a alta dos preços internacionais das commodities e
os maciços investimentos nestes setores, são fatores que explicam o maior dinamismo das
exportações setoriais das economias latino-americanas focadas em bens primários e recursos
naturais, contribuindo para que esta participação supere os demais setores na pauta de
exportação. O que contribuiu para o crescimento sustentado das últimas décadas, com base no
aumento do comércio exterior (DÁVILA-FERNANDES, 2012; DESENZI, 2015).
A economia chilena também tem como principal produto exportado o minério de cobre,
representado em 2017 24% do total exportado, o equivalente a US$ 16,6 bilhões, seguido do
cobre refinado (US $ 14,9 bilhões), filés de peixe (US $ 2,86 bilhões), pasta de sulfato química
(US $ 2,67 bilhões) e cobre bruto (US $ 2,41 bilhões), caracterizando a economia chilena como
exportadora de bens primários e recursos naturais e maior exportadora de minério de cobre do
mundo (OEC, 2019).
A maior concentração dos bens primários e recursos naturais na pauta de exportação
chilena resultou em valores negativos para o efeito composição da pauta.
Em 2017 as exportações chilenas tiveram como principal destino a China (US$ 19,2
bilhões), seguido dos Estados Unidos (US $ 10,3 bilhões), Japão (US $ 6,38 bilhões), Coréia
do Sul (US $ 4,06 bilhões) e Brasil (US $ 3,44 bilhões). Essas exportações, voltadas para
economias que tiveram maior dinamismo no comércio mundial, refletem os resultados positivos
do efeito destino das exportações chilenas. Apesar disso, este efeito teve pouco impacto em
explicar as variações das exportações desta economia.
O efeito comércio mundial respondeu por 126%, 56%, 54%, 36% e (98%) pela variação
das exportações, respectivamente para os períodos de estudo. Em média, o efeito comércio
mundial, seguido do efeito composição da pauta foram os principais a explicarem as
exportações.
Esses resultados refletem o acentuado comportamento das exportações, que conforme
Mussa e Carvalho (2007), se destaca como uma das variáveis principais para o crescimento da
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economia chilena nas últimas décadas, contribuindo para conter a propagação das crises
externas. Além disso, favoreceu a diversificação de produtos e destinos exportados.
Para o último período em questão (2014-2017) o efeito competitividade foi o mais
importante na explicação do comportamento das exportações, esse resultado se deve em grande
parte aos preços das commodities e à participação dos setores primários e de recursos naturais
na pauta de exportação chilena.
Apesar da política comercial ter contribuído para diversificação das exportações e no
sentido de agregar tecnologia e progresso tecnológico, as medidas não foram suficientes para
driblar a concentração da pauta, tendo em vista que, as exportações chilenas continuaram
baseadas no uso intensivo de recursos naturais. (MUSSA; CARVALHO, 2007)
Argentina e Colômbia foram as duas economias que apresentaram as menores taxas de
crescimento das exportações entre 1995 e 2017, representando um crescimento médio de 5% e
6%, respectivamente para o período em estudo. Ambas as economias se caracterizam pela
exportação de bens primários, enquanto que Argentina teve um percentual de 49% das
exportações baseadas em bens primários, a Colômbia teve um percentual de 63% para o ano de
2017, com relação ao total exportado. A Argentina exportou um total de US$ 58bi em 2017,
enquanto que o total exportado pela Colômbia representou US$ 38bi, sendo os menores valores
exportados para o ano dentre as economias analisadas.
Os resultados para o modelo CMS indicam que, com exceção do último subperíodo, o
crescimento das exportações dessas economias pode ser explicado sobretudo pelo efeito
comércio mundial, indicando que o maior impacto no crescimento das exportações colombianas
e argentinas se deve ao crescimento das exportações mundiais. O efeito composição da pauta
foi pouco relevante para explicar a variação das exportações, uma vez que essas economias, ao
longo dos anos estudados, concentraram suas exportações em bens primários, setor contrário
ao que vêm ganhando maior dinamismo nas exportações mundiais.
Dentre as principais medidas adotadas pelo governo Argentino, no período analisado,
destacam-se o fortalecimento com seus parceiros estratégicos, como Brasil e Mercosul, além
de buscar expandir os mercados externos e esforços na inserção de novos produtos dinâmicos
no comércio mundial. Tal como a maioria das economias latino-americanas, Argentina se
baseou na expansão do comércio exterior em busca do crescimento econômico sustentado
(LUCENA, 2008).
O desenvolvimento econômico da Colômbia também está fortemente relacionado ao
desempenho do comércio internacional. Entretanto, a abertura comercial foi mais lenta com
relação as demais economias latino-americanas. Além dos baixos níveis de abertura comercial,

104
esta economia sofre de problemas estruturais devido à baixa elasticidade-preço do comércio
exterior, sobretudo devido à presença maciça dos minerais na sua pauta de exportação e ao
baixo efeito multiplicador interno.
Os principais destinos das exportações da Colômbia em 1995, foram os Estados Unidos
(34%), seguido da Venezuela (8,9%), Alemanha (7,7%), Peru (5,7%) e Equador (4,1%). Em
2017 os Estados Unidos continuaram como o principal destino das vendas colombianas (28%),
seguido do Panamá (6,6%), China (5,2%), Holanda (4,8%) e México (4%), demonstrando um
sutil movimento na orientação das exportações colombianas na direção de mercados mais
dinâmicos.
O efeito destino se mostrou relativamente importante nas exportações colombianas no
período de 2011-2014, sendo responsável por 231% da variação das exportações, o que pode
ser resultado da maior participação asiática no destino das exportações colombianas.
O destino das exportações argentinas em 1995 foram o Brasil (27%), seguido dos
Estados Unidos (8%), Chile (6,8%), Holanda (5,5%) e Alemanha (4%). Em 2017, o Brasil
manteve sua posição no ranking de maior destino das exportações, porém com queda na
participação das vendas representando 16% do total exportado da Argentina, seguido dos
Estados e Unidos e da China. Isso implica em uma perda relativa da importância da América
do Sul e da Europa, sendo compensada pelo maior direcionamento das exportações argentinas
para Ásia.
No geral, o efeito comércio mundial foi o principal efeito a explicar o crescimento das
exportações das economias latino-americanas para os subperíodos analisados. Esses resultados
são similares aos encontrados por Pais, Gomes e Coronel (2012), que analisaram a
competitividade das exportações brasileiras de minério de ferro entre 2000 e 2008 pelo método
CMS, indicando que o aumento das exportações brasileiras de minério de ferro foi fortemente
influenciado pelo forte crescimento do mercado mundial, devido a maior participação da
demanda chinesa.
As principais críticas quanto ao peso das commodities na pauta de exportação dessas
economias são a baixa elasticidade-preço e um baixo efeito multiplicador interno, conforme
ressalta Villar e Esguerra (2005). A lógica seria que no longo prazo os investimentos nestes
setores sejam capazes de reduzir o déficit existente, de forma a aumentar a competitividade dos
setores considerados tradicionais e concedendo vantagens comparativas a outros setores. Além
de diversificar a produção sem que haja alterações nos preços. Entretanto, o aumento das
exportações é compensado pelo aumento das importações, na mesma proporção, o que pode
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gerar um desequilíbrio no balanço de pagamentos e dificuldades em manter o crescimento
sustentável de longo prazo.
4.3.

Aplicação do CMS para as economias asiáticas

A China vem ganhando um importante papel na economia mundial, se tornando em
2012, o país com o maior fluxo de comércio no mundo, atingindo em 2017 um fluxo comercial
de US$ 3,9 trilhões e uma balança comercial estável e com superávits recorrentes ao longo dos
últimos anos (BRASIL, 2018a).
Entre 1995 e 2017 a China obteve um crescimento médio anual de 13% do total de suas
exportações, representando a maior economia exportadora mundial. O sucesso chinês se deve
em grande parte as reformas econômicas adotadas no final da década de 1970, proporcionando
uma gradativa participação e dos investimentos internacionais (HIRATUKA, 2018).
Além disso, houve uma modificação na pauta de exportação chinesa ao longo dos anos,
o que tornou a China uma economia de base exportadora de bens intensivos em maior teor
tecnológico. Conjuntamente, a participação dos produtos primários e dos produtos baseados em
recursos naturais, caiu de 21% para 11% entre 1995 e 2017, ao tempo que as manufaturas
ganharam relevância no total exportado chinês, crescendo de 79%, em 1995, para uma
participação de 89% do total exportado. O grande destaque se deve ao setor de alta tecnologia,
que cresceu entre os anos, elevando-se de 13% para 33%. (Figura 6)
Com relação ao destino das exportações chinesas em 1995, Hong Kong (26%)
configurava o principal, seguido dos Estados Unidos (20%), Japão (17%), Alemanha (5%) e a
Coreia do Sul (3,5%). Ao longo dos anos houve uma mudança relativa no destino das
exportações. Em 2017, no topo do ranking vem os Estados Unidos (20%), seguido de Hong
Kong (11%), Japão (6,5%), Alemanha (4,5%) e a Coreia do Sul (4,1%). Apesar dessas
mudanças relativas a Ásia se configura ao longo do período como principal destino das
exportações chinesas, alcançando em 2017 um percentual de 44% das exportações totais.
Os resultados do Constant Market Share indicam que, com exceção do último período
(2014-2017), o efeito competitividade foi o mais importante em explicar o comportamento das
exportações chinesas. (Figura 6)
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Figura 6 − Constant Market Share economias asiáticas, anos selecionados.
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De acordo com Grams et al (2013) o efeito competitividade se associa ao fracasso ou
sucesso de uma economia no comércio internacional. Valores negativos indicam que o país teve
fracasso em manter sua participação no comércio mundial, caso o país consiga manter sua
participação estável ao longo do tempo esses valores serão positivos. Os valores positivos
caracterizam a forte influência do efeito competitividade nas exportações chinesas, indicando
que esta economia tem obtido sucesso nas exportações mundiais.
Segundo Nonnenberg et al (2008), o aumento da competitividade chinesa esteve
associado a diversos fatores, entre eles: políticas industriais e tecnológicas, políticas
macroeconômicas conservadoras, baixo nível de salários, ausência de proteção à propriedade
intelectual, câmbio desvalorizado, localização geográfica. Ademais, o regime político também
contribuiu para que a China tivesse um processo com características de difícil replicação.
Dentre as demais economias asiáticas, Índia e Coréia tiveram taxas de crescimento das
exportações acima da média mundial. Índia foi a economia, depois da China, que obteve a maior
taxa de crescimento das exportações, com uma taxa média de 11% para o período estudado. As
demais economias também cresceram, porém a taxas inferiores ao crescimento das exportações
mundiais. Coréia atingiu, em 2017, um total exportado de US$ 574bi, seguido da Índia com
uma exportação total de US$ 294B e Malásia com US$ 214bi.
O total exportado da Tailândia também seguiu a tendência mundial, saindo de US$ 56bi,
em 1995, e atingindo um patamar de US$ 214bi, em 2017. Cingapura, apesar de ter tido, em
termos percentuais, o menor crescimento das exportações das economias asiáticas estudadas,
manteve um total exportado relevante, saindo de US$ 118bi, em 1995, para US$ 373bi em
2017, sendo uma das economias que mais exportou em termos de valores para o período em
questão. Enquanto que a Indonésia, apesar de ter seguido a tendência de crescimento global das
exportações, foi a economia que menos exportou, um total equivalente US$ 169bi, em 2017.
Esse comportamento pode ser verificado a partir dos resultados do CMS, que indicou
que para os dois primeiros períodos (1995-2003; 2003-2008), o efeito comércio mundial foi o
principal fator a explicar o crescimento das exportações para todas as economias asiáticas em
estudo, com exceção da China. O efeito comércio mundial, no geral, foi o principal fator a
explicar a expansão das exportações das economias estudadas, com exceção do último período
(2014-2017), em que o efeito do comércio mundial inibiu o crescimento das exportações. Nos
três primeiros anos desse último período não foi possível contar com o crescimento do comércio
mundial, implicando numa maior dependência, pela maioria das economias, do efeito
competitividade. Desta forma, o efeito competitividade agiu de forma a compensar e aumentar
a participação das exportações de cada economia individualmente.
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Malásia, Coréia, Cingapura e Tailândia se destacam pela maior participação de bens de
maior intensidade tecnológica na composição de suas pautas de exportação. Dentre os cinco
setores definidos por Lall (2000), Malásia teve suas exportações concentradas em manufaturas
de média e alta tecnologia, representando juntos, um percentual de 47% das exportações totais,
em 2017. Entre 1995 e 2017 é notório destacar que houve uma relativa mudança na composição
da pauta de exportação desse país, em que as manufaturas perderam participação, de 70%, em
1995, para 64% em 2017, e o setor de bens primários e recursos naturais ganharam espaço,
aumentando em 7% sua participação no período.
Esse movimento de mudança relativa na composição das exportações também pode ser
observado com Coréia e Cingapura, que têm suas exportações concentradas nos setores de
média e alta tecnologia. Coréia teve uma redução da participação das manufaturas de baixa
tecnologia, o que foi compensando pelo aumento percentual das exportações dos bens baseados
em recursos naturais, aumentando de 8% para 14% entre 1995 e 2017. Já Cingapura teve queda
nas exportações setoriais de alta tecnologia, que foi revertido para o setor de recursos naturais.
Movimentos semelhantes também ocorreram na economia Tailandesa, em que houve um
aumento de 6% nas exportações de bens baseados em recursos naturais, de 1995 a 2017,
entretanto, houve queda na participação dos setores de bens primários, baixa e alta tecnologia,
o que foi compensado com aumento da participação do setor de média tecnologia, crescendo
de 17%, em 1995, para 36% em 2017, representando uma mudança significativa na composição
da pauta de exportação da Tailândia.
Já as economias asiáticas Índia e Indonésia, segundo dados do Comtrade (2019), tiveram
redução nas exportações de bens primários e manufaturas de baixa tecnologia entre 1995 e
2017, que foi revertido pelo aumento das manufaturas de média tecnologia e bens baseados em
recursos naturais. Isso indica uma mudança relativa na composição das exportações dessas
economias.
O método CMS retrata o comportamento dessas exportações. O efeito composição, em
média, se mostrou positivo na explicação do crescimento das exportações asiáticas,
individualmente. O que indica que individualmente, as economias asiáticas seguiram a
tendência mundial, tal que, suas exportações estiveram concentradas em produtos de maior
crescimento, ou estas exportações obtiveram taxas de crescimento maior que a média mundial.
As exceções se concentram na Indonésia para os dois últimos períodos e para Índia no último
período, indicando que o efeito composição da pauta inibiu as exportações dessas economias.
Essa relação pode ser explicada pelo fato de a Indonésia ter concentrado nos últimos anos cerca
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63% das suas exportações em produtos primários e bens baseados em recursos naturais, que vai
na contramão dos setores que tiveram crescimento mundial das exportações.
A maior participação da Índia nas exportações de bens baseados em recursos naturais
reflete o efeito negativo da composição da pauta para o último período analisado. Enquanto
que, no último período (2014-2017) o efeito composição da pauta foi responsável por 3516%
do aumento das exportações da Coréia, sendo o principal efeito na explicação das variações nas
exportações coreanas neste período.

