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A meus pais e irmã,

exemplos de perseverança

e força de vontade.



RESUMO

se te trabalho propõe através da análise das relações comerciais do município
o Real discutir o papel do comércio internacional como motor do

I olvimento e aumento da riqueza de determinada região. Através de dados
·a·s ministeriais e sócio-econômicos e de um referencial histórico que contempla
as propostas por Adam Smith, David Ricardo e Heckscher-Ohlin bem como a
extualização da história econômica recente do país, são analisadas as

I ~c laridades deste município e a aplicabilidade das teorias propostas. Através
e a análise busca-se identificar se o comércio internacional é responsável pelo
esenvolvimento de determinada região e que fatores podem contribuir para este
es'envolvimento.

, ,aJavraschave: Desenvolvimento, vantagens comparativas, comércio exterior, Porto
eal.



ABSTRACT

ual paper using the analysis of trade relations of the city of Port Royal discuss
o e of international trade as an engine of development and increasing wealth in a

. . This paper proposes using the analysis of trade relations of the city of Porto
,a discuss the role of international trade as an engine of development and
easing wealth in a region. Through the official ministerial and socio-economic and
is orical reference that includes theories proposed by Adam Smith, David Ricardo
d Heckscher-Ohlin and the context of recent economic history of the country, are
sidered the particularities of this council and the applicability of the theories

f,oposed. By this analysis seeks to identify whether the international trade is
esponsible for the development of a region and what factors may contribute to this
evelopment.

ey Words: Development, comparative advantages, internationai trade, Porto Real.
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1 -INTRODUÇÃO

o presente estudo tem por objetivo examinar as particularidades do comércio

internacional do município de Porto Real a luz das teorias de comércio internacional.

O município está localizado na região do Médio Paraíba no interior do estado do Rio

de Janeiro. De acordo com dados da prefeitura do município, ele representa cerca

de 6,6% do PIB da região do Médio Paraíba e tem o quarto maior PIB per capita do

Brasil o que representa 594% acima da média do estado de acordo com

informações do IBGE/2003. Atualmente o município movimenta um volume

considerável de produtos abrigando um setor industrial em desenvolvimento e

realizando transações comerciais com uma ampla rede de parceiros espalhados por

diversas regiões do globo.

Para o desenvolvimento deste trabalho são explanadas nas próximas páginas

teorias de comércio internacional (capítulo 2) como A riqueza das nações, exposta

por Adam Smith, a teoria das vantagens comparativas de David Ricardo e finalmente

Heckscher-Ohlin com a teoria moderna do comércio internacional. No capítulo 3 foi

realizada breve revisão histórica da evolução econômica brasileira, contemplando

desde seu processo de industrialização até o processo de estabilização da

economia com o Plano Real.

O capítulo 4 aborda a metodologia, objetivos e limitações a cerca do estudo

desenvolvido. Logo após esta fase de contextualização, foram examinados, no

capítulo 4 dados oficiais obtidos do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e

Comércio (MDIC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do

Centro de Informações e Dados do Rio de Janeiro (CIDE). Nesta etapa serão

analisadas as características e peculiaridades das relações comerciais do município
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de forma que se possa verificar a proposição de que o comércio exterior funciona

como meio para aumento das riquezas de determinada região.

Mediante análise de dados oficiais do MDIC, IBGE e CIDE propõe-se verificar

a proposição de que o comércio internacional e as vantagens advindas de suas

atividades podem contribuir para o crescimento e desenvolvimentos daqueles que o

praticam.



2 - TEORIAS DE COMÉRCIO INTERNACIONAL

A teoria de comércio exterior analisa as bases e os ganhos de comércio entre

países e pretende explicar que fatores levam a estes realizarem trocas de produtos

ou serviços entre si. Muitas hipóteses podem ser levantadas para explicar essas

relações, dentre elas: a diversidade de condições de produção, alguns países

tendem a ter maior aptidão na produção de determinados produtos que outros, ou "a

possibilidade de redução de custos (a obtenção de economias de escala) na

produção de determinado bem vendido para um mercado global" (VASCONCELLOS

et aI., 2006, p. 542).

Os países participam do comércio internacional por dois motivos básicos, e

cada um deles contribui para seu ganho do comércio. Primeiro, os países

fazem comércio porque são diferentes uns dos outros. As nações como

indivíduos, podem se beneficiar de suas diferenças chegando a um arranjo

em que cada uma produza as coisas que faz melhor em relação aos

demais. Segundo, os países fazem comércio para obter economias de

escala na produção. Isto é, se cada país produz somente uma gama

limitada de bens, pode produzir cada um desses bens em uma escala maior

e, portanto, mais eficientemente do que se tentasse produzir tudo.