Resultados que podem ser averiguados pela maior

participação de manufaturas de média e alta tecnologia desse país, representando 74% do total
exportado em 2017. O efeito composição da pauta também foi o principal responsável pelo
comportamento das exportações da Tailândia e Cingapura, entre 2014 e 2017, representando
27%, 90%, respectivamente.
Com relação ao destino das exportações dessas economias entre 1995 e 2017,
regionalmente, essas exportações foram orientadas para o próprio continente asiático. Em 2017,
80% das vendas de Cingapura foram direcionadas para os países asiáticos, seguido da Europa
e da América do Norte. A participação percentual do destino asiático das demais economias
indicam que Ásia é o principal destino dessas vendas: Coréia (63%), Malásia (66%), Índia
(49%), Tailândia (59%) e Indonésia (68%).
Individualmente, o principal destino das exportações da Malásia foram China (16%),
seguido de Cingapura (14%) e dos Estados Unidos (13%), em 1995, o principal destino dessas
exportações foram Cingapura (17%), Estados (17%) e Japão (13%), indicando uma mudança
representativa no destino dessas vendas e uma maior participação da economia chinesa ao longo
dos anos em estudo. De acordo com Brasil (2017b), a Malásia é considerada um mercado
aberto, apesar de aplicar tarifas e barreiras não tarifarias, países como Brasil e os demais países
do Mercosul não possuem acordo de livre comércio com a Malásia, o que contribui para a
concentração das exportações nos países asiáticos.
O principal destino individual da Cingapura, em 1995, foram Hong Kong (9,4%), Japão
(8,9%) e Malásia (8,5%). Ao longo dos anos também é importante destacar a participação da
economia chinesa (16%) no destino dessas vendas, se tornando, em 2017, o segundo no ranking
do destino das exportações de Cingapura, perdendo apenas para Hong Kong (19%).
O último período estudado (2014-2017) é caracterizado pela maior participação da
China nas exportações mundiais. Em 1995, a China representava o quinto destino das
exportações mundiais, com 4,4% dessas exportações, se tornando em 2017 no topo do ranking
das exportações mundiais, com 14% dessas vendas. Coréia, Tailândia e Indonésia seguem o
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comportamento dessas exportações, em que a China se tornou, individualmente o principal
destino das exportações dessas economias.
Índia teve, em 2017, como principal destino os Estados Unidos (15%), seguido dos
Emirados Árabes Unidos (9,6%), e da China (5,1%). Conforme ressalta Brasil (2012b), a Índia
vem buscando expandir seu mercado, com uma maior participação nos países sul-americanos
e africanos, como tem buscado maiores relações comerciais regionais e acordos comerciais. A
maior parte das mercadorias indianas podem ser exportadas livremente, com exceção de um
número restrito de bens.
O comportamento do Constant Market Share quanto ao efeito destino das exportações
foi relativamente importante na explicação do crescimento das exportações, demonstrando, no
geral, salvo algumas exceções, resultados positivos para este efeito. O que indica que o destino
das exportações asiáticas tem ido na mesma direção aos mercados de crescimento dinâmico, se
concentrando sobretudo nos mercados asiáticos, sendo o principal efeito a explicar o
crescimento das exportações da Malásia no último período (2014-2017), responsável por 20%
do aumento dessas exportações.
Ao contrário das economias latino-americanas, essas últimas, mantiveram durante o
período analisado, uma pauta de exportação mais favorável à indústria de transformação, mas
especificamente, à indústria manufatureira. Tal que a indústria de transformação teve um
importante papel no crescimento econômico destas economias, conforme ressalta Reis (2016).
Segundo o autor, entre 1980 e 2010 as taxas de crescimento da Indonésia, Malásia e Tailândia,
por exemplo, representaram uma média anual de 5,4% a 6%; e a participação da indústria, como
principal setor, refletiu 27%, 30% e 40%, respectivamente nestas economias. Mesmo a
Indonésia tendo um perfil de exportação mais concentrado em setores tradicionais, como países
menos industrializados, a indústria teve uma importância relativa nesta economia.
Segundo Gala (2007) houve uma promoção deliberada de manufaturas para exportação
nestas economias, indicando a adoção de uma política econômica com base na industrialização
para exportação. Ademais, o autor destaca que países como, a Coréia do Sul, Indonésia, Malásia
e Tailândia, adotaram uma série de medidas, como a busca por novos mercados, como forma
de incentivar as exportações.
O sucesso dos países recém-industrializados do sudeste asiático (SEANICs: South East
Asian Newly Industrialized Countries) e a redução da heterogeneidade estrutural é associada a
diversos fatores: as exportações de manufaturas (especialmente das multinacionais) a partir das
zonas especiais de exportação (ZEEs), o investimento direto estrangeiro (IDE), a política
industrial ou até́ mesmo a liberalização econômica. (REIS, 2016, p.67)
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O efeito competitividade foi o principal efeito a explicar a expansão das exportações da
Índia para os três últimos períodos analisados, e para o terceiro e último período estudado na
Indonésia. Pais, Gomes e Coronel (2012) ressaltam que uma economia é competitiva na
produção de determinada commodity quando consegue pelo menos igualar-se aos padrões de
eficiência vigentes no resto do mundo quanto à utilização de recursos e à qualidade do bem. A
diferença entre o crescimento das exportações verificado pelo modelo CMS e o crescimento
efetivo das exportações é atribuída ao efeito competitividade. (op.cit, p. 134)
Além do maior peso da indústria manufatureira nas exportações asiáticas e do regime
comercial, Gala (2007) destaca que o desenfreado desempenho dos países asiáticos frente as
economias latino-americanas, podem estar relacionados à subvalorização das moedas asiáticas
frente essas últimas, o que contribuiu para amenizar os efeitos negativos da crise de 1980, ao
longo dos anos posteriores. O autor evidencia que o comportamento distinto dessas economias
se relaciona as políticas pós década de 1970, enquanto as economias asiáticas foram mais
eficazes em estruturar o setor exportador a partir da estratégia de industrialização (EPI) do que
a estratégia de substituição das importações (ISI) das economias latino-americanas.
5. Considerações Finais
O principal objetivo deste capítulo foi identificar os fatores que afetam o dinamismo
exportador, das exportações asiáticas e latino americanas, para as economias selecionadas, entre
1995 e 2017, a partir do método Constant Market Share. Tal como objetivou-se identificar se
essas economias têm concentrado suas exportações em setores de maior valor agregado, ou
setores de baixa tecnologia, como bens primários e recursos naturais, identificando se
ocorreram mudanças na estrutura tecnológica e composição dessas exportações ao longo dos
anos estudados, a partir do indicador de mudança estrutural das exportações.
O indicador de mudança nas estruturas de exportação indicou que Argentina, Brasil,
Chile e Indonésia apresentaram os menores índice, evidenciando que essas economias
mantiveram a mesma estrutura exportada ao longo dos anos, voltadas para o setor de bens
primários. Os maiores indicadores estiveram relacionados com economias que mudaram sua
pauta e exportação em direção a setores de maior valor agregado, no geral as economias
asiáticas.
O método Constant Market Share identificou as principais fontes de crescimento das
economias estudadas para cinco subperíodos entre 1995 e 2017. Os resultados para os dois
primeiros períodos indicaram que, de modo geral, com exceção da China, o efeito comércio
mundial foi o principal responsável em explicar o comportamento das exportações para todas
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as economias estudadas, indicando que o comércio mundial favoreceu as economias como um
todo.
O efeito composição da pauta foi relativamente importante e positivo para as economias
latino-americanas e para Indonésia nos três primeiros períodos, que foi um período de
crescimento das commodities agrícolas associado à melhora dos preços relativos desses bens
exportados. Já para os períodos posteriores, essas economias não seguiram a tendência mundial,
apresentando valores negativos para o efeito composição da pauta, indicando que as
exportações destas economias estiveram concentradas em produtos de menor crescimento, ou
estas exportações obtiveram taxas de crescimento menor que a média mundial. Já as demais
economias asiáticas e o México obtiveram efeito composição da pauta positivo para os últimos
períodos, uma vez que essas economias têm exportado sobretudo bens de maior valor agregado,
bens de maior crescimento que a média mundial.
No geral, o efeito destino foi positivo para a maioria dos períodos nas economias
estudadas. Entretanto, foi pouco efetivo na explicação do aumento das exportações. Apesar da
menor relevância desse efeito no comportamento das exportações é importante destacar que as
economias têm exportado para mercados com maior dinamismo na economia mundial, o que é
representado pelos resultados positivos do efeito destino do CMS. Porém, deve existir uma
maior diversificação do destino dessas exportações.
O efeito competitividade foi mais expressivo nas economias latino americanas e para
Indonésia no último período, enquanto que foi o principal efeito a explicar o comportamento
das exportações chinesas para os períodos estudados, com exceção do último período. Também
foi o principal efeito a explicar as exportações da Índia nos três últimos períodos estudados. A
contribuição do efeito competitividade no último período, para as economias latino-americanas,
pode estar associado ao maior peso relativo dos seus componentes. Apesar de positivo em
outros períodos, esse efeito foi reduzido, gerando decréscimo dessas exportações, ou seja, o
comportamento dessas exportações nos três primeiros períodos esteve mais relacionado com a
evolução do comércio internacional do que com o perfil de especialização comercial ou com
ganhos de competitividade. Entretanto, no último período percebe-se que esses efeitos passam
a representar um peso maior na explicação do comportamento das exportações, o que sugere
que, nesse período, houve um enfraquecimento da competitividade dos produtos exportados,
uma vez que a soma desses efeitos foi maior (em módulo) que o próprio decrescimento das
exportações.
Os resultados encontrados indicam que as economias latino-americanas estão
caminhando na direção contrária aos setores que vem obtendo crescimento no comércio
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mundial nos últimos anos, bens em que estas economias não possuem vantagens em produzir,
conforme evidenciado pelo método do Constant Market Share e pelo Índice de Mudança
Estrutural das Exportações. Com exceção do México, que teve uma estrutura produtiva
diversificada no período estudado, graças a presença da indústria maquiladora, constituindo a
principal base do modelo exportador manufatureiro mexicano, associada sobretudo à
dependência da economia americana.
Com o preço das commodities em um nível menor e a perda de competitividade dos
produtos industriais, as exportações das economias latino-americanas possivelmente não
apresentarão o dinamismo de períodos recentes e, nesse caso, a restrição externa poderá voltar
a ser um entrave para o crescimento econômico destas economias. Em contrapartida, as
economias asiáticas mantiveram sua estrutura em bens de maior valor agregado, com maior
dinamismo industrial e desenvolvimento tecnológico, o que contribuiu para que estas
economias superem as taxas de crescimento econômico mundial.
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4: ABORDAGEM MULTISSETORIAL: UMA ANÁLISE DAS ELASTICIDADERENDA DAS EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES PARA AS ECONOMIAS
ASIÁTICAS E LATINO-AMERICANAS (1995-2017)
1. Introdução
O debate em torno do crescimento de longo prazo e dos motivos para as economias
apresentarem diferentes taxas de crescimento, pelo lado da oferta, advém de diversos fatores:
Acemoglu e Robinson (2000) acreditam que a qualidade das instituições possa impulsionar o
crescimento econômico das nações, tal que instituições inclusivas são mais eficazes no processo
de nações bem sucedidas, ao contrário das instituições extrativas com instituições políticas e
econômicas que levam as nações a fracassarem. Enquanto Romer (1986) e Lucas (1988)
atribuem o crescimento econômico ao investimento endógeno da firma em tecnologia e a
formação endógena de capital humano. Bresser-Pereira (2006) afirma que a qualidade das
instituições é fundamental no crescimento de longo prazo.
A teoria do crescimento econômica pelo lado da demanda, embasada em Kaldor (1968)
e Thirlwall (1979), atribui ao comércio o crescimento econômico, considerando a demanda por
exportação como uma força autônoma que impulsiona o crescimento econômico. Logo, o bom
desempenho do setor exportador influencia positivamente os componentes da demanda
agregada, impactando positivamente o desempenho econômico (TEIXEIRA, 2018). De acordo
com Fagerberg (2014), o desempenho exportador de um país está associado a fatores estruturais
e à competitividade do mercado, o que impacta no progresso de uma dada economia.
A abordagem pelo lado da oferta não considera que o BP pode restringir o crescimento
econômico, o mesmo é determinado por fatores exógenos, como o progresso tecnológico.
Enquanto que na abordagem adotada neste trabalho, o mecanismo de ajuste não é automático,
o crescimento é determinado pela demanda e os problemas de BP são importantes para o
crescimento sustentável de longo prazo.
As mudanças estruturais e os impactos nas economias vem sendo estudados desde 1950
e ganhando ênfase a partir de Kaldor (1968), que destacou que o setor industrial é o motor do
crescimento econômico, sendo este o setor de maior dinamismo da economia.
Assim, as baixas taxas de crescimento de um país podem estar relacionadas à sua
estratégia de inserção no comércio internacional. Segundo Silva e Almeida (2016), o
dinamismo setorial contribui para maiores taxas de crescimento e em setores de maiores
elasticidades-renda das exportações e importações.
Amaral, Freitas e Castilho (2015) ressaltaram que economias exportadoras de bens de
baixa elasticidade-renda da demanda e importadoras de bens de alta elasticidade não podem
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apresentar taxas de crescimento elevadas e ao mesmo tempo manter o equilíbrio do balanço de
pagamentos. Ressalta-se ainda que alguns setores oferecem perspectivas de crescimento
econômico maiores que outros setores e que o padrão de especialização de um país no comércio
internacional é importante para o seu desempenho econômico (FAGERBERG, 2014). Kaldor
(1968; 1997) evidenciou a necessidade de se estudar os modelos de crescimento a partir de uma
abordagem setorial, analisando as mudanças estruturais numa conjuntura de desenvolvimento
desigual, conforme adotado por Pasinetti (1981)30.
Dentro desse contexto, segundo Soares (2012), as exportações configuram uma variável
central e estratégica para o desempenho econômico do país e do equilíbrio do balanço de
pagamentos, por desempenhar um papel duplo nos modelos de crescimento induzidos pela
demanda. Como componente autônomo da demanda efetiva, gerariam aumento de renda, dado
seus efeitos multiplicador e acelerador, e, concomitantemente, seriam fonte provedoras de
divisas internacionais, capazes de aliviar a restrição do balanço de pagamentos (THIRLWALL,
2005).
A literatura de crescimento pelo lado da demanda, a partir da abordagem setorial e
mudança estrutural é ainda restrita, principalmente quando se trata de trabalhos empíricos
voltados para economias em desenvolvimento. Assim, dado os impactos diferenciados das
exportações de cada setor sobre o crescimento econômico e visando contribuir para os estudos
dentro de uma abordagem setorial, este capítulo analisou a estrutura e as elasticidades-renda
das exportações e importações para as economias latino-americanas e asiáticas
A abordagem de Thirlwall (1979) se aplica às economias em desenvolvimento,
abordando o crescimento econômico como liderado pela demanda com equilíbrio no balanço
de pagamentos. A ideia principal é que o endividamento externo impede a expansão da
demanda e, consequentemente, do crescimento do produto. A condição necessária para um
aumento do crescimento do produto de um país é que esse tenha uma maior elasticidade-renda
da demanda por exportações do que por importações (THIRWALL, 1979).
Logo, a principal contribuição deste capítulo é verificar se a razão das elasticidadesrenda das economias selecionadas tem favorecido o crescimento econômico ou operado como
entrave, restringindo o crescimento econômico de longo prazo.
Considerando as 13 economias asiáticas e latino-americanas selecionadas na tese, neste
capítulo analisa-se a importância das diferenças setoriais e estruturas produtivas sobre a
elasticidades-renda da demanda por exportações e importações. Isso permite analisar os

30

Para maiores detalhes vê Pasinetti (1981)
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diferentes efeitos das elasticidades sobre as exportações e importações, que podem contribuir
para formulação de uma estratégia de crescimento econômico de cada economia.
Acredita-se que a superação da restrição externa implique em mudanças estruturais de
forma a alterar a razão das elasticidades-renda, impulsionando os setores mais dinâmicos, via
políticas industriais, e contribuam para um crescimento econômico sustentável de longo prazo.
Além desta introdução, este capítulo se divide em mais três seções e as considerações
finais. Na segunda seção será apresentado resumidamente o modelo de Thirlwall (1979) e a
versão multissetorial da Lei de Thirlwall desenvolvida por Araújo e Lima (2007).
Posteriormente, na terceira seção aborda-se o método empírico e econométrico utilizado no
presente estudo: o modelo de dados em painel dinâmico, tal como as fontes dados e seu
tratamento. Na quarta seção destacam-se os resultados encontrados e sua discussão, e por fim
as considerações finais.
2. Modelo Multissetorial de Araújo e Lima (2007)
A abordagem de Araújo e Lima (2007) é uma extensão do modelo de Thirlwall (1979)
e da versão de Pasinetti (1981). A versão multissetorial da Lei de Thirlwall é semelhante a Lei
de Thirlwall:
LMN =

ɛP
Q

(1)

em que a taxa de crescimento do produto (LMN ) que satisfaz a restrição do equilíbrio externo, se
dá pela razão entre a elasticidade renda da demanda das exportações (e) e importação (p)
multiplicado pela taxa de crescimento da renda mundial (z).
Segundo a abordagem de Thirlwall, as exportações são o componente mais importante
da demanda, e o único capaz de financiar as importações, sem que se recorra ao ingresso de
capitais. Por sua vez, as exportações também geram divisas para as importações de produtos
que podem ter maior produtividade que os recursos domésticos: alguns bens necessários ao
desenvolvimento, como os bens de capital, não são produzidos internamente. Este é o
argumento do lado da oferta para o crescimento impulsionado pelas exportações
(THIRLWALL, op. cit., p.52).
O modelo pelo lado da demanda de Thirlwall (1979) sugere que no longo prazo o
crescimento econômico é definido pela razão entre a taxa de crescimento das exportações e a
elasticidade-renda das importações: o que leva ao equilíbrio em conta corrente. Um país poderá
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crescer durante certo período a uma taxa superior à taxa de equilíbrio, mas a acumulação de
déficits em conta corrente (e o consequente aumento da dívida externa) colocando um freio
nesse crescimento. Ou seja, elasticidades-renda de importação maiores que elasticidades-renda
de exportação gerariam desequilíbrios na balança comercial, implicando em restrições de
crescimento de longo prazo, via balanço de pagamentos.
Segundo a versão estendida do modelo de crescimento com restrição do balanço de
pagamentos de Thirlwall (1979) para uma economia multissetorial, a demanda varia ao longo
do tempo a diferentes taxas em cada um dos setores do país. Assim, a mudança estrutural pode
afetar a elasticidade renda das importações e das exportações, e, portanto, a taxa de crescimento
da economia.
O modelo proposto por Araújo e Lima (2007) é uma extensão do modelo seminal de
Thirlwall (1979) e aborda o crescimento sob restrição externa a partir das seguintes premissas
e hipóteses básicas assumidas neste trabalho:
•

Supõe-se a existência de dois países; um desenvolvido (A) e outro menos desenvolvido

(U);
•

Ambos os países produzem (n-1) bens de consumo finais;

•

Assume-se pleno emprego da economia, gasto total da renda doméstica31 e equilíbrio

da balança comercial;
•

O equilíbrio da balança comercial é expresso em termos de coeficientes de trabalho

(mão-de-obra);
•

São os coeficientes de trabalho que ponderam os coeficientes de demanda para

exportações e importações para os bens i;
•

As quantidades relativas de trabalho empregado regulam os preços relativos dos bens

dentro das fronteiras de cada país;
•

Cada país apresenta uma determinada produtividade, implicando numa diferença de

preços, que induz a especialização.
Para se obter a LTMS, considera-se uma função de exportação convencional, em que as
exportações dependem da renda e dos preços relativos. Assume-se que, se o preço do bem i na
economia em desenvolvimento for maior que na economia desenvolvida, a função de demanda
por exportação assumirá valor zero, caso contrário, ela assume a forma convencional. Na
31

Em um sistema dinâmico de economia aberta, a condição de demanda efetiva passa a ser dividida em duas
partes: a condição de pleno emprego e a condição de despesa total da renda nacional, que pode ser gasta em
produtos importados e, dessa forma, o cumprimento desta não implica na satisfação da condição de pleno emprego.
Quando as duas condições são cumpridas simultaneamente, a condição de equilíbrio do balanço de pagamentos é
também satisfeita (SILVA; SANTOS; BATISTA, 2017; p.643)
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derivação da função de importação, se o preço do bem i é maior na economia desenvolvida,
considera-se que esta não tem vantagem comparativa em produzir o bem i, logo, a função de
importação assumirá valor zero; caso contrário, a função de demanda de importação assume a
forma convencional (ARAÚJO; LIMA, 2007). Logo, podemos obter a Lei de Thirlwall
Multissetorial (LTMS) a partir de uma função exportação padrão que relacione o volume das
exportações com a renda e os preços relativos, conforme Soares (2012).
Dada as condições anteriores e o modelo original de Thirlwall (1979), as variáveis foram
logaritmizadas e diferenciadas com relação ao tempo. Assumindo que os termos de troca são
constantes no longo prazo e que a taxa de variação dos preços do bem i é igual em ambos os
países (ARAÚJO; LIMA, 2007), as equações de exportação e importação, são escritas
respectivamente como:
Ṙ TU
V
RTU
V

Ṙ [̂ U
R[̂ U

= W$ XYZ

(2)

= ∅$ XY^

(3)

tal que XY^ e XYZ são as taxas de crescimento dos países U e A, respectivamente, b e f indicam
as elasticidades-renda de exportação e importação dos setores. Os coeficientes @$4_ e @4$
indicam, respectivamente, os coeficientes de demanda pelo bem final i e o coeficiente de
produção de bens de consumo.
Assumindo como neutro o progresso técnico e que, na condição de equilíbrio, a variação
no tempo da taxa de crescimento seja igual a zero (ARAÚJO; LIMA; 2007). Logo:

XY^ =

∑Ubc
V RUT
Tdc `aT RTU
∑Ubc
Tdc eT R[̂ U RUT

XYZ

(4)

O termo ξ representa um coeficiente de proporcionalidade. A Equação (4) descreve a
relação entre as taxas de crescimento per capita de dois países em estudo. Considerando-se a
taxa de crescimento da renda mundial, a Equação (4) se assemelha à Equação (1), denominada
como a ‘versão forte’ encontrada por Thirlwall (1979). A versão multissetorial, considerada
‘versão fraca’ pode ser reescrita pela Equação (5) como a relação entre a taxa de crescimento
da renda e a taxa de crescimento das exportações:
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XY^ =

∑Ubc
V RTU
Tdc `aT RTU
Ubc
.∑Tdc ∅T R[̂ U RUT 3.∑Ubc
Tdc aT 3

∑4f6
$56

Ṙ TU
V
RTU

(5)

A Equação (5) é a versão multissetorial do que Thirlwall (1979) definiu como taxa de
crescimento compatível com o balanço de pagamentos (ARAÚJO; LIMA, 2007) e descreve
que a taxa de crescimento per capita do país U depende diretamente da taxa de crescimento das
suas exportações.
A partir da Equação (5) pode-se verificar a relação diretamente proporcional entre a taxa
de crescimento per capita e a taxa de crescimento das exportações. O termo ξ (coeficiente de
proporcionalidade) indica que a taxa de crescimento aumenta quanto maior (menor) for a
elasticidade renda da demanda por exportações (importações).
Ressalta-se que as elasticidades setoriais das exportações e importações são ponderadas
por coeficientes que medem a participação setorial nos valores totais das exportações e
importações do país, respectivamente. Logo, mudanças estruturais advindas de modificações
de preferências, segundo a Lei de Engel, podem alterar a taxa de crescimento compatível com
o equilíbrio externo. Assim, mesmo que as elasticidades setoriais se mantenham constantes, a
taxa de crescimento da economia pode sofrer alterações. Desta forma, a Lei de Thirlwall
multissetorial incorpora ao modelo original o setor de oferta via ponderação de cada setor ao
valor total (ARAÚJO; LIMA, 2007; DÁVILA-FERNANDES; AMADO, 2015)
Pela LTMS alterações na composição da demanda ou na estrutura de produção que
refletem a participação dos setores nas exportações e importações são importantes para o
crescimento econômico. Essa relação é válida mesmo que as elasticidades setoriais
permaneçam constantes.
Contudo, pela Lei de Thirlwall (LT), somente haverá crescimento econômico se houver
aumento da renda mundial. Entretanto, pela LTMS, mesmo que não haja aumento da taxa de
crescimento da renda mundial pode haver crescimento econômico significativo, via alterações
da participação setorial das exportações e importações no valor total.
3. Metodologia Empírica
3.1.Especificação Econométrica
O presente estudo utilizou a técnica de painel dinâmico para estimar as elasticidadesrenda e a elasticidades-preço das exportações e importações dos setores, conforme a
classificação de Lall (2000), para as economias asiáticas e latino-americanas durante o período
de 1995 a 2017. Esse período é marcado pela abertura comercial nas economias em
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desenvolvimento, aumento do comércio internacional e maior integração entre as economias,
gerando um novo ambiente econômico global. Ademais, ele se caracteriza por um crescimento
dos fluxos de investimentos, maior concentração do capital e a financeirização da economia.
O modelo de dados em painel, conforme Baltagi (2005) e Greene (2003), possui como
vantagens com relação aos estudos com dados longitudinais, elevar a quantidade de informação
e graus de liberdade, reduzir a multicolinearidade entre as variáveis explicativas, elevar a
eficiência das estimativas e controlar a heterogeneidade.
Segundo Romero e McCombie (2016), funções de exportação e importação podem ser
estimadas a partir de dados longitudinais com a técnica de Vetor de Correção de Erro (VECM)
e Mínimos Quadrado (MQO),, como Gouvêa e Lima (2010) que utilizaram um modelo
multissetorial para as economias asiáticas e latino-americanas entre 1962 e 2006 utilizando a
técnica de correção de erros para estimar as funções de exportação e importação setorial, a partir
da classificação de Lall (2000); Romero, Silva e Jayme Jr (2011) estimaram as elasticidades
total e setorial entre 1962-2010 para o caso brasileiro, utilizando a técnica de cointegração de
Johansen e o método de decomposição de erros do estimador VEC. Enquanto que Gouvêa e
Lima (2013) estimaram as funções de exportação e importação a partir da técnica de dados em
painel para 90 países no período de 1965 a 1999.
Conforme Romero e McCombie (2016), esses trabalhos contêm como limitação
considerar as elasticidades estimadas iguais entre os países. Além disso, os autores criticam
Gouvêa e Lima (2013) por utilizarem a taxa de câmbio real para medir preços relativos e índices
de preços agregados para deflacionar os valores de exportação e importação. Romero e
McCombie (2016) destacam também que os modelos anteriores não são capazes de controlar a
simultaneidade existente entre comércio e preços relativos.
Assim, considerando as questões levantadas por Romero e McCombie (2016), para
investigar os efeitos do comércio internacional sobre o desempenho econômico, considerando
o caráter dinâmico e a endogeneidade existente nas regressões, estimou-se funções de
exportação e importação por meio de modelos de dados em painel dinâmico com o método dos
momentos generalizados (GMM), uma função para cada classificação de Lall (2000).
As funções de exportação (g$& ) e importação (+$& ), a partir de um modelo dinâmico,
podem ser representadas pelas Equações (6) e (7), respectivamente:
g$& = bh g$&f6 + b6 L$&∗ + e$&

(6)

+$& = Lh +&f6 + g6 L$& + i$&

(7)
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Tal que as elasticidades-renda das exportações e importações são denotadas,
respectivamente por b6 e g6 e g$&f6 e +&f6 representam as exportações e importações passadas,
respectivamente. Os termos e$& e i$& são os termos de erro e os subscritos i e t se referem ao
país e ao ano em questão.
A especificação econométrica para o modelo dinâmico foi desenvolvida inicialmente
por Arellano e Bond (1991) e supõem que o comércio passado influencia o desempenho do
fluxo de comércio futuro. Esse efeito dinâmico é incorporado ao modelo pelas variáveis
dependentes g$&f6 e +$&f6 defasadas em um período incluídas do lado direito como variável
explicativa nas funções de exportação e importação, respectivamente.
Segundo Baltagi (2005), as regressões de dados em painel dinâmico, conforme as
Equações (6) e (7), podem incorrer em endogeneidade, uma vez que há uma variável explicativa
estocástica correlacionada com o erro, e resultar em estimador inconsistente e tendencioso.
Arellano e Bover (1995) e Blundell e Bond (1998) incluíram como restrição adicional que o
termo de erro e a variável defasada não estão correlacionados, permitindo o uso do sistema
GMM estendido:

Dg& = bh Dg$&f6 + b6 DL$&∗ + De$&

(8)

D+$& = Lh D+&f6 + g6 DL$& + Di$&

(9)