(KRUGMAN & OBSTFELD, 2005, p. 7)

De acordo com as premissas da teoria econômica tradicional, a participação

do comércio com o exterior faz com que cada economia nacional possa utilizar de

forma mais eficiente os recursos que dispõe, concentrando-se nas atividades mais

adequadas a ela. Conseqüentemente, o comércio internacional aumenta a renda

real de cada país.
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Adam Smith, um dos pais da economia política, mediante sua obra clássica A

riqueza das nações, propõe que a ação dos indivíduos através do trabalho promove

o crescimento econômico. A divisão do trabalho bem como a busca pela satisfação

pessoal dos indivíduos gera, mesmo que indiretamente, benefícios para o bem

comum da sociedade. Desta concepção, quanto maior o nível de atividade

econômica e divisão do trabalho em determinado país maior as riquezas produzidas

e distribuídas pela sociedade. A partir desta concepção pode-se supor que o

aumento da atividade econômica e mais ainda da divisão do trabalho proporciona ao

país crescimento e estabilidade conforme cita a teoria de Adam Smith.

2.1 - Adam Smith e a riqueza das nações

De acordo com Adam Smith, economista e filosofo escocês que viveu no

século XVIII, a riqueza das nações provem do aumento da produtividade do

trabalho. Esta, por sua vez, é conseqüência da divisão do trabalho. A divisão do

trabalho é o resultado da propensão da natureza humana de trocar, negociar e

vender um produto em troca de outro. A divisão do trabalho, no entanto, é limitada

pela extensão do mercado. Uma vez que o comércio internacional aumenta o

mercado para os produtos produzidos domesticamente, ele permite o

aprofundamento da divisão do trabalho, contribuindo para aumentar a riqueza das

nações. Segundo Gonçalves (1998) através do comércio internacional um país

exporta as mercadorias que consegue produzir mais barato que os demais, e

importa àquelas que custariam mais para serem produzidas em território nacional,

sendo assim, produz mais os produtos que faz com maior eficiência e consume mais

produtos do que seria capaz sem as relações de comércio internacional.

Estabelecido este conceito pode-se justificar o uso do comércio internacional

como meio de enriquecimento, desenvolvimento e acumulação de divisas para o

país. Dele, depreende-se que a divisão do trabalho propicia não só a acumulação de

riquezas mas também a divisão destas, pulverizando para os ramos mais

subalternos da classe operária parcelas destes valores e com isso possibilitando a

população mobilidade social, acesso a educação, saúde e lazer.
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Para Smith, o comércio internacional seria possível tão-somente quando o

tempo de trabalho necessário para produzir pelo menos um produto fosse inferior

aquele do exterior.

o pensamento de Smith, no entanto, é muito mais rico e complexo que isto.

Ele, por exemplo, observa que quando o produto de determinado ramo da

indústria excede a demanda interna de um país, aquilo que é produzido em

excesso deve ser mandado pra o exterior e trocado por produtos que sejam

demandados internamente. Para ele, 'sem tal exportação uma parcela do

trabalho produtivo de um país deve cessar, e o valor de sua produção anual

diminuir' (SMITH, 1776 p. 161). Ele também argumenta que o excedente do

produto importado, pago com o excedente doméstico, pode ser trocado

mais uma vez por um produto demandado domesticamente." (GONÇALVES

et aI. 1998, p.12).

Sendo assim, Smith argumenta que a riqueza das nações é determinada pela

produtividade do trabalho. A função do comércio não é somente de re-alocar os

recursos já empregados, mas permitir o emprego da parcela desses que ficaria

ociosa na ausência do comercio exterior. Do pensamento de Smith pode-se afirmar

ainda que todo o produto que é internacionalmente competitivo e possui potencial

produtivo excedente deve ser transformado em exportação, agregando valor e
. .
nqueza a economia.

A partir desta concepção as idéias de David Ricardo encontram campo para

desenvolvimento, ele aprimorou a teoria de Adam Smith estabelecendo que além

dos benefícios provenientes do aumento da produtividade e da divisão do trabalho,

os países poderiam obter melhores resultados por meio da especialização de sua

produção naqueles produtos em que possuíssem vantagens comparativas em

relação a seus parceiros comerciais. Desta forma, teriam baixo custo de produção e

ganhos de escala, possibilitando a importação daqueles produtos em que obtivesse

menor vocação produtiva e maximizando sua riqueza e desenvolvimento como já

exposto nas teorias de Adam Smith em função do aumento da demanda de trabalho

e da troca dos produtos excedentes no mercado internacional.



12

2.2 - David Ricardo e a teoria das vantagens comparativas

Assim como Adam Smith o economista inglês David Ricardo que viveu entre

os séculos XVIII e XIX afirmava que o comércio internacional deveria ser regido por

uma economia liberal através da qual os países deveriam se concentrar nas

atividades em que possuíssem vantagens em relação aos outros, desta premissa

surgiu à teoria das vantagens comparativas que afirmava que o comércio bilateral é

sempre mais vantajoso que a autarquia para duas economias cujas estruturas de

produção não são similares. Ricardo apresentou sua teoria usando o exemplo do

comércio entre Portugal e Inglaterra, usado originalmente por Smith em sua teoria

da riqueza das nações, para mostrar os ganhos do comércio exterior. David Ricardo

afirmava que se Portugal não tivesse relações com o exterior, em vez de empregar a

maior parte de seu capital na produção de vinhos, comprando tecidos para suas

necessidades domésticas na Inglaterra, ele teria que dividir seu capital para produzir

também estes produtos. Nesse caso ele certamente obteria menos tecido, e com

qualidade inferior, do que se recorresse à importação destes segundo Gonçalves et

aI. (1998).

O modelo constituído por David Ricardo foi estabelecido a partir da relação de

comércio entre dois países e através de dois produtos (tecido e vinho) e apenas um

fator de produção (mão de obra). Baseado no trabalho, por meio de coeficientes
.

técnicos de produção fixos, obtém-se a produção dos bens mencionados, conforme

os dados a seguir:

Tabela 1 - David Ricardo e as vantagens comparativas
Quantidade homens/hora para a produção de uma unidade de

mercadoria
Tecido Vinho

Inglaterra 100 120

Portugal 90 80

Fonte: VASCONCELLOS et aI., 2006, p. 543

Em termos absolutos, Portugal é mais eficiente na produção de ambas as

mercadorias, mas, relativamente, o custo de produção de tecidos em Portugal é

maior que o da produção de vinho e, na Inglaterra, o custo da produção de vinho é

maior que o da produção de tecidos.
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Comparativamente, Portugal tem vantagem relativa na produção de vinho e a

Inglaterra, na produção de tecido. Segundo Ricardo, os dois países obterão

benefícios ao especializarem-se na produção da mercadoria em que possuem

vantagem comparativa, exportando-a e importando o outro bem. Não importa aqui o

fato de que um país possa ter vantagem absoluta em ambas as linhas de produção.

Tabela 2 - David Ricardo e as vanta ens com arativas

Inglaterra 100 120 220

Portugal 90 80 170
200

160

20

10

Tecido Vinho Produzindo ambos Especializando-se Economia

Fonte: Elaboração própria a partir da teoria de Ricardo

o modelo construído por David Ricardo constitui-se em forte argumento em

favor da liberalização do comércio internacional e contra medidas

protecionistas, dado que aponta para os benefícios desse comércio. Por

outro lado, tal modelo, que pode ser estendido para um número maior de

países ou de bens, também fornece uma explicação para o padrão do

comércio internacional, padrão esse estabelecido com base no lado da

oferta dos países. Os países exportarão e se especializarão na produção

dos bens cujo custo for comparativamente melhor (menor) em relação aos

demais países. Assim, é com base nas diferenças tecnológicas relativas

(que se manifestam em produção que relacionam quantidade de trabalho no

nível de produção também diferente) que existem trocas internacionais.

(VASCONCELLOS et aI., 2006, p. 545)

O modelo Ricardiano de comércio internacional implica, portanto, a

especialização de cada país na exportação do produto do qual tem vantagens

comparativas. O que se pode concluir deste modelo é que mais comércio é melhor

que menos comércio. De acordo com Ricardo a função do comércio seria, portanto,

re-alocar os recursos disponíveis de forma mais eficiente. Esta abordagem implica

que, com um determinado padrão tecnológico e pleno emprego, recursos antes

empregados na produção de um bem para consumo doméstico seriam deslocados

para a produção de produtos para exportação.

Da exploração destas vantagens surgem deficiências tais quais a

deterioração dos termos de troca apontada por Prebisch-Singer. Sua teoria consiste

em apontar os desníveis e degradação das trocas entre países em desenvolvimento,
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que possuem em sua base exportadora grande maioria de produtos agrícolas e

necessitam de produtos industrializados das mais diferentes categorias. Entretanto,

destas trocas há grande problemas uma vez que o volume de produtos exportados é

muito maior que o de importações, ou seja, o país envia mais produtos ao exterior. A

teoria de David Ricardo se baseia na vantagem referente apenas ao trabalho, essa

deficiência foi suprida pela teoria moderna do comércio internacional desenvolvida

pelos economistas Heckscher-Ohlin que inserem outras variáveis às vantagens

comparativas.

2.3 - Heckscher-Ohlin e a teoria moderna do comércio internacional

Ao contrário da teoria clássica que considera o trabalho o único fator de

produção, o que faz com que o comércio seja determinado pelas diferenças na

produtividade do trabalho, a teoria neoclássica busca mostrar que a vantagem

comparativa é influenciada pela interação entre os recursos, conforme a abundancia

relativa dos fatores de produção, segundo Souza (1997).

A teoria moderna do comércio internacional veio suprir uma deficiência

identificada no modelo de David Ricardo onde apenas um fator de produção operava

com base em coeficientes técnicos fixos, tornando-se bastante irrealista. Os

princípios básicos desta teoria, de acordo com Gonçalves et aI. (1998), foram

formulados originalmente por Eli Filip Heckscher, em 1919, e posteriormente

desenvolvidos por seu ex-aluno, Bertil G. Ohlin, em 1933. Por isso, passou a ser

conhecida como teoria ou teorema de Heckscher-Ohlin.

A teoria enfatiza que o determinante da especialização e a direção do

comércio internacional estão relacionados à diferença entre as dotações dos fatores

de produção dos países. Assim, cada país especializa-se e exporta o produto no

qual emprega, de forma intensiva, o fator de produção relativamente abundante.

Supondo que haja uma abundância relativa de capital em um país, então a

vantagem comparativa indica que o país deve produzir e exportar bens que

requeiram intensificação de capital. Da mesma forma, aplica-se em uma situação em

que há abundância relativa do fator trabalho.