Após reformular as Equações (6) e (7) em (8) e (9), respectivamente, o problema da
endogeneidade ainda permanece, uma vez que Dg$&f6 e D+&f6 estão correlacionados com os
erros De$& e Di$& , respectivamente. Logo, os estimadores serão viesados e inconsistentes.
Arellano e Bond (1991) sugerem o uso de instrumentos que eliminem o problema da
endogeneidade no modelo. Assumindo as pressuposições do método GMM, adotadas no
modelo (8) e (9), tem-se as condições de momentos E(Dxklfm , Dekl ) = 0 e E(Dmklfm , Dvkl) = 0,
para t=3,4,...,T e s ³ 2 são válidas. Com base nesses momentos, Arellano e Bond (1991)
sugerem empregar D(xk,lfm ) e D(mklfm ) para t = 3, 4, ..., T e s > 2 como instrumentos para as
equações (8) e (9).
As variáveis independentes do modelo podem pertencer a três categorias: (i)
estritamente exógenas, caso não exista correlação com os erros presentes, passados e futuros;
(ii) fracamente exógenas, caso haja correlação somente com os erros passados; e (iii) endógena,
caso se tiver correlação com os erros presentes, passados e futuros.
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No caso (ii) podem ser utilizados como instrumentos válidos na estimação os valores da
variável explicada defasados para mais de um período. Enquanto que em (iii), valores defasados
com dois ou mais períodos são considerados variáveis instrumentais válidas na estimação.
Assim, Arellano e Bond (1991) recomendam a utilização da primeira diferença de g$&f6 e +&f6 ,
com defasagens em dois ou mais períodos como instrumentos para eliminar o problema da
endogeneidade nas Equações (8) e (9), respectivamente.
Arellano e Bover (1995) e Blundell e Bond (1998) alegam que esses instrumentos são
fracos se as variáveis explicativas apresentarem forte persistência e/ou aumento da variância
relativa dos efeitos fixos, persistindo o problema da endogeneidade para painéis com pequena
dimensão temporal.
Para expurgar a endogeneidade Arellano e Bover (1995) e Blundell e Bond (1998)
sugerem a composição de um sistema que combine o conjunto de equações em diferenças: as
Equações (8) e (9), com o conjunto de equações em nível, e as Equação (6) e (7), originando o
método dos Momentos Generalizados - Sistema (GMM sistema). Para as equações em
diferenças, os instrumentos válidos são os mesmos descrito nas Equações (8) e (9) e para a
equação em nível, os autores sugerem como instrumentos as diferenças defasadas das
respectivas variáveis. No presente estudo utilizou-se o estimador GMM Sistema, que permite
controlar a endogeneidade e autocorrelação dos resíduos, em detrimento do estimador GMM
Diferença.
Tendo em vista que a consistência do estimador do painel dinâmico depende da ausência
de autocorrelação dos erros, Arellano e Bond (1991) propuseram um teste de autocorrelação de
primeira e segunda ordem dos resíduos. Para que a estimação seja consistente, a hipótese de
ausência de autocorrelação de primeira ordem deve ser rejeitada enquanto a autocorrelação de
segunda ordem não pode ser rejeitada.
Para testar a validade dos instrumentos, adotou-se o teste de Hansen (1982), que tem a
como hipótese nula a validade dos instrumentos. Contudo, esse teste tem seu poder reduzido à
medida que são incluídos instrumentos. O teste é calculado pela diferença entre a estatística
Hansen para o modelo restrito e irrestrito quanto ao número de instrumentos.
Para tanto, utilizou-se o teste de exogeneidade de grupos particulares de instrumentos,
o teste Difference-Hansen, definido como a diferença entre a estatística de Hansen, obtida com
um número menor de instrumentos, exclusive os instrumentos inválidos, e a equação com todos
os instrumentos. A hipótese nula é a de que ambos os grupos de instrumentos são válidos
(BASTOS; IRFI; CASTELAR, 2017).
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3.2.Descrição dos dados
As equações estimadas são funções de demanda por importações e exportações,
respectivamente:
%

%

q-C$& = Wq-C$&f6 + r$ q-s$% + t$ u- (v$& + #$& − v$& ) + w$&
%

%

q-x$& = Wq-x$&f6 + y$ q-L$% + z$ u- (v$& + #$& − v$& ) + w$&

(9)
(10)

em que y, z, r e t representam, respectivamente, as elasticidades-renda e preço da demanda
por exportações e as elasticidades-renda e preço da demanda por importações dos setores das
economias.
As variáveis utilizadas q-C e q-x referem-se ao logaritmo das exportações e
importações para os i produtos, respectivamente, das economias asiáticas e latino-americanas,
no período t de 1995 a 2017. Foram estimados { ∗ - painéis, sendo - = 1,2, . . .11 economias
consideradas (Argentina, Brasil, Chile, China, Cingapura, Colômbia, Índia, Indonésia, Malásia,
México, Peru, Coréia e Tailândia) e { = 1,2,3,4,5 grupos de setoriais de intensidade tecnológica
(alta tecnologia, média tecnologia, baixa tecnologia, bens baseados em recursos naturais e
produtos primários) Os valores das exportações e importações foram extraídos da base de dados
do Contrade/WITS, classificados conforme a especificação de Lall (2000) em 4 dígitos da
%

%

SITIC (Rev. 03). Wq-C$&f6 e Wq-x$&f6 são as variáveis dependentes defasadas; e q-s$% e q-L$%
são as rendas estrangeira e doméstica, respectivamente, extraídos do WDI − World
Development Indicators (WORLD BANK, 2019). O PIB estrangeiro z foi calculado subtraindo
o PIB do país y do PIB mundial.
A taxa de câmbio real para cada país foi calculada a partir dos dados da taxa de câmbio
nominal (expressa na moeda doméstica do país) denotadas por #%& , o IPC dos EUA expresso
por v%& e dos países asiáticos e latino-americanos v$& . De forma que a taxa de câmbio do país J,
e dos EUA, no ano t, pode ser expressa por:
#&,$,% =

#%& v%&
v$&

O peso de cada produto nas exportações totais do país, denominado por S (share), foi
calculado, tal que no tempo t, a participação do bem n do país j nas exportações totais pode ser
expressa por:
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"$,4,%,& =

C$,4,%,&
∑' C$,4,%,&

de forma que "$,4,%,& é o peso (share) das exportações do bem n, no setor i, nas exportações
totais do país j no período t. A taxa de câmbio real efetiva ponderada no setor , para o país j no
período , por sua vez foi obtida por:

#$,%,& = K "$,%,4,& #$,%,&
%

O mesmo cálculo foi realizado para as importações. Desta forma, tem-se uma proxy do preço
dos bens exportados e importados representados por u- (v$& + #$& − v$& ). Os valores referentes
às taxas de câmbio nominais e os deflatores dos EUA e das economias asiáticas e latinoamericanas foram retirados do WDI − World Development Indicators (WORLD BANK, 2019).
As variáveis dependentes foram as exportações e as importações de produtos setoriais,
sendo as demais variáveis explicativas. Desta forma, avaliou os setores cuja razão entre as
elasticidades-renda das exportações e das importações são melhores para os países nessa
relação comercial, impactando em um maior crescimento econômico de longo prazo.
4. Resultados
De forma a verificar o dinamismo de cada setor dos grupos de economias asiáticas e
latino-americanas selecionadas32, estimou-se as elasticidades-renda das exportações e
importações. Para tanto, as variáveis das equações (8) e (9) foram logaritimizadas e os
resultados das estimações no Apêndice I (página 148) contemplam os coeficientes estimados a
partir método GMM System, tanto para importações quanto exportações defasadas em um
período, para a renda e para as taxas de câmbio.
No geral, tanto nas estimações das exportações quanto importações, os resultados para
o teste de autocorrelação dos erros, proposto por Arellano-Bond, foram elevados, rejeitando a
hipótese nula de autocorrelação de primeira ordem, mas não rejeitando a hipótese nula de

32

Foram selecionadas 13 economias em desenvolvimento, sendo sete economias asiáticas e seis economias latinoamericanas: Argentina, Brasil, Chile, China, Cingapura, Colômbia, Índia, Indonésia, Malásia, México, Peru,
Coréia e Tailândia. As economias do Peru e Coréia do Sul foram retiradas da amostra, uma vez que pelo modelo
utilizado não foi possível rejeitar a hipótese nula de ausência de autocorrelação. Destaca-se que a autocorrelação
enviesa os coeficientes estimados. Para fins de comparação e análise, foi utilizada a mesma equação para todas as
economias selecionadas. Logo, os dados dessas últimas não se ajustaram ao modelo proposto.
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ausência de segunda ordem, indicando que as estimações são consistentes. Os p-valores para o
teste AR(2), a nível de significância 5%, permitiram rejeitar a hipótese nula de ausência de
autocorrelação de segunda ordem para a estimação por GMM System, exceto 4 das 110
regressões estimadas33. Os testes Hansen t e Difference-Hansen34 realizados para a validade
dos instrumentos não rejeitam a hipótese nula, indicando a validade dos instrumentos e a nãocorrelação dos instrumentos com o termo do erro, indicando que o GMM System é o método
mais indicado para as estimações. Esses resultados indicam a robustez das estimações.
Nota-se que os coeficientes estimados nas equações de exportações, para todos os países
da amostra, foram significativos a 1% de significância.
Conforme esperado, constatou-se que tanto as exportações defasadas em um período, a
renda mundial e o preço das exportações afetam positivamente o crescimento das exportações
das economias asiáticas e latino-americanas. Nota-se, também, que a renda mundial apresentou
maior impacto nas exportações setoriais com relação às demais variáveis explicativas,
corroborando com a teoria do crescimento pelo lado da demanda, que indica que a renda é a
variável que mais influencia a demanda por exportações.
De acordo com os resultados estimados, em média, para as economias latino-americanas
analisadas, a taxa real de câmbio efetiva apresentou uma elasticidade de 0,722, 0,648, 0,415,
0,661 e 0,799, respectivamente para os setores de alta, média e baixa intensidade tecnológica,
bens baseados em recursos naturais e produtos primários. Isso indica que depreciações cambiais
favorecem as exportações de produtos primários, seguido de bens de alta tecnologia e bens
baseados em recursos naturais.
Para as economias asiáticas, em média, as elasticidades-preço dos cinco setores
estudados foram, respectivamente, 0,820, 0,611, 0,610, 0,652 e 0,767, o que indica que as
exportações de bens de maior valor agregado são favorecidas dada uma depreciação cambial,
de forma geral, para as economias asiáticas. Ademais, para todos os setores em questão,
ressalta-se que as elasticidades-preço são inelásticas, indicando que variações de 10% nos
preços afetam as exportações correntes menos que proporcional, na magnitude de uma
elasticidade menor que 1 (e<1).

Romero e McCombie (2015) ao estimarem 140 regressões obtiveram 9 rejeições da hipótese nula de
autocorrelação ao nível de 5% de significância.
34
Dos 110 painéis estimados, em 4 o teste t de Hansen rejeitou a hipótese nula para validade dos instrumentos.
Entretanto o teste Difference-Hansen foi significativo ao nível de 1% de significância em todos os painéis. Romero
e McCombie (2015) ao estimarem 140 regressões, o teste J de Hansen (1982) rejeitou a hipótese nula de
sobreidentificação em apenas 10 das 140 regressões, enquanto os testes LM de Kleibergen e Paap (2006) não
rejeitaram a hipótese nula de subidentificação nas regressões.
33
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Para as importações, constata-se um efeito positivo das importações passadas
%

(Wq-x$&f6 ) sobre as importações correntes e verifica-se relação positiva entre as importações e
a renda (q-L$% ) das economias importadoras, indicando que quanto maior a renda maior será a
importação de bens e serviços.
Dentre as variáveis explicativas, a renda é a que apresentou, em termos de magnitude,
o maior efeito sobre o crescimento das importações. O preço se mostrou positivo, contrariando
a teoria econômica, implicando que desvalorizações cambiais tenderiam a aumentar as
importações. Outros autores encontraram resultados semelhantes ou não significativos, como
Silva e Almeida (2016) e Romero e McCombie (2016).
Conforme ressalta Dávila-Fernández e Amado (2015), a taxa de crescimento externo e
a razão entre as elasticidades-renda de exportações e importações são os principais
determinantes do crescimento de longo prazo, se sobrepondo aos efeitos preços.
Ressalta-se que segundo a teoria do crescimento pelo lado da demanda, a renda é a
principal variável responsável por ajustes no balanço de pagamentos e não os preços. Segundo
os neoclássicos, os preços têm menor impacto na determinação das exportações e importações
e consequentemente, nas taxas de crescimento de longo prazo da economia (ROMERO;
MCCOMBIE, 2016; THIRLWALL, 1979).
As Tabelas 1 e 2 sintetizam as elasticidades-renda das exportações e importações das
economias latino-americanas e asiáticas, respectivamente.
Tabela 1 − Elasticidade-renda das exportações e importações das economias latino-americanas,
1995 -2017.
PAÍS

Exportações
AT

MT

BT

Importações

RN

PP

AT

MT

BT

RN

PP

ARG

1,91

1,49

1,26

1,47

1,95

2,65

2,18

2,06

2,56

2,84

BRA

2,8

2,7

1,31

2,1

3,18

2,51

2,45

1,68

2,53

2,61

CHI

3,28

2,96

2,77

2,95

3,17

2,06

1,97

0,78

2,17

2,34

COL

3,27

2,61

2,33

2,57

3,10

2,46

2,06

1,32

2,11

2,57

MEX

2,42

2,25

1,86

2,43

2,34

2,52

2,62

1,49

2,85

2,81

MÉDIA

2,84

2,61

1,86

2,43

3,10

2,51

2,18

1,49

2,53

2,61

Fonte: Elaboração própria a partir de resultados de pesquisa. Notas: AT: alta tecnologia, MT: média tecnologia,
BT: baixa tecnologia, RN: Recursos naturais e PP: produtos primários. Todos os valores são significativos a nível
de 1% de significância.
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Para o período em questão, no geral, para as economias latino-americanas, as maiores
elasticidades-renda das exportações se deveu ao setor de produtos primários (PP). Esses valores
foram impulsionados, sobretudo, pelas elasticidades-renda das exportações das economias
brasileira e argentina, com maior magnitude para o setor PP, enquanto que as demais economias
obtiveram maiores elasticidades no setor de bens com alta intensidade tecnológica (AT) (Tabela
1).
As menores elasticidades-renda, em média, das exportações foram verificadas para o
setor de manufaturados de baixa intensidade tecnológica (BT), indicando que a economia
mundial tem menor elasticidade quanto a este setor, porém, ele apresentou elasticidade maior
que 1, indicando que estes bens são de demanda elástica, ou seja, variações na renda mundial
resultam em variações positivas mais que proporcionais na demanda pelas exportações destes
bens. Quanto as elasticidades-renda das importações, o setor de BT obteve elasticidades-renda
de importações de 1,49, em média.
A Lei Multissetorial de Thirlwall indica que a estrutura produtiva é importante para o
crescimento econômico do país, tal que aumentos na renda de um país implicam em variações
observadas na demanda por bens primários menores que as variações observadas na demanda
por bens manufaturados.
Logo, economias que exportam bens primários e importam bens manufaturados, como é
o caso das economias brasileira e argentina e as demais economias latino-americanas, em
termos de magnitude, tendem a ter menores elasticidade-renda agregada das exportações que
das importações, e um aumento da renda doméstica implicaria em déficit em transações
correntes (a menos que o crescimento da renda mundial fosse consideravelmente superior ao
da renda interna), devendo ser ajustado a partir de uma redução na absorção doméstica
(ARAÚJO; MARCONI, 2015).
Porém, Romero e McCombie (2016) ressaltam que nas últimas décadas houve um
aumento na demanda por produtos de PP e RB, especialmente da China, o que explicaria
maiores elasticidades de demanda por esses produtos. Além disso, esses valores podem ter sido
influenciados pela taxa de câmbio, uma vez que no período em questão houve um aumento
expressivo no preço das commodities, o que implicou em um aumento no volume do comércio
internacional destes bens.
De acordo com a Lei de Thirlwall (1979), um déficit no balanço de pagamentos impede
a expansão da demanda e consequentemente do crescimento do produto. Logo, para que haja
aumentos no crescimento econômico de um país, é necessário que as elasticidades-renda das
exportações superem as elasticidades renda das importações. Portanto, se a razão entre e e p for