Segundo essa teoria, a dotação de recursos difere entre os países e o

comércio internacional é conduzido, basicamente, por essas diferenças, ou seja,
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o comércio internacional seria, em última análise, uma troca de fatores

abundantes por fatores escassos, em cada um dos países. No caso simples de

dois fatores, dois produtos e duas regiões, o comércio estaria baseado na troca

de bens com produção relativamente mais barata em cada região, ou seja,

aqueles cuja produção requer relativamente maior quantidade do fator abundante

em termos domésticos. De acordo com o teorema de Heckscher-Ohlin, cada país

se especializa e exporta o bem que requer utilização mais intensiva de seu fator de

produção abundante.

Para ilustrar, Souza (1997) utiliza o modelo de dois países A e B, que

produzem os bens X e Y, que utilizam o capital, K, e :0 trabalho, L, entretanto,

limitados pela oferta. Levando em consideração que a produção do bem X seja

intensiva em trabalho e a do bem Y em capital. Admitindo que o país A possua

capital com relativa abundância e que o país B possua uma abundância ainda maior

do fator trabalho em relação ao fator capital. Logo, utilizando-se o princípio da

vantagem comparativa, o país A produzirá e exportará o bem Y, enquanto o país B

irá produzir e exportar o bem X.

Segundo Vasconcellos et aI. (2006), a moderna teoria afirma que as

vantagens do comércio continuam existindo, ou seja, há um ganho real de renda

quando o país passa da autarquia para uma situação de comércio internacional,

ressaltando-se novamente as vantagens do livre comércio. Agora, entretanto, a

explicação quanto ao padrão de comércio se modifica. Os países, segundo o

modelo, geralmente tendem a exportar produtos que utilizam intensivamente o fator

de produção que se concentra relativamente abundante no país e importa a

mercadoria que utiliza intensivamente o fator de produção menos abundante no

país. Assim, um país com uma oferta abundante de bens que utilizam em sua

produção relativamente mais mão de obra deverá exportar esse bem. Do mesmo
,

modo um país com oferta abundante de capital considerará relativamente mais

barato produzir bens cuja produção necessite mais intensamente do fator capital e,

portanto, terá vantagem em exportá-lo, importando bens que necessitem de muita

mão de obra em sua produção.

A diferença básica entre as duas teorias (clássica e moderna) é que,

enquanto a teoria moderna pressupõe uma mesma função de produção

para os países envolvidos no comércio internacional, de modo que a
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estrutura tecnológica é a mesma para todos os países, a hipótese clássica é

oposta: as tecnologias (os coeficiente técnicos de produção) diferenciadas

são cruciais para explicar as diferenças de custo e o padrão de comércio.

Por outro lado, o que varia no modelo moderno é a dotação de fatores; há

os chamados países ricos (abundantes em capital), que exportam bens de

capital intensivo, e os países pobres (com uma relação capital-trabalho

baixa), que exportam bens de mão de obra intensivos. (VASCONCELLOS

et aI., 2006, p. 547)

Além da compreensão da teoria acerca do comércio internacional também é

importante entender o processo de desenvolvimento e evolução da economia

brasileira. Desta forma, pode-se observar acerca de fatores que influenciaram ou

influenciam o perfil econômico brasileiro. No próximo capítulo serão abordado este

processo, partindo da industrialização na década de 1930 até a estabilização da

economia com o Plano Real.



3 - BRASIL: O PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO E O PLANO REAL

A economia brasileira atravessou vários ciclos de desenvolvimento desde o

início da história do país. Dentre eles: o ciclo do pau-brasil, de cunho extrativista,

durante as primeira expedições colonizadoras no século XVI, passando ao ciclo da

cana de açúcar durante os séculos XVI a XVIII, paralelo ao tráfico negreiro dentre os

séculos XVI a XIX e mineração no século XVIII. Até então as exportações eram

predominantemente compostas por matérias-primas com um mercado interno

restrito e de subsistência. A partir da independência do país em 1822 alguns sinais

de desenvolvimento são apresentados com investimentos em infra-estrutura,

entretanto, o país ainda era de predomínio agrícola com a maior parte da população

concentrada nas atividades rurais. Partindo daí o café destaca-se como motor da

economia brasileira, prevalecendo como tal até as primeiras décadas do século xx.
A partir das primeiras décadas do século XX e da nova conjuntura imposta

pela crise de 1929 uma série de transformações ocorre no país modificando o eixo

econômico até então baseado nas oligarquias agrícolas para uma nova classe

ascendente, a burguesia industrial responsável pelos primeiros passos a

modernização do país. Inúmeras transformações no país a partir desta nova

configuração, dentre elas, processos de desenvolvimento e enfraquecimento

decorrente de inflações e planos fracassados de controle até o início do Plano Real

no início da década de 1990. O município de Porto Real bem como todos aqueles

compreendidos no território nacional foram afetados por estas transformações e

políticas econômicas e fiscais.
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3.1 - A crise de 1930 e a Industrialização Brasileira

Desde o período Colonial (1500-1822) até a República Velha (1889-1930), a

economia brasileira dependeu quase que exclusivamente do bom desempenho de

suas exportações, as quais se restringiam a algumas poucas commodities agrícolas.