128
<1, e se o crescimento do país é limitado pela necessidade de manter o equilíbrio do balanço de
pagamentos, o país irá crescer a uma taxa mais baixa que a renda mundial. Ou seja, o
crescimento econômico de longo prazo de dado país pode ser restrito pelo balanço de
pagamentos.
Essas relações podem ser verificadas empiricamente a partir dos resultados encontrados.
A partir da Tabela 2 verifica-se que as razões das elasticidades para os cinco setores estudados
das economias latino-americanas no geral são menores que zero, ou seja, a razão entre a
elasticidade-renda das exportações (ε) e a elasticidade-renda das importações (π) é menor que
1. Brasil, Argentina e México se destacaram com as menores razões dentre as economias latinoamericanas, com exceção do setor de AT, MT e PP no Brasil e BT no México, indicando que o
aumento da renda mundial provocou um aumento mais do que proporcional nas exportações
desses setores do que o aumento do PIB provocou nas importações.
Tabela 2 − Razão das elasticidade-renda das exportações e importações das economias latinoamericanas, 1995 -2017.
Países/Setores

AT

MT

BT

RN

PP

ARG

0,72

0,69

0,61

0,58

0,69

BRA

1,13

1,08

0,78

0,83

1,22

CHI

1,59

1,50

3,54

1,36

1,35

COL

1,33

1,27

1,76

1,22

1,21

MEX

0,96

0,86

1,25

0,85

0,83

Fonte: Elaboração própria a partir de resultados de pesquisa. Nota: AT: alta tecnologia, MT: média tecnologia,
BT: baixa tecnologia, RN: Recursos naturais e PP: produtos primários.

Com relação às economias chilena e colombiana, para todos os setores as elasticidadesrenda das exportações superaram as elasticidades-renda das importações (Tabela 2), indicando
que um aumento da renda externa implicou em um aumento mais que proporcional nas
exportações do que o aumento da renda doméstica provocou nas importações. Esses resultados
podem ter como reflexo as melhores taxas de crescimento dessas economias ao longo do
período estudado. Entre 1995 e 2017, Chile e Colômbia, tiveram, em média, uma taxa de
crescimento econômico de 4,3% a.a. e 3,4% a.a., respectivamente, maiores que a taxa de
crescimento mundial que foi 3,1% a.a. Argentina, Brasil e México obtiveram, em média, taxas
de crescimento abaixo da média, 2,7% a.a., 3,0% a.a. e 2,8% a.a., respectivamente (WORD
BANK, 2020).
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Esses resultados indicam que, entre 1995 e 2017, houve um crescimento relativo das
importações maiores que as exportações, proporcionalmente, dada uma variação positiva e
proporcional na renda nacional e internacional, implicando em distorções na balança comercial,
limitando o crescimento econômico para maioria dos setores e países das economias latinoamericanas.
A Tabela 3 apresenta as elasticidades-renda da demanda por exportação e importação
das principais economias asiáticas. Em média, as elasticidades-renda foram superiores nos
setores de alta tecnologia e produtos primários, tanto para as exportações quanto para as
importações. De forma geral, as elasticidades-renda são maiores que um, indicando que tanto
as exportações quanto as importações nas economias asiáticas respondem mais do que
proporcionalmente à renda mundial.
Tabela 3 − Elasticidade-renda das exportações e importações das economias asiáticas, 1995 2017
PAÍS

Exportações

Importações

AT

MT

BT

RN

PP

AT

MT

BT

RN

PP

CHINA

6,08

4,51

3,12

6,79

5,65

1,56

1,32

0,73

1,49

1,75

INDONESIA

3,36

2,93

2,81

3,35

3,53

2,42

2,04

1,85

2,34

2,50

INDIA

4,33

3,65

2,94

0,82

4,67

1,72

1,45

0,85

1,59

1,97

MALASIA

2,21

2,00

1,64

1,63

2,15

1,35

1,21

1,03

1,25

1,32

CINGAPURA

2,22

2,09

1,68

2,28

2,42

0,93

1,02

0,84

1,17

1,22

TAILANDIA

3,19

2,80

2,30

3,02

3,21

2,45

2,37

1,67

2,32

2,39

MÉDIA

3,28

2,86

2,55

2,65

3,37

1,64

1,38

0,94

1,54

1,86

Fonte: Elaboração própria a partir de resultados de pesquisa. Nota: AT: alta tecnologia, MT: média tecnologia,
BT: baixa tecnologia, RN: Recursos naturais e PP: produtos primários. Nota 2: Todos os valores são significativos
a nível de 1% de significância.

As altas elasticidades-renda das exportações do setor de PP podem ser reflexos do boom
das commodities, que resultou na melhora das condições externas das economias produtoras
desses bens (SOUZA, 2016). Ademais, Souza (2016) ressalta que não necessariamente
elasticidades-renda elevadas estão associadas a produtos de alta intensidade tecnológica.
Conforme Cimoli, Porcile e Rovira (2010, p. 390):
“There is a significant degree of overlap between sectors having
Schumpeterian and Keynesian efficiency, but they do not necessarily go hand
in hand. The vagaries of the commodity lottery (the fact that some goods
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experience a stronger increase in international demand than others) do not
always coincide with the technological intensity of the different sectors”.

O que pode justificar as altas elasticidades-renda do setor de PP encontrados neste
trabalho.
Comparativamente com as economias latino-americanas, as elasticidades-renda das
exportações asiáticas são, em média, maiores, para todos os setores. O inverso é verificado para
as elasticidade-renda das importações, em média, menores do que das economias latinoamericanas. Este resultado reflete em uma menor restrição do crescimento econômico das
economias asiáticas com relação aos países latino-americanos. Esse resultado se confirma na
análise das razões setoriais das economias asiáticas apresentadas na Tabela 4.
Tabela 4− Razão das Elasticidade-renda das exportações e importações das economias
asiáticas, 1995 -2017.
Países/Setores

AT

MT

BT

RN

PP

CHINA

3,91

3,42

4,28

4,55

3,22

INDONESIA

1,39

1,43

1,52

1,43

1,41

INDIA

2,51

2,52

3,46

0,51

2,37

MALASIA

1,64

1,66

1,59

1,30

1,63

CINGAPURA

2,40

2,04

1,99

1,95

1,99

TAILANDIA

1,30

1,18

1,38

1,30

1,34

Fonte: Elaboração própria a partir de resultados de pesquisa. Nota: AT: alta tecnologia, MT: média tecnologia,
BT: baixa tecnologia, RN: Recursos naturais e PP: produtos primários.

Com exceção do setor de recursos naturais (RN) da Índia, os demais setores
apresentaram razões superiores a um, indicando que variações positivas da renda doméstica
implicam em elevações mais que proporcionais das importações destas economias para estes
setores, quando comparados com o aumento da renda mundial em relação às exportações. Isso
indica que, em média, as economias asiáticas tiveram menor restrição ao crescimento por parte
do balanço de pagamentos quando comparadas as economias latino-americanas.
China, Índia e Cingapura apresentaram as maiores razões setoriais entre as elasticidaderenda das exportações e importações dentre as economias analisadas (Tabela 4). Contribuindo
para que, em média, o setor de AT apresentasse as maiores razões de elasticidades-renda. Isso
reflete as características das exportações das economias asiáticas que representam mais de 50%
nas exportações concentradas em manufaturas, como a China, que teve, em 2017, 82% das suas
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exportações voltadas para manufaturas, seguida Cingapura (68%), Tailândia (67%), Malásia
(64%) e Índia (57%), somando os setores de alta, média e baixa intensidade tecnológica.
O comportamento das exportações asiáticas também se reflete nas maiores taxas de
crescimento econômico dessas economias para o período analisado. Em média, entre 19952010, as economias apresentaram taxas percentuais ao ano mais que superiores à média da taxa
de crescimento econômico mundial: China (9,2), Índia (7,5), Malásia (5,5), Indonésia (5,0),
Cingapura (4,8), Tailândia (4,1), de acordo com World Bank (2019).
Dávila-Fernández e Amado (2015) destacam que o maior crescimento do produto global
implica em um maior potencial de crescimento doméstico. Os autores ressaltam que as
economias que se especializam em produtos industrializados, como as economias asiáticas,
tendem a ter maior crescimento que o crescimento mundial, devido à maior elasticidade-renda
de suas exportações em detrimento das importações, retratado nos resultados apresentados na
Tabela 4. Por outro lado, países primário-exportadores tendem a apresentar crescimento menor
que o mundial, tendo em vista que a elasticidade de suas exportações é menor que à das
importações.
Neste caso, países em desenvolvimento só conseguiriam crescer mais rápido que os
desenvolvidos, quando são fortemente impulsionados pelo investimento (doméstico e externo)
ou quando há um boom das commodities.
Ademais, conforme ressalta Dávila-Fernández (2016), o crescimento de longo prazo de
uma economia é diretamente proporcional ao produto entre variação da renda externa e à razão
entre as elasticidades renda-demanda das exportações e importações: o crescimento da renda
doméstica é restrito pela elasticidade-renda das importações, na medida em que há um limite
de oferta de divisas com o qual essa economia pode contar para satisfazer suas necessidades de
importar. Isso significa que quanto maior a razão entre as elasticidades renda do comércio
exterior, menor a restrição ao crescimento por parte do BP (DÁVILA-FERNÁNDEZ, op. cit.,
p.246).
De acordo com Souza (2014), setores com maiores razões das elasticidades-renda são
os que apresentam vantagens comparativas nas relações comerciais, indicando que o país deve
intensificar e estimular esses setores a partir de políticas comerciais, de forma a potencializar o
crescimento econômico. Entretanto, se especializar na produção de bens com menor valor
agregado, como caso de Brasil e México, pode resultar em desequilíbrios de longo prazo, uma
vez que esses setores não têm crescido na mesma proporção que as exportações mundiais,
podendo gerar desequilíbrios no balanço de pagamentos.
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Kaldor (1968) e Romero e McCombie (2016) reforçam que é necessário aumentar a
participação dos setores de alta tecnologia na economia, o que contribuiria para a redução das
importações de bens desses setores, e consequentemente, reduziria a elasticidade-renda
agregada da demanda por importações e a restrição ao crescimento econômico.
Ademais, países que se especializam na produção de bens primários, dos quais possuem
vantagens comparativas, tendem a ter benefícios no curto prazo. Entretanto, no médio e longo
prazo isso implicaria na dificuldade em sofisticar a estrutura produtiva da economia na direção
de bens e serviços com maior teor tecnológico e valor adicionado, o que pode levar à
reprimarização da pauta de exportações, como é o caso do Brasil e outros países que possuem
vantagens comparativas na produção de bens primários (CORONEL, 2020; GARRIDO, 2019;
CUNHA et al, 2012; CARVALHO; CARVALHO, 2011; PREBISCH, 2000; SINGER, 1950;
FURTADO, 1961/1968; TAVARES, 1983)
Gouvêa e Lima (2010) afirmam que as taxas de crescimento econômico nas economias
primário-exportadoras tendem a ser menor que nos países industrializados, uma vez que a razão
destas é maior do que das primeiras. Ou seja, no longo prazo, o crescimento é limitado pela
contingência de desequilíbrios comerciais.
5. Considerações Finais
Neste capítulo objetivou-se analisar as razões das elasticidades-renda das exportações
asiáticas e latino-americanas e o comportamento da estrutura das exportações dessas
economias, ao longo do período de 1995 a 2017. Para tanto, foram estimadas funções de
exportação e importação a partir de dados em painel dinâmico, via modelo GMM, analisadas
as elasticidades-renda e preço dos fluxos comerciais das economias e o impacto do comércio
passado no comércio presente. Os fluxos de comércio foram desagregados por intensidade
tecnológica, de forma a captar os impactos de cada setor para as economias asiáticas e latinoamericanas.
Os principais resultados indicaram que, tanto as exportações defasadas, a renda e os
preços influenciam positivamente as exportações presentes, tal como as importações.
Entretanto, a variável de maior impacto foi a renda, o que confirma a teoria do crescimento pelo
lado da demanda, indicando ser essa a variável mais importante para taxa de crescimento de
longo prazo da economia.
Com relação as elasticidades-renda das exportações, tanto para as economias latinoamericanas, quanto para as economias asiáticas, o setor de bens primários teve, em média,
maiores elasticidades-renda de exportação, o que pode ser reflexos do boom dos preços das