A República Velha pode ser considerada o período áureo desse tipo de economia

através do ciclo do café. Desde a proclamação da re.pública a produção e

exportação de café era o motor da economia Brasileira. Conforme Rego & Marques

(2000), no final do século XIX, o Brasil atuava como um produtor semi-monopolista,

com grandes vantagens comparativas, tais como enormes reservas de terras férteis

e de mão-de-obra era ainda o maior produtor de café mundial, responsável por 3/4

das exportações mundiais do produto

Devido a força econômica da burguesia cafeeira, desenvolveram-se vários

mecanismos de defesa do café, dos quais o mais freqüentemente utilizado era a

depreciação da moeda nacional nos momentos de queda dos preços de exportação

e compra dos estoques excedentes dos cafeicultores de acordo com Brum (2005). O

gráfico 1 ilustra enfaticamente o peso do café no total das exportações brasileiras

em fins de século XIX, quando representava 65% dos produtos exportados.

Gráfico 1 - Pauta de exportação brasileira -1900
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Fonte: Vasconcellos et aI., 2006, p.348.
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Se, por um lado, a pauta de exportações era praticamente composta por

produtos do setor primário, de outro lado, a pauta de importações era bastante

diversificada, composta primordialmente por bens manufaturados, conforme

demonstra o Gráfico 2 que correspondiam a praticamente toda a estrutura de

consumo do Brasil da época conforme descreve Vasconcellos et aI. (2006).

Gráfico 2 - Pauta de importações brasileira -1902/1903
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Fonte: Vasconcellos et ai; 2006, p.349.

Este fato explica a elevada vulnerabilidade desse tipo de economia e mais

tarde a decadência deste ciclo, já que todos os problemas nas exportações (como

guerras, quebra de produção ou concorrência) poderiam implicar redução nas

importações, afetando diretamente as condições de consumo da economia.

A partir da grande depressão (1929/1933), onde as especulações advindas do

setor financeiro na bolsa de Nova York levaram a quebra da bolsa de valores de

Nova York, em 1929. O estado fragilizado das demais grandes economias do globo

que ainda se recuperavam dos impactos da primeira grande guerra mundial gerou

efeitos catastróficos na economia mundial, reduzindo significativamente os níveis de

atividade econômica em quase todos os países do mundo.

No Brasil, a grande depressão também teve grande impacto em função da

dependência brasileira na exportação de café para o mercado internacional. O

governo que vinha através de medidas protecionistas defendendo a produção



2

cafeeira desde o convênio de Taubaté em 1906 já não poderia conter estes défic·ts

públicos e manter a socialização das perdas. Com isto uma nova classe (oligarquias

dissidentes, classes médias, setores da burguesia urbana e exército) e estrutura

econômica emergiam descontentes com o posicionamento econômico do governo

voltado aos setores oligárquicos de Minas Gerais e São Paulo. Em 1930 instaura-se

a Revolução de 1930 ocasionando a perda da hegemonia política pela burguesia

cafeeira em favor da classe industrial ascendente. O avanço do processo de

industrialização no país intensificou-se a partir de então.

A forma como o Brasil fez frente à crise, provocou o deslocamento do centro

dinâmico da economia brasileira. Este se refere ao período em que o elemento

essencial na determinação do nível de renda da economia brasileira deixa de ser a

demanda externa, como é típico de uma economia agro-exportadora, e passa a ser

a atividade voltada ao mercado interno, mais precisamente o consumo e

especialmente o investimento doméstico. Esse deslocamento ocorre em função da

crise e da resposta à crise dada pelo governo de Getúlio Vargas, depois de ter

ocorrido a Revolução de 30 conforme Vasconcellos et aI. (2006).

Gráfico 3 - Evolução dos setores econômicos (1928-1945)
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A década de 30, assim como as décadas subseqüentes, compõe o período

em que houve forte avanço do setor industrial no Brasil. Esse avanço teve

determinadas características que permitiram chamá-lo de industrialização por

substituição de importações. Este tipo de industrialização tem como características

ser voltada para dentro, isto é, visar atender ao mercado interno e ainda depender

em boa parte de medidas que protegem a indústria nacional.

A Grande Depressão compreende o período em que houve a ruptura com o

modelo primário-exportador da economia brasileira em favor de um modelo de

desenvolvimento voltado pra o mercado interno. A partir do golpe em 1937 e início

do Estado Novo, conforme cita Rego & Marques (2000), o Estado assumiria o papel

de indutor do desenvolvimento industrial, quer implantando agências

governamentais para a regulação das atividades econômicas quer estabelecendo

uma nova legislação trabalhista, ou ainda assumindo o papel do produtor direto,

como na construção da usina siderúrgica de Volta Redonda, marco do

desenvolvimento industrial nacional.

Logo após o fim da Segunda Guerra Mundial o país redemocratizou-se e o

governo Dutra foi eleito, possuía inicialmente um posicionamento liberal, contrário ao

intervencionismo de Vargas, abrindo o país as importações. O resultado dessa

política logo se fez nas reservas nacionais em moedas estrangeiras. A partir de

então, foram em grande parte usadas pra financiar importações de produtos

supérfluos ou de mercadorias que já eram produzidas no Brasil. A indústria sentiu o

choque, e seu ritmo de crescimento diminuiu sensivelmente até ações timidamente

intervencionistas em 1947 resultando em melhoras na balança comercial. Em 1951

após novas eleições Getulio Vargas toma a frente novamente do poder do Estado e

dividido entre ações liberais e nacionalistas implementa políticas de industrialização

e desenvolvimento com a criação da Petrobrás e o projeto da Eletrobrás. Entretanto,

em função das inúmeras pressões decorrentes dos choques entre nacionalistas e

liberais, Getúlio Vargas se suicida em 1954 paralisando por hora o processo de

industrialização e desenvolvimento do Brasil.

Em 1956 Juscelino Kubitschek assume o governo brasileiro prometendo

realizar 50 anos de desenvolvimento em cinco anos de mandato. A coordenação

global da política econômica do governo era feita com base no Plano de Metas, que

definia os principais objetivos a ser atingidos, agrupados em cinco setores: energia,



transporte - que receberam perto de 70% da dotação orçamentária original do pia o

, indústria, educação e alimentação. A indústria desenvolveu-se bastante e novos

produtos começaram a ser fabricados no Brasil. Nos anos 1930, havia-se

desenvolvido a indústria leve, de bens de consumo não-duráveis (têxteis, alimentos),

quase sempre em mãos privadas, e, nos anos 1940, a indústria pesada, de base

(aço, mecânica), em mãos do governo.

Conforme descrevem Vasconcellos et aI. (2006) e Brum (2005) durante o

governo de Juscelino Kubitschek fortaleceu-se a indústria de bens de consumo

duráveis (automóveis, eletrodomésticos), quase sempre em mãos de empresas

multinacionais. Entretanto, a dívida externa brasileira cresceu enormemente nos

anos JK. Apesar do crescimento médio de 7% a.a. durante o governo, a dívida

externa decorrentes dos empréstimos tomados para financiar os projetos cresciam.

A partir de então, apesar do processo de industrialização e desenvolvimento

brasileiro ter amadurecido, problemas decorrentes das políticas adotadas durante os

anos que se passaram e ainda os que viriam provocaram endividamento externo

crescente e inflação.

O contexto político também sofreu modificações consideráveis passando por

um período de ditadura militar entre os anos de 1964-1985 e mais tarde por um curto

intervalo de ajustes à redemocratização até 1990, onde ocorreram as primeiras

eleições diretas para presidente do Brasil. Entretanto, melhoras na saúde financeira

do país só ocorreriam no decorrer dos governos Itamar Franco e Fernando Henrique

Cardoso em virtude da aplicação prática do Plano Real.

3.2 - O Plano Real

O governo brasileiro tentou consecutivas vezes conter o processo

inflacionário que vinha se agravando desde a década de 1970 em função de duas

crises do petróleo e da elevação das taxas interamericanas de juros no início dos

anos 1980. Durante o período que vai de 1980 a 1994 adotou um grande número de

planos e políticas econômicas com o objetivo principal de combater a inflação,

portanto, ao analisar o desenvolvimento do Plano Real vale destacar que seu

principal papel era de conter o crescimento da inflação.



No final de 1993, começou a ser implementado o Plano Real. De acordo co

Vasconcellos et aI. (2006) o Plano Real dividiu o ataque ao processo inflacionário

em três etapas: (i) ajuste fiscal; (ii) indexação completa da economia - Unidade Real

de Valor (URV); e (iii) reforma monetária - transformação da URV em reais (R$).

O ajuste fiscal se daria através de ações principais: corte de despesas,

aumento da arrecadação e diminuição nas transferências do governo federal para as

unidades da federação. Todas essas medidas eram de caráter temporário.

A segunda etapa ou indexação completa da economia começou em fevereiro

de 1994 que consistia na correção dos desequilíbrios de preços relativos através de

um indexador, a Unidade Real de Valor (URV), cujo valor em cruzeiros reais seria

corrigido diariamente pela taxa de inflação medida pelos principais índices (IGP-M,

IPC-FIPE e IPCA-Especial), que passaria a funcionar como unidade de conta no

sistema. Além disso, o valor do URV teria paridade com a taxa de câmbio do dólar.

O indexador funcionava como unidade de conta, sendo os preços expressos em

URV mas pagos em Cruzeiro Real. Com isso, a inflação estaria vinculada a moeda

em circulação (CR$), mas não na unidade de conta que era corrigida diariamente.

Quando praticamente todos os preços estavam convertidos em URV o

governo introduziu uma nova moeda, o Real que equivaleria a CR$ 2.750,00. Além

disso, para evitar novos processos inflacionários o governo estabeleceu metas

restritivas restringindo operações de crédito. Mesmo com a posterior revisão das

metas, o governo sinalizava que a política econômica pós-plano tentaria controlar a

demanda e desestimular processos especulativos, man endo as taxas de juros

elevadas o que consequentemente atrairia investimentos externos. Com o controle

da demanda e da expansão monetária, limitar-se-ia a capacidade dos agentes de

repassar custos para preços.