133
commodities, que permitiu uma melhora das condições externas das economias exportadoras
desses bens.
Quanto às razões das elasticidades-renda das exportações e importações, as economias
asiáticas apresentaram maiores valores que as economias latino-americanas, implicando em
menores restrições ao crescimento econômico. Esses resultados indicam que a estrutura
produtiva dos países asiáticos se difere dos países latino-americanos, enquanto que os primeiros
tem diversificado suas exportações na direção de uma pauta mais sofisticada, estes últimos têm
concentrado em produtos primários. Isso demonstra que o modelo adotado pelas economias
asiáticas selecionadas se baseia em um modelo de crescimento duradouro e robusto no longo
prazo, levando a um crescimento da renda nacional e per capita dessas economias.
Contudo, as economias latino-americanas, no geral, têm direcionado suas importações
para os setores de manufaturas, em contraposição das importações asiáticas, que tem sido
centralizada, no geral, em produtos primários. Os resultados confirmam que economias com
estrutura de exportação de maior valor agregado, como as economias asiáticas em comparação
com as latino-americanas, tendem a ter maiores taxas de crescimento econômico.
As razões das elasticidades-renda das economias asiáticas foram, na maioria, maiores
que um, enquanto que das economias latino-americanas foram menores que um. Este resultado
também reflete o comportamento das taxas de crescimento dessas economias: se observou
menores taxas paras as economias latino-americanas, o que é confirmado pela teoria de
Thirlwall, indicando que as taxas de crescimento de equilíbrio compatível com o equilíbrio do
balanço de pagamentos também serão mais reduzidas em economias exportadoras, sobretudo,
de produtos primários.
Diante dos resultados encontrados, uma mudança na estrutura produtiva de setores de
menor valor agregado para setores de maior intensidade tecnológica, é condição necessária,
porém, não suficiente para manter equilíbrio do balanço de pagamentos e taxas de crescimento
econômico sustentáveis de longo prazo. Além disso, é preciso estabelecer e analisar os
determinantes das elasticidades-renda dos fluxos de comércio, tal como formular e intensificar
políticas comerciais no sentido de proporcionar maiores taxas de crescimento econômico e
maior dinamismo das exportações no longo prazo, compatíveis com o equilíbrio do balanço de
pagamentos.
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CONCLUSÕES FINAIS
A abertura comercial e a financeirização da economia são fenômenos que marcaram a
década de 1990, junto a estes fatores esse período foi caracterizado pelo aumento dos fluxos
comerciais, implicando em um novo padrão de concorrência intercapitalista, em que as
exportações configuram um papel crucial para o crescimento econômico, uma vez que a
intensificação dos fluxos comerciais implicaram em uma maior competitividade econômica
entre as nações e mudanças estruturais na pauta de produção e exportação nas economias em
desenvolvimento.
O maior fluxo comercial é diferenciado nas economias em desenvolvimento, gerando
dificuldades no aprofundamento da industrialização nos países periféricos. Enquanto as
economias asiáticas, como China e Tailândia, por exemplo, vêm mudando a composição de
suas estruturas produtivas e exportadoras ao longo das últimas duas décadas (2000 e 2010),
especializando-se em manufaturas não baseadas em recursos naturais, seguindo a composição
das exportações mundiais, as exportações latino-americanas se caracterizam pela perda da
participação de produtos manufaturados e maior concentração de bens de menor valor
agregado, o que pode gerar ineficiência e instabilidade nas receitas das exportações e
comprometer o crescimento econômico de longo prazo.
Desta forma, essa tese teve como hipótese que o perfil, o comportamento e estrutura das
exportações das principais economias asiáticas e latino-americanas explicam o seu crescimento
a partir de meados da década de 1990. Assim, o modelo adotado pelas economias asiáticas
selecionadas tem sido mais eficiente em prover um crescimento da renda e da renda per capita
(principalmente) duradoura do que o modelo liberal ‘puro’ nas economias latino-americanas.
Nesse sentido destaca-se que as exportações (e conforme a teoria, as mais concentradas em
bens sofisticados) podem tanto ser o drive do crescimento quanto a suspenção deste se ele for
um componente da demanda interna, como o investimento. Desta forma, as exportações
aliviariam a restrição de Balanço de Pagamentos.
Para tanto, utilizou-se o índice de sofisticação das exportações para verificar como essas
mudanças impactaram na diversificação e sofisticação das exportações dessas economias em
desenvolvimento.
Os indicadores de sofisticação foram maiores no grupo das economias asiáticas. Tal que
Coréia e Cingapura oscilaram entre os anos como maior EXPY dente as economias asiáticas,
enquanto que nas economias latino-americanas, o México foi o país com maior índice de
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sofisticação das exportações em todos os anos, se aproximando cada vez mais das economias
asiáticas.
Os resultados indicaram que países como Argentina, Peru e os demais países em
desenvolvimento devem dinamizar e diversificar suas pautas de produção e exportação, e não
apenas se concentrar no que possuem vantagem comparativa, uma vez que se especializar na
produção/exportação de commodities implica em um risco de crescimento de longo prazo.
Em seguida, foi analisado se essas economias aumentaram sua participação nas
exportações mundiais de bens de maior dinamismo econômico nos últimos anos, além de
verificar quão competitivas tem sido as exportações destas economias e como esses fatores
impactam no crescimento total dessas exportações, tendo em vistas que as exportações atuam
como variável fundamental na indução do crescimento econômico, conforme enfatizado por
Thirwall (1979). Buscou-se também analisar se essas economias têm exportado para regiões
mais dinâmicas no comércio mundial, implicando em um acréscimo da renda doméstica,
utilizando o modelo do Constante Market Share e o IMEE.
Com relação ao CMS e ao IMEE as economias latino-americanas, com exceção do
México, seguem na direção oposta aos setores que vem obtendo crescimento no comércio
mundial nos últimos anos. Com o preço das commodities em um nível menor e a perda de
competitividade dos produtos industriais, as exportações das economias latino-americanas
possivelmente não apresentarão o dinamismo de períodos recentes e, nesse caso, a restrição
externa poderá́ voltar a ser um entrave para o crescimento econômico destas economias. Em
contrapartida, as economias asiáticas têm mantido sua estrutura em bens de maior valor
agregado, o que tem contribuído para que estas economias superem as taxas de crescimento
econômico mundial.
Por fim, adotou-se um modelo econométrico de regressão de dados em painel dinâmico
via GMM, de forma a analisar a importância das diferenças setoriais e estruturas produtivas
sobre a elasticidades-renda da demanda por exportações e importações. Isso permitiu analisar
os diferentes efeitos das elasticidades sobre as exportações e importações, que poderiam
contribuir para formulação de uma estratégia de crescimento econômico para cada economia.
Os principais resultados indicaram que as economias asiáticas vêm diversificando sua
pauta comercial, com bens de produção e exportação baseados em média a alta intensidade
tecnológica. Enquanto que as economias latino-americanas, com exceção do México, que se
destaca pela presença da indústria maquiladora, têm concentrado sua estrutura produtiva e pauta
de exportação em produtos primários (PP) e baseados em recursos naturais (RN).
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Já com relação as elasticidades-renda das exportações e importações, os resultados
indicaram que a renda foi a principal variável a impactar nas variações dos fluxos comerciais,
confirmando a teoria do crescimento pelo lado da demanda, indicando ser essa a variável mais
importante para taxa de crescimento de longo prazo da economia. Além disso, às razões das
elasticidades-renda das exportações e importações foram maiores para as economias asiáticas,
o que implica em menores restrições ao crescimento econômico. Isso confirma que economias
com estrutura produtiva de maior valor agregado tendem a ter maiores taxas de crescimento
econômico.
No geral as razões das elasticidades-renda das economias asiáticas, foram maiores que
um, enquanto que das economias latino-americanas foram menores que um, confirmando a
teoria de Thirlwall e indicando que as taxas de crescimento de equilíbrio compatível com o
equilíbrio do balanço de pagamentos tende a ser menor em economias exportadoras, sobretudo,
de produtos primários.
Os resultados encontram fundamentos nas teorias Kaldoriana e de Thirwall,
contribuindo para o debate existente da estrutura, sofisticação e desempenho das exportações
no crescimento econômico. Eles indicam que o desempenho das exportações é relevante para
o crescimento econômico e que essa relação depende do que se exporta. Os resultados condizem
com a teoria Kaldoriana, no sentido de que esta teoria destaca a relevância do setor de bens de
capitais para tornar as economias mais dinâmicas, onde uma economia com estrutura industrial
mais diversificada e com maior valor agregado potencializa o crescimento, pois promove
relações mais complexas.
Para que haja crescimento econômico é necessária uma menor dependência de
tecnologia via importação, juntamente com desenvolvimento interno e maior produção e
exportação de bens de maior valor agregado. De forma que, a diversificação da estrutura
produtiva e da pauta de exportação caminham na direção de maior proporção de bens de média
e alta intensidade tecnológica. Entretanto, isso se caracteriza como uma medida necessária, mas
não se configura uma ação suficiente para suster o crescimento equilibrado de longo prazo.
Além disso, é necessário, dentre outras questões, a formulação de políticas públicas
básicas que proporcionem maior dinamismo e abertura comercial para o setor exportador, de
forma a gerar crescimento econômico de longo prazo compatíveis com o equilíbrio do balanço
de pagamentos.
Entretanto, as exportações configuram apenas um pilar dos fatores que contribuem para
o crescimento econômico de um país. Diversos outros fatores, como a tecnologia, as
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instituições, pesquisa e desenvolvimento e educação básica podem impactar no crescimento
econômico de uma nação, e essas relações podem ser explorados em estudos futuros.
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APÊNDICE 135
Tabela A1 − Elasticidades-renda, elasticidades-preço e elasticidades defasadas das exportações e importações, 1995-2017
(continuação)
EXPORTAÇÕES
AT

MT

BT

IMPORTAÇÕES
RN

PP

AT

MT

BT

RN

PP

ARGENTINA
lnX(-1)

0,19*

0,31*

0,39*

0,33*

0,21* lnM(-1)

0,28* 0,39* 0,45* 0,28*

0,21*

(-0,04)

(0,04)

(0,04)

(0,04)

(0,03)

(0,05) (0,03) (0,02) (0,04)

(0,03)

1,91*

1,49*

1,26*

1,47*

1,95* lny

2,65* 2,18* 2,06* 2,56*

2,84*

(0,12)

(0,11)

(0,11)

(0,13)

(0,08)

(0,16) (0,13) (0,08) (0,16)

(0,13)

0,77*

0,61*

0,52*

0,58*

0,76* lnpd

0,72* 0,52* 0,52* 0,66*

0,76*

(0,05)

(0,04)

(0,04)

(0,05)

(0,04)

(0,05) (0,05) (0,03) (0,05)

(0,04)

N observações

1607

5620

4523

4734

AR (1)

0,01

0

0

0

AR (2)

0,38

0,05

0,55

0,94

lnz
lnpe

3258 N observações

1699

5826

4620

4898

3355

0 AR (1)

0

0

0

0

0

0,28 AR (2)

0

0,66

0,14

0,83

0,69

Fonte: Elaboração própria a partir de resultados de pesquisa.
Nota: AT: alta tecnologia, MT: média tecnologia, BT: baixa tecnologia, RN: Recursos naturais e PP: produtos primários. lnX (-1) se refere logaritmo das exportações, no período
t-1, lnM (-1) ao logaritmo das importações, no período t-1, lnz e lny são as rendas estrangeira e doméstica em ln, respectivamente. lnPe representa o preço externo setorial e
lnPd o preço doméstico setorial em ln. AR (1) e AR (2) referem-se ao teste de autocorrelação de primeira e segunda ordem, respectivamente. Os valores entre parênteses (abaixo
dos valores dos coeficientes) representam os erros padrões robustos. *significativo ao nível de 1% de significância.
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Este apêndice se refere ao capítulo 4 desta tese.
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Tabela A1 − Elasticidades-renda, elasticidades-preço e elasticidades defasadas das exportações e importações, 1995-2017
(continuação)
EXPORTAÇÕES
AT

MT

BT

IMPORTAÇÕES
RN

PP

AT

MT

BT

RN

PP

BRASIL
lnX(-1)

0,26*

0,28*

0,62*

0,43*

0,20* lnM(-1)

0,34* 0,36* 0,61* 0,34* 0,34*

(0,06)

(0,06)

(0,05)

(0,05)

(0,05)

(0,06) (0,09) (0,61) (0,06) (0,06)

0,72*

0,61*

1,3*

0,49*

3,18* lny

2,51* 2,45* 1,68* 2,53* 2,61*

(0,06)

(0,07)

(0,19)

(0,05)

(0,23)

(0,26) (0,37) (0,21) (0,22) (0,25)

2,84*

2,66*

0,33*

2,10*

0,75* lnpd

0,66* 0,57* 0,40* 0,61* 0,62*

(0,27)

(0,26)

(0,05)

(0,20)

(0,06)

(0,07) (0,10) (0,07) (0,06) (0,08)

N observações

1692

5828

4626

5044

3339 N observações

1709

5904

4620

5192

3480

AR (1)

0,04

0,01

0,00

0,00

0,00 AR (1)

0,02

0,02

0,00

0,00

0,00

AR (2)

0,99

0,13

0,83

0,39

0,06 AR (2)

0,50

0,43

0,00

0,85

0,43

lnz
lnpe

Fonte: Elaboração própria a partir de resultados de pesquisa.
Nota: AT: alta tecnologia, MT: média tecnologia, BT: baixa tecnologia, RN: Recursos naturais e PP: produtos primários. lnX (-1) se refere logaritmo das exportações, no período
t-1, lnM (-1) ao logaritmo das importações, no período t-1, lnz e lny são as rendas estrangeira e doméstica em ln, respectivamente. lnPe representa o preço externo setorial e
lnPd o preço doméstico setorial em ln. AR (1) e AR (2) referem-se ao teste de autocorrelação de primeira e segunda ordem, respectivamente. Os valores entre parênteses (abaixo
dos valores dos coeficientes) representam os erros padrões robustos. *significativo ao nível de 1% de significância.
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Tabela A1 − Elasticidades-renda, elasticidades-preço e elasticidades defasadas das exportações e importações, 1995-2017
(continuação)
EXPORTAÇÕES

IMPORTAÇÕES
CHILE

AT
lnX(-1)
lnz
lnpe

MT

BT

RN

PP

AT

MT

BT

RN

PP

0,15* 0,21* 0,27* 0,18* 0,16* lnM(-1)

0,27*

0,27*

0,72*

0,21**

0,17

(0,04) (0,03) (0,04) (0,04) (0,03)

(0,07)

(0,06)

(0,08)

(0,04) (0,03)

3,28* 2,96* 2,77* 2,95* 3,17* lny

2,06*

1,97*

0,78*

2,17* 2,34*

(0,16) (0,12) (0,15) (0,19) (0,12)

(0,21)

(0,19)

(0,23)

(0,13) (0,10)

0,84* 0,68* 0,69* 0,66* 0,77* lnpd

0,72*

0,65*

0,27*

0,72* 0,80*

(0,04) (0,04) (0,04) (0,06) (0,03)

(0,03)

(0,08)

(0,08)

(0,05) (0,04)

N observações

1561

5596

4390

4507

2833 N observações

1696

5918

4606

5002

3336

AR (1)

0,04

0,00

0,00

0,00

0,00 AR (1)

0,08

0,01

0,00

0,00

0,01

AR (2)

0,52

0,17

0,88

0,24

0,58 AR (2)

0,97

0,83

0,10

0,03

0,77

Fonte: Elaboração própria a partir de resultados de pesquisa.
Nota: AT: alta tecnologia, MT: média tecnologia, BT: baixa tecnologia, RN: Recursos naturais e PP: produtos primários. lnX (-1) se refere logaritmo das exportações, no período
t-1, lnM (-1) ao logaritmo das importações, no período t-1, lnz e lny são as rendas estrangeira e doméstica em ln, respectivamente. lnPe representa o preço externo setorial e
lnPd o preço doméstico setorial em ln. AR (1) e AR (2) referem-se ao teste de autocorrelação de primeira e segunda ordem, respectivamente. Os valores entre parênteses (abaixo
dos valores dos coeficientes) representam os erros padrões robustos. *significativo ao nível de 1% de significância.
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Tabela A1 − Elasticidades-renda, elasticidades-preço e elasticidades defasadas das exportações e importações, 1995-2017
(continuação)
EXPORTAÇÕES
AT

MT

IMPORTAÇÕES

BT RN PP

AT

MT

BT

RN

PP

COLOMBIA
lnX(-1)
lnz
lnpe

0,11* 0,24* 0,33* 0,22*

0,13* lnM(-1)

0,18*

0,30*

0,56*

0,29* 0,14*

(0,03) (0,03) (0,04) (0,03) (0,02)