Com a manutenção da taxa de juros elevada e com o excesso de liquidez

internacional, o fluxo de capitais externos se manteve. Em vez de acumular

reservas, o que pressionaria a expansão monetária, o Banco Central deixou o

câmbio flutuar, o que provocou uma valorização da taxa de câmbio. Com a

economia aberta e um volume significativo de reservas, os preços internos dos

produtos foram limitados pelo mercado, rompendo a possibilidade de propagação de

choques (repasse aos preços, tentativa de elevações). Esta foi a chamada "âncora

cambial" do Plano Real. Entretanto para que este mecanismo se mantivesse
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operando adequadamente as taxas de juros deveriam se manter altas e a paridade

na cotação da moeda com o dólar deveria ser mantida.

Entretanto, conforme explica Lanzana (2005) a política econômica adotada

nesta etapa do Plano Real era impraticável a longo prazo por 3 fatores: (i) o

aumento dos juros pressionava a dívida pública, (ii) os recursos das privatizações

tenderiam a esgotar-se, reduzindo a perspectiva de captação de recursos externos,

via investimentos diretos e por último (iii) o grau de endividamento externo era

limitado e devido ao elevado déficit em conta corrente, o país se tornava

extremamente vulnerável a qualquer mudança no cenário internacional.

Em 1998, a Rússia decreta moratória, o que leva a forte saída de recursos

neste mesmo ano e desequilibra ainda mais a balança comercial. A partir de janeiro

de 1999 o governo adota uma nova séria de políticas econômicas com o objetivo de

equilibrar o setor externo. Neste período a política cambial teve várias ações

distintas. Primeiramente deixou a taxa de câmbio flutuar o que levou ao governo a

intervir no mercado para reduzir o grau de volatilidade da taxa de cambio. Além

disso, uma outra medida foi o sistema de metas para a inflação que consistia no

controle da política monetária (os juros e os agregados monetários), a partir de

metas preestabelecidas para o crescimento dos preços. Na área fiscal o acordo

assinado com o Fundo Monetário Internacional (FMI) previa a realização de

superávit primário para os próximos anos. Para cumprir este acordo o governo

aumentou alguns tributos como o de Contribuição para Financiamento da

Seguridade Social (COFINS) e a Contribuição Provisória sobre Movimentação

Financeira (CPMF).

Na nova "lógica" da política econômica, os papéis da política econômica e

monetária se invertem. Enquanto na primeira fase a política cambial era o

principal instrumento de combate à inflação e a política monetária (via juros)

equilibrava o setor externo, nessa nova fase a "âncora" anti-inflacionária é a

monetária, e a flutuação cambial ajusta o setor externo. A política fiscal, por

sua vez, procura recuperar a credibilidade e consequentemente a confiança

do investidor, com o progresso das contas fiscais e estabilização da relação

dívida pública/PIS. (LANZANA, 2005, p. 173)

Após estes ajustes o ano de 2000 mostrou recuperação e retomada do

crescimento econômico. Entretanto, a partir de então o grande desafio da política

econômica era de conciliar o crescimento com o controle inflacionário e o equilíbrio
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externo tornando a economia brasileira menos dependente do fluxo internacional de

capitais. Em 2001 com a crise argentina, racionamento de energia e ataque

terrorista (11 de setembro) um novo período de instabilidade surgiu e em função

dessas incertezas o acordo com o FMI foi prorrogado até o final de 2002.

De acordo com Lanzana (2005), a partir de 2003, Luiz Inácio Lula da Silva

toma posse como presidente e neste mesmo ano a equipe econômica se defrontava

com uma dificuldade adicional que foi a aceleração da inflação ocasionada pela forte

desvalorização cambial ocorrida em 2002. Além disso as incertezas geradas quanto

a política econômica que seria utilizada pelo governo Lula levaram a uma fuga de

divisas do país. O governo do então presidente Lula, apesar de propostas de

mudanças radicais defendida pelo Partido dos Trabalhadores, aprofundou os três

pilares fundamentais (câmbio flutuante, geração de superávits primários e metas de

inflação) do Plano Real. Para combater a então alta inflacionária as taxas de juros

subiram no início do novo governo gerando com isso ampliação do superávit

primário, além disso, o acordo com o FMI foi prorrogado até o ano de 2006.

Depois de controlada a inflação o Banco Central passou a reduzir os juros e

ampliar o crédito como forma de expandir a demanda levando a expressivo

superávit em 2004 que atingiu cerca de 4,9% em 2004. Entretanto, o

esgotamento da capacidade ociosa então existente que havia gerado o

significativo superávit e a reduzida taxa de investimento impuseram nova

redução no ritmo de crescimento do país. (LANZANA, 2005, p. 175)

Através do Plano Real o país conseguiu importantes progressos em termos

de controle da inflação, saudável desempenho nas con as externas, todavia o ritmo

de crescimento do país continua abaixo da média dos países emergentes, gerando

gargalos no decorrer de seu crescimento. O Plano Real gerou mudanças

significativas no ambiente dos negócios; aumentou a concorrência, gerou mudanças

na propriedade do capital, nos preços relativos, na estrutura da produção, no

mercado de trabalho e na concentração dos mercados consumidores.