(0,05)

(0,06)

(0,11)

(0,05) (0,04)

3,27* 2,61* 2,33* 2,57*

2,46*

2,06*

1,32*

2,11* 2,57*

(0,13) (0,10) (0,17) (0,16) (0,10)

(0,17)

(0,17)

(0,34)

(0,14) (0,12)

0,82* 0,54* 0,61* 0,65*

0,80*

0,65*

0,41*

0,66* 0,82*

(0,05)

(0,06)

(0,12)

(0,06) (0,05)

3,10* lny
0,77* lnpd

(0,04) (0,04) (0,05) (0,04) (0,03)
N observações

1494 5425

4445

4377

2710 N observações

1698,00 5901,00 4596,00 5025,00 3315

AR (1)

0,13

0,00

0,00

0,00

0,00 AR (1)

0,08

0,00

0,01

0,00

0,02

AR (2)

0,72

0,05

0,29

0,86

0,20 AR (2)

0,97

0,61

0,27

0,06

0,54

Fonte: Elaboração própria a partir de resultados de pesquisa.
Nota: AT: alta tecnologia, MT: média tecnologia, BT: baixa tecnologia, RN: Recursos naturais e PP: produtos primários. lnX (-1) se refere logaritmo das exportações, no período
t-1, lnM (-1) ao logaritmo das importações, no período t-1, lnz e lny são as rendas estrangeira e doméstica em ln, respectivamente. lnPe representa o preço externo setorial e
lnPd o preço doméstico setorial em ln. AR (1) e AR (2) referem-se ao teste de autocorrelação de primeira e segunda ordem, respectivamente. Os valores entre parênteses (abaixo
dos valores dos coeficientes) representam os erros padrões robustos. *significativo ao nível de 1% de significância.
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Tabela A1 − Elasticidades-renda, elasticidades-preço e elasticidades defasadas das exportações e importações, 1995-2017
(continuação)
EXPORTAÇÕES
AT

MT

BT

RN

IMPORTAÇÕES
PP

AT

MT

BT

RN

0,51*

0,14*

PP

MËXICO
lnX(-1)
lnz
lnpe

0,07*

0,14*

0,26*

0,07*

0,09* lnM(-1)

0,21*

0,20*

0,15*

(0,03) (0,03) (0,05) (0,02) (0,03)

(0,10) (0,06) (0,12) (0,03) (0,04)

2,42*

2,52*

2,25*

1,86*

2,43*

2,34* lny

2,62*

1,49*

2,85*

2,81*

(0,09) (0,09) (0,15) (0,04) (0,08)

(0,38) (0,23) (0,44) (0,12) (0,17)

0,93*

0,77*

0,83*

0,72*

0,90*

0,82* lnpd

(0,03) (0,04) (0,05) (0,02) (0,05)

0,78*

0,49*

0,84*

0,84*

(0,10) (0,07) (0,12) (0,04) (0,04)

N observações

1707

5893

4614

5055

3306 N observações

1720

5973

4642

5323

3615

AR (1)

0,72

0,01

0,00

0,03

0,01 AR (1)

0,16

0,07

0,00

0,01

0,03

AR (2)

0,92

0,44

0,21

0,69

0,56 AR (2)

0,82

0,86

0,11

0,46

0,28

Fonte: Elaboração própria a partir de resultados de pesquisa.
Nota: AT: alta tecnologia, MT: média tecnologia, BT: baixa tecnologia, RN: Recursos naturais e PP: produtos primários. lnX (-1) se refere logaritmo das exportações, no período
t-1, lnM (-1) ao logaritmo das importações, no período t-1, lnz e lny são as rendas estrangeira e doméstica em ln, respectivamente. lnPe representa o preço externo setorial e
lnPd o preço doméstico setorial em ln. AR (1) e AR (2) referem-se ao teste de autocorrelação de primeira e segunda ordem, respectivamente. Os valores entre parênteses (abaixo
dos valores dos coeficientes) representam os erros padrões robustos. *significativo ao nível de 1% de significância.
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Tabela A1 − Elasticidades-renda, elasticidades-preço e elasticidades defasadas das exportações e importações, 1995-2017
(continuação)
EXPORTAÇÕES
AT

MT

BT

RN

IMPORTAÇÕES
PP

AT

MT

BT

RN

0,62*

0,22*

PP

CHINA
lnX(-1)
lnz
lnpe

0,19*

0,40*

0,58*

0,11*

0,24* lnM(-1)

0,18*

0,30*

0,08*

(0,08) (0,05) (0,04) (0,03) (0,06)

(0,05) (0,06) (0,08) (0,06) (0,02)

6,08*

1,56*

4,51*

3,12*

6,79*

5,65* lny

1,32*

0,73*

1,49*

1,75*

(0,61) (0,39) (0,35) (0,20) (0,43)

(0,10) (0,12) (0,15) (0,11) (0,04)

0,80*

0,82*

0,62*

0,42*

0,89*

0,74* lnpd

(0,08) (0,05) (0,04) (0,03) (0,06)

0,70*

0,38*

0,77*

0,91*

(0,05) (0,06) (0,08) (0,06) (0,02)

N observações

1705

5961

4642

5136

3540 N observações

1706

5960

4641

5346

3669

AR (1)

0,21

0,00

0,00

0,19

0,01 AR (1)

0,17

0,00

0,00

0,02

0,33

AR (2)

0,10

0,49

0,27

0,06

0,06 AR (2)

0,60

0,53

0,55

0,37

0,21

Fonte: Elaboração própria a partir de resultados de pesquisa.
Nota: AT: alta tecnologia, MT: média tecnologia, BT: baixa tecnologia, RN: Recursos naturais e PP: produtos primários. lnX (-1) se refere logaritmo das exportações, no período
t-1, lnM (-1) ao logaritmo das importações, no período t-1, lnz e lny são as rendas estrangeira e doméstica em ln, respectivamente. lnPe representa o preço externo setorial e
lnPd o preço doméstico setorial em ln. AR (1) e AR (2) referem-se ao teste de autocorrelação de primeira e segunda ordem, respectivamente. Os valores entre parênteses (abaixo
dos valores dos coeficientes) representam os erros padrões robustos. *significativo ao nível de 1% de significância.
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Tabela A1 − Elasticidades-renda, elasticidades-preço e elasticidades defasadas das exportações e importações, 1995-2017
(continuação)
EXPORTAÇÕES
AT

MT

BT

RN

IMPORTAÇÕES
PP

AT

MT

BT

RN

0,44*

0,26*

PP

INDONESIA
lnX(-1)
lnz
lnpe

0,13*

0,24*

0,28*

0,16*

0,12* lnM(-1)

0,25*

0,36*

0,20*

(0,04) (0,03) (0,04) (0,03) (0,02)

(0,06) (0,08) (0,05) (0,04) (0,03)

3,36*

2,42*

2,93*

2,81*

3,35*

3,53* lny

2,04*

1,85*

2,34*

2,50*

(0,21) (0,15) (0,18) (0,12) (0,09)

(0,19) (0,25) (0,16) (0,12) (0,12)

0,79*

0,73*

0,60*

0,67*

0,77*

0,83* lnpd

(0,05) (0,04) (0,05) (0,03) (0,02)

0,56*

0,50*

0,69*

0,68*

(0,07) (0,09) (0,06) (0,04) (0,05)

N observações

1664

5821

4559

4850

3170 N observações

1706

5941

4619

5246

3540

AR (1)

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00 AR (1)

0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

AR (2)

0,20

0,07

0,58

0,91

0,50 AR (2)

0,64

0,32

0,50

0,89

0,13

Fonte: Elaboração própria a partir de resultados de pesquisa.
Nota: AT: alta tecnologia, MT: média tecnologia, BT: baixa tecnologia, RN: Recursos naturais e PP: produtos primários. lnX (-1) se refere logaritmo das exportações, no período
t-1, lnM (-1) ao logaritmo das importações, no período t-1, lnz e lny são as rendas estrangeira e doméstica em ln, respectivamente. lnPe representa o preço externo setorial e
lnPd o preço doméstico setorial em ln. AR (1) e AR (2) referem-se ao teste de autocorrelação de primeira e segunda ordem, respectivamente. Os valores entre parênteses (abaixo
dos valores dos coeficientes) representam os erros padrões robustos. *significativo ao nível de 1% de significância.
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Tabela A1 − Elasticidades-renda, elasticidades-preço e elasticidades defasadas das exportações e importações, 1995-2017
(continuação)
EXPORTAÇÕES
AT

MT

BT

RN

IMPORTAÇÕES
PP

AT

MT

BT

RN

0,62*

0,34*

PP

INDIA
lnX(-1)
lnz
lnpe

0,17*

0,30*

0,42*

0,15*

0,10* lnM(-1)

0,29*

0,41*

0,19*

(0,05) (0,04) (0,07) (0,03) (0,02)

(0,06) (0,06) (0,05) (0,04) (0,03)

4,33*

1,72*

3,65*

2,94*

0,82*

4,67* lny

1,45*

0,85*

1,59*

1,97*

(0,27) (0,24) (0,36) (0,03) (0,09)

(0,16) (0,14) (0,14) (0,11) (0,08)

0,82*

0,73*

0,66*

0,56*

4,40*

0,87* lnpd

(0,05) (0,05) (0,07) (0,16) (0,02)

0,57*

0,38*

0,61*

0,77*

(0,06) (0,06) (0,06) (0,05) (0,04)

N observações

1662

5912

4590

5010

3486 N observações

1687

5909

4581

5008

3176

AR (1)

0,11

0,00

0,00

0,00

0,00 AR (1)

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

AR (2)

0,49

0,04

0,09

0,54

0,36 AR (2)

0,94

0,49

0,16

0,10

0,50

Fonte: Elaboração própria a partir de resultados de pesquisa.
Nota: AT: alta tecnologia, MT: média tecnologia, BT: baixa tecnologia, RN: Recursos naturais e PP: produtos primários. lnX (-1) se refere logaritmo das exportações, no período
t-1, lnM (-1) ao logaritmo das importações, no período t-1, lnz e lny são as rendas estrangeira e doméstica em ln, respectivamente. lnPe representa o preço externo setorial e
lnPd o preço doméstico setorial em ln. AR (1) e AR (2) referem-se ao teste de autocorrelação de primeira e segunda ordem, respectivamente. Os valores entre parênteses (abaixo
dos valores dos coeficientes) representam os erros padrões robustos. *significativo ao nível de 1% de significância.
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Tabela A1 − Elasticidades-renda, elasticidades-preço e elasticidades defasadas das exportações e importações, 1995-2017
(continuação)
EXPORTAÇÕES
AT

MT

BT

IMPORTAÇÕES
RN

PP

AT

MT

BT

RN

PP

MALÁSIA
lnX(-1)
lnz
lnpe

0,11* 0,21* 0,34* 0,42* 0,16* lnM(-1)

0,15*

0,24* 0,39* 0,22*

0,16*

(0,04) (0,03) (0,05) (0,06) (0,02)

(0,05) (0,04) (0,04) (0,04)

(0,03)

2,21* 2,00* 1,64* 1,63* 2,15* lny

1,35*

1,25

1,32**

(0,12) (0,08) (0,12) (0,15) (0,06)

(0,09) (0,06) (0,07) (0,06)

(0,05)

0,87* 0,75* 0,64* 0,42* 0,82* lnpd

0,85*

0,71* 0,55* 0,76*

0,83*

(0,04) (0,04) (0,05) (0,08) (0,02)

(0,05) (0,05) (0,05) (0,05)

(0,03)

1,21* 1,03*

N observações

1707

5910

4559

5007

3270 N observações

1725

5938

4611

5234

3551

AR (1)

0,22

0,00

0,00

0,00

0,00 AR (1)

0,19

0,00

0,00

0,00

0,01

AR (2)

0,84

0,65

0,38

0,49

0,33 AR (2)

0,54

0,91

0,28

0,60

0,28

Fonte: Elaboração própria a partir de resultados de pesquisa.
Nota: AT: alta tecnologia, MT: média tecnologia, BT: baixa tecnologia, RN: Recursos naturais e PP: produtos primários. lnX (-1) se refere logaritmo das exportações, no período
t-1, lnM (-1) ao logaritmo das importações, no período t-1, lnz e lny são as rendas estrangeira e doméstica em ln, respectivamente. lnPe representa o preço externo setorial e
lnPd o preço doméstico setorial em ln. AR (1) e AR (2) referem-se ao teste de autocorrelação de primeira e segunda ordem, respectivamente. Os valores entre parênteses (abaixo
dos valores dos coeficientes) representam os erros padrões robustos. *significativo ao nível de 1% de significância.
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Tabela A1 − Elasticidades-renda, elasticidades-preço e elasticidades defasadas das exportações e importações, 1995-2017
(continuação)
EXPORTAÇÕES
AT

MT

BT

IMPORTAÇÕES
RN

PP

AT

MT

BT

RN

PP

CINGAPURA
lnX(-1)
lnz
lnpe

0,17* 0,22* 0,36*

0,15* 0,10* lnM(-1)

0,32* 0,25* 0,39* 0,14*

0,10*

(0,06) (0,05) (0,06) (0,03) (0,02)

(0,08) (0,05) (0,08) (0,03)

(0,03)

2,22* 2,09* 1,68*

0,93* 1,02* 0,84* 1,17*

1,22*

(0,15) (0,12) (0,16) (0,08) (0,05)

(0,11) (0,07) (0,11) (0,04)

(0,04)

0,82* 0,76* 0,61*

0,67* 0,74* 0,60* 0,84*

0,88*

(0,08) (0,05) (0,08) (0,04)

(0,03)

2,28* 2,42* lny
0,84* 0,89* lnpd

(0,06) (0,05) (0,06) (0,03) (0,02)
N observações

1659

5859

4598

5081

3284 N observações

1659

5855

4601

5113

3290

AR (1)

0,29

0,01

0,00

0,01

0,01 AR (1)

0,02

0,01

0,00

0,03

0,10

AR (2)

0,37

0,34

0,69

0,41

0,75 AR (2)

0,08

0,58

0,76

0,72

0,26

Fonte: Elaboração própria a partir de resultados de pesquisa.
Nota: AT: alta tecnologia, MT: média tecnologia, BT: baixa tecnologia, RN: Recursos naturais e PP: produtos primários. lnX (-1) se refere logaritmo das exportações, no período
t-1, lnM (-1) ao logaritmo das importações, no período t-1, lnz e lny são as rendas estrangeira e doméstica em ln, respectivamente. lnPe representa o preço externo setorial e
lnPd o preço doméstico setorial em ln. AR (1) e AR (2) referem-se ao teste de autocorrelação de primeira e segunda ordem, respectivamente. Os valores entre parênteses (abaixo
dos valores dos coeficientes) representam os erros padrões robustos. *significativo ao nível de 1% de significância.
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Tabela A1 − Elasticidades-renda, elasticidades-preço e elasticidades defasadas das exportações e importações, 1995-2017
(conclusão)
EXPORTAÇÕES
AT

MT

BT

RN

IMPORTAÇÕES
PP

AT

MT

BT

RN

PP

TAILANDIA
lnX(-1)
lnz
lnpe

AT

MT

BT

RN

0,06*

0,19*

0,31*

0,11*

PP
0,05* lnM(-1)

AT

MT

BT

RN

PP

0,11*

0,14*

0,41*

0,16*

0,13*

(0,02) (0,03) (0,06) (0,02) (0,01)

(0,04) (0,05) (0,08) (0,03) (0,03)

3,19*

2,45*

2,80*

2,30*

3,02*

3,21* lny

2,37*

1,67*

2,32*

2,39*

(0,08) (0,10) (0,21) (0,08) (0,05)

(0,10) (0,12) (0,21) (0,08) (0,07)

0,94*

0,88*

0,79*

0,66*

0,86*

0,93* lnpd

(0,02) (0,04) (0,06) (0,03) (0,02)

0,86*

0,57*

0,82*

0,86*

(0,04) (0,05) (0,09) (0,03) (0,03)

N observações

1668

5869

4623

4992

3315 N observações

1707

5929

4651

5240

3489

AR (1)

0,88

0,00

0,00

0,01

0,43 AR (1)

0,34

0,27

0,02

0,01

0,01

AR (2)

0,59

0,09

0,15

0,86

0,19 AR (2)

0,45

0,72

0,73

0,06

0,85

Fonte: Elaboração própria a partir de resultados de pesquisa.
Nota: AT: alta tecnologia, MT: média tecnologia, BT: baixa tecnologia, RN: Recursos naturais e PP: produtos primários. lnX (-1) se refere logaritmo das exportações, no período
t-1, lnM (-1) ao logaritmo das importações, no período t-1, lnz e lny são as rendas estrangeira e doméstica em ln, respectivamente. lnPe representa o preço externo setorial e
lnPd o preço doméstico setorial em ln. AR (1) e AR (2) referem-se ao teste de autocorrelação de primeira e segunda ordem, respectivamente. Os valores entre parênteses (abaixo
dos valores dos coeficientes) representam os erros padrões robustos. *significativo ao nível de 1% de significância.
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ANEXO 1: Classificação de Lall (2000)
Código
001
011
012
022
025
034
036
041
042
043
044
045
054
057
071
072
074
075
081
091
121
211
212
222
223
231
244
245
246
261
263
268
272
273
274
277
278

Produto
Primary products
Live animals other than animals of division 03
Meat of bovine animals, fresh, chilled or frozen
Other meat and edible meat offal
Milk, cream and milk products (excluding butter, cheese)
Birds' eggs, and eggs' yolks; egg albumin
Fish, fresh (live or dead), chilled or frozen
Crustaceans, mollusks and aquatic invertebrates
Wheat (including spelt) and meslin, unmilled
Rice
Barley, unmilled
Maize (not including sweet corn), unmilled
Cereals, unmilled (excluding wheat, rice, barley, maize)
Vegetables
Fruits and nuts (excluding oil nuts), fresh or dried
Coffee and coffee substitutes
Cocoa
Tea and mate
Spices
Feeding stuff for animals (no unmilled cereals)
Margarine and shortening
Tobacco, unmanufactured; tobacco refuse
Hides and skins (except furskins), raw
Furskins, raw, other than hides & skins of group 211
Oil seeds and oleaginous fruits (excluding flour)
Oil seeds & oleaginous fruits (incl. flour, n.e.s.)
Natural rubber & similar gums, in primary forms
Cork, natural, raw & waste (incl. blocks, sheets)
Fuel wood (excluding wood waste) and wood charcoal
Wood in chips or particles and wood waste
Silk
Cotton
Wool and other animal hair (incl. wool tops)
Crude fertilizers (excluding those of division 56)
Stone, sand and gravel
Sulphur and unroasted iron pyrites
Natural abrasives, n.e.s. (incl. industri. diamonds)
Other crude minerals
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Código
291
292
321
333
342
343
344
345
681
682
683
684
685
686
687
016
017
023
024
035
037
046
047
048
056
058
059
061
062
073
098
111
112
122
232
247
248
251
264
265

Produto
Crude animal materials, n.e.s.
Crude vegetable materials, n.e.s.
Coal, whether or not pulverized, not agglomerated
Petroleum oils, oils from bitumin. materials, crude
Liquefied propane and butane
Natural gas, whether or not liquefied
Petroleum gases, other gaseous hydrocarbons, n.e.s.
Coal gas, water gas & similar gases (excludinghydrocar.)
Silver, platinum, other metals of the platinum group
Copper
Nickel
Aluminium
Lead
Zinc
Tin
Resource-based manufactures: agro-based
Meat, edible meat offal, salted, dried; flours, meals
Meat, edible meat offal, prepared, preserved, n.e.s.
Butter and other fats and oils derived from milk
Cheese and curd
Fish, dried, salted or in brine; smoked fish
Fish, aqua. invertebrates, prepared, preserved, n.e.s.
Meal and flour of wheat and flour of meslin
Other cereal meals and flour
Cereal preparations, flour of fruits or vegetables
Vegetables, roots, tubers, prepared, preserved, n.e.s.
Fruit, preserved, and fruit preparations (no juice)
Fruit and vegetable juices, unfermented, no spirit
Sugar, molasses and honey
Sugar confectionery
Chocolate, food preparations with cocoa, n.e.s.
Edible products and preparations, n.e.s.
Non-alcoholic beverages, n.e.s.
Alcoholic beverages
Tobacco, manufactured
Synthetic rubber
Wood in the rough or roughly squared
Wood simply worked, and railway sleepers of wood
Pulp and waste paper
Jute, other textile bast fibre, n.e.s., not spun; tow
Vegetable textile fibres, not spun; waste of them
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269
421
422
431
621
625
629
633
634
635
641
281
282
283
284
285
286
287
288
289
322
325
334
335
411
511
514
515
516
522
523
524
531
532
551
592
661
662
663
664

Produto
Worn clothing and other worn textile articles
Fixed vegetable fats & oils, crude, refined, fractio.
Fixed vegetable fats & oils, crude, refined, fract.
Animal or veg. oils & fats, processed, n.e.s.; mixt.
Materials of rubber (pastes, plates, sheets, etc.)
Rubber tyres, tyre treads or flaps & inner tubes
Articles of rubber, n.e.s.
Cork manufactures
Veneers, plywood, and other wood, worked, n.e.s.
Wood manufacture, n.e.s.
Paper and paperboard
Resource-based manufactures
Iron ore and concentrates
Ferrous waste, scrape; remelting ingots, iron, steel
Copper ores and concentrates; copper mattes, cemen
Nickel ores & concentrates; nickel mattes, etc.
Aluminium ores and concentrates (incl. alumina)
Ores and concentrates of uranium or thorium
Ores and concentrates of base metals, n.e.s.
Non-ferrous base metal waste and scrap, n.e.s.
Ores & concentrates of precious metals; waste, scrap
Briquettes, lignites and peat
Coke & semi-cokes of coal, lign., peat; retort carbon
Petroleum oils or bituminous minerals > 70 % oil
Residual petroleum products, n.e.s., related mater.
Animals oils and fats
Hydrocarbons, n.e.s., & halogenated, nitr. derivative
Nitrogen-function compounds
Organo-inorganic, heterocycl. compounds, nucl. acids
Other organic chemicals
Inorganic chemical elements, oxides & halogen salts
Metallic salts & peroxysalts, of inorganic acids
Other inorganic chemicals
Synth. organic colouring matter & colouring lakes
Dyeing & tanning extracts, synth. tanning materials
Essential oils, perfume & flavour materials
Starche, wheat gluten; albuminoidal substances; glues
Lime, cement, fabrica. constr. mat. (excludingglass, clay)
Clay construction, refracto. construction materials
Mineral manufactures, n.e.s.
Glass
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667
689
611
612
613
651
652
654
655
656
657
658
659
831
841
842
843
844
845
846
848
851
642
665
666
673
674
675
676
677
678
691
692
693
694
695
696
697
699

Produto
Pearls, precious & semi-precious stones
Miscellaneous no-ferrous base metals for metallur.
Low technology manufactures: textile, garment and footwear
Leather
Manufactures of leather, n.e.s.; saddlery & harness
Furskins, tanned or dressed, excluding those of 8483
Textile yarn
Cotton fabrics, woven
Other textile fabrics, woven
Knitted or crocheted fabrics, n.e.s.
Tulles, trimmings, lace, ribbons & other small wares
Special yarn, special textile fabrics & related
Made-up articles, of textile materials, n.e.s.
Floor coverings, etc.
Travel goods, handbags & similar containers
Men's clothing of textile fabrics, not knitted
Women's clothing, of textile fabrics
Men's or boy's clothing, of textile, knitted, croche.
Women's clothing, of textile, knitted or crocheted
Articles of apparel, of textile fabrics, n.e.s.
Clothing accessories, of textile fabrics
Articles of apparel, clothing access., excluding textile
Footwear
Low technology manufactures: other products
Paper & paperboard, cut to shape or size, articles
Glassware
Pottery
Flat-rolled prod., iron, non-alloy steel, not coated
Flat-rolled prod., iron, non-alloy steel, coated, clad
Flat-rolled products of alloy steel
Iron & steel bars, rods, angles, shapes & sections
Rails & railway track construction mat., iron, steel
Wire of iron or steel
Structures & parts, n.e.s., of iron, steel, aluminium
Metal containers for storage or transport
Wire products (excluding electrical) and fencing grills
Nails, screws, nuts, bolts, rivets & the like, of metal
Tools for use in the hand or in machine
Cutlery
Household equipment of base metal, n.e.s.
Manufactures of base metal, n.e.s.
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821
893
894
895
897
898
899
781
782
783
784
785
LDC07
266
267
512
513
533
553
554
562
571
572
573
574
575
579
581
582
583
591
593
597
598
653
671
672
679
786
791

Produto
Furniture & parts
Articles, n.e.s., of plastics
Baby carriages, toys, games & sporting goods
Office & stationery supplies, n.e.s.
Jewellery & articles of precious materia., n.e.s.
Musical instruments, parts; records, tapes & similar
Miscellaneous manufactured articles, n.e.s.
Medium technology manufactures: automotive
Motor vehicles for the transport of persons
Motor vehic. for transport of goods, special purpo.
Road motor vehicles, n.e.s.
Parts & accessories of vehicles of 722, 781, 782, 783
Motorcycles & cycles
Medium technology manufactures: process
Synthetic fibres suitable for spinning
Other man-made fibres suitable for spinning
Alcohols, phenols, halogenat., sulfonat., nitrat. der.
Carboxylic acids, anhydrides, halides, per.; derivati.
Pigments, paints, varnishes and related materials
Perfumery, cosmetics or toilet prepar. (excluding soaps)
Soaps, cleansing and polishing preparations
Fertilizers (other than those of group 272)
Polymers of ethylene, in primary forms
Polymers of styrene, in primary forms
Polymers of vinyl chloride or halogenated olefins
Polyethers, epoxide resins; polycarbonat., polyesters
Other plastics, in primary forms
Waste, parings and scrap, of plastics
Tubes, pipes and hoses of plastics
Plates, sheets, films, foil & strip, of plastics
Monofilaments, of plastics, cross-section > 1mm
Insectides & similar products, for retail sale
Explosives and pyrotechnic products
Prepared addit. for miner. oils; lubricat., de-icing
Miscellaneous chemical products, n.e.s.
Fabrics, woven, of man-made fabrics
Pig iron & spiegeleisen, sponge iron, powder & granu
Ingots, primary forms, of iron or steel; semi-finis.
Tubes, pipes & hollow profiles, fittings, iron, steel
Trailers & semi-trailers
Railway vehicles & associated equipment
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882
711
713
714
721
722
723
724
725
726
727
728
731
733
735
737
741
742
743
744
745
746
747
748
749
762
763
772
773
775
793
811
812
813
872
873
884
885
891

Produto
Cinematographic & photographic supplies
Medium technology manufactures: engineering
Vapour generating boilers, auxiliary plant; parts
Internal combustion piston engines, parts, n.e.s.
Engines & motors, non-electric; parts, n.e.s.
Agricultural machinery (excluding tractors) & parts
Tractors (excluding those of 71414 & 74415)
Civil engineering & contractors' plant & equipment
Textile & leather machinery, & parts thereof, n.e.s.
Paper mill, pulp mill machinery; paper articles man.
Printing & bookbinding machinery, & parts thereof
Food-processing machines (excluding domestic)
Other machinery for particular industries, n.e.s.
Machine-tools working by removing material
Mach.-tools for working metal, excluding removing mate.
Parts, n.e.s., & accessories for machines of 731, 733
Metalworking machinery (excludingmachine-tools) & parts
Heating & cooling equipment & parts thereof, n.e.s.
Pumps for liquids
Pumps (excluding liquid), gas compressors & fans; centr.
Mechanical handling equipment, & parts, n.e.s.
Other non-electr. machinery, tools & mechan. appar.
Ball or roller bearings
Appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats, etc.
Transmis. shafts
Non-electric parts & accessor. of machinery, n.e.s.
Radio-broadcast receivers, whether or not combined
Sound recorders or reproducers
Apparatus for electrical circuits; board, panels
Equipment for distributing electricity, n.e.s.
Household type equipment, electrical or not, n.e.s.
Ships, boats & floating structures
Prefabricated buildings
Sanitary, plumbing, heating fixtures, fittings, n.e.s.
Lighting fixtures & fittings, n.e.s.
Instruments & appliances, n.e.s., for medical, etc.
Meters & counters, n.e.s.
Optical goods, n.e.s.
Watches & clocks
Arms & ammunition
High technology manufactures: electronic and electrical

165
Código
716
718
751
752
759
761
764
771
774
776
778
525
541
542
712
792
871
874
881
351
883
892
896
961
971
Fonte: Unctadstat (2018)

Produto
Rotating electric plant & parts thereof, n.e.s.
Other power generating machinery & parts, n.e.s.
Office machines
Automatic data processing machines, n.e.s.
Parts, accessories for machines of groups 751, 752
Television receivers, whether or not combined
Telecommunication equipment, n.e.s.; & parts, n.e.s.
Electric power machinery, and parts thereof
Electro-diagnostic appa. for medical sciences, etc.
Cathode valves & tubes
Electrical machinery & apparatus, n.e.s.
High technology manufactures: other
Radio-actives and associated materials
Medicinal and pharmaceutical products, excluding 542
Medicaments (incl. veterinary medicaments)
Steam turbines & other vapour turbin., parts, n.e.s.
Aircraft & associated equipment; spacecraft, etc.
Optical instruments & apparatus, n.e.s.
Measuring, analysing & controlling apparatus, n.e.s.
Photographic apparatus & equipment, n.e.s.
Unclassified products
Electric current
Cinematograph films, exposed & developed
Printed matter
Works of art, collectors' pieces & antiques
Coin (other than gold coin), not being legal tender
Gold, non-monetary (excluding gold ores and concentrates)