De acordo com Vasconcellos et ai (2006) as transformações trazidas pelo

Plano Real modificariam a estrutura produtiva de bens e serviços que vigorava até o

momento. A eliminação do imposto inflacionário gerou impacto na distribuição de

renda do país fazendo com que bens essenciais e de menor valor unitário fossem

mais consumidos (alimentação, produtos farmacêuticos, bebidas, etc.), ao mesmo

tempo a volta do crédito aqueceria os bens de consumo durável (eletroeletrônicos e
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automóveis), além disso os impactos no setor financeiro foram significativos bem

como nas áreas de comércio e serviços. Essas transformações recentes afetaram a

historia e o perfil consumidor da população. Alguns dos produtos favorecidos por

essas ações estão diretamente ligados ao município estudado conforme será

observado no decorrer das próximas páginas.

Dentre os fatores expostos cabe delimitar o objetivo de pesquisa, o tipo de

pesquisa e método, como foi realizada a coleta de dados neste estudo e as

limitações decorrentes de seu desenvolvimento. O capítulo 4 descreverá

detalhadamente como estes itens foram abordados.
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4 - METODOLOGIA DE PESQUISA

Neste capítulo será apresentado o método pelo qual foi desenvolvido o estudo

do município que foi determinado a partir dos objetivos da pesquisa. O trabalho

científico deve estar baseado em métodos para que os objetivos sejam alcançados e

os resultados aceitos. Desta forma, o método, as técnicas e o delineamento da

pesquisa, a construção das bases de análise, coleta de dados e limitações devem

ficar claros.

4.1 - Objetivo

O objetivo geral deste estudo é de analisar o município de Porto Real e

verificar se a proposição de que o comércio internacional é responsável pelo

aumento das riquezas de determinada região é aplicável a esta localidade mediante

análise de seus dados econômicos que compreende o período de 1998 a 2007

quanto a sua balança comercial, e de 1998 a 2005 em relação ao Produto Interno

Bruto (PIB) do município. Com base no objetivo geral, foram estabelecidas as

seguintes questões para este estudo:

a) As transações com o setor externo realizadas pelo município influem no PIB

local?

b) Que fatores influem na composição da pauta de exportações? Vantagens

comparativas produtivas, de capital, dentre outras?

c) Os parceiros comerciais do município se assemelham aos parceiros do país?



d) A trajetória histórica do PIS da cidade acompanha os mes

comportamentos do PIB do país?

e) Qual a participação das exportações no PIB deste município?

4.2 - Tipo de pesquisa e método

A pesquisa se refere a um tipo de atitude, um "questionamento sistemático

crítico e criativo, mais a intervenção competente na realidade, ou o diálogo crítico

permanente com a realidade em sentido teórico e prático" (DEMO, 1996, p. 34).

O tipo de pesquisa utilizado foi de caráter descritivo que conforme cita Gil

(1999) descreve as características de determinada população ou fenômeno ou o

estabelecimento de relações entre variáveis. Trabalha através do uso técnicas

padronizadas e da coleta de dados, exemplos de ferramentas, são: questionário

e/ou observação sistemática. Assume, desta forma, característica de levantamento.

No decorrer do estudo desenvolvido foi estabelecida primeiramente uma

análise contextual da história econômica brasileira e suas influências no

desenvolvimento e transformação econômica do Brasil. No que tange a análise e

aos procedimentos técnicos utilizados, a pesquisa foi de caráter documental, de

acordo com Silva & Menezes (2001) a pesquisa de caráter documental consiste no

desenvolvimento de estudo a partir de documentos originais, neste caso relatórios

ministeriais, que ainda não receberam tratamento analítico por nenhum autor ou

pesquisador e também de caráter bibliográfico através de artigos científicos, livros,

revistas e publicações eletrônicas. Através destes dados e desta bibliografia foram

estabelecidas comparações, gráficos e inferências dos objetivos propostos.

No que refere a abordagem do problema, este trabalho adotou a abordagem

de caráter qualitativo que considera uma relação dinâmica entre o mundo objetivo e

a subjetividade do tema que não pode ser traduzido em números.
A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas

no processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso de métodos e

técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de

dados e o pesquisador é o instrumento-chave. É descritiva. Os

pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente. O processo e
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seu significado são os focos principais de abordagem. (SILVA & E EZE 1

2001, p. 20)

O desenvolvimento da pesquisa utiliza as bases teóricas explicitadas be

como as informações de natureza documental a fim de propor interpretações lógicas

para desenvolvimento da análise do ambiente regional.

4.3 - Coleta e análise de dados

Quanto à coleta e análise de dados, a pesquisa se baseou, conforme já

descrito, em relatórios oficiais, mais especificamente, naqueles fornecidos pelo

MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio), IBGE (Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística) e do CIDE (Centro de Informações e Dados do

Rio de Janeiro).

4.4 - Limitações da pesquisa

Na realização deste trabalho puderam se verificar algumas limitações sofridas

que, no entanto, não inviabilizaram a realização da análise do estudo. As limitações

identificadas são:

a) Deficiência de informações detalhadas do PIS do município nos últimos anos

apresentados. Além disso, a falta de padronização com que as informações

são apresentadas nos endereços eletrônicos oficiais dificultou a obtenção de

dados relevantes.

b) A inexistência nos relatórios oferecidos de todos os meses dos anos

estudados (1998 à 2007) impossibilitou uma análise mais aprofundada de

natureza quantitativa de técnicas e recursos estatísticos que poderiam

enriquecer e estabelecer previsões e tendências para os próximos anos.

Apesar destas limitações, o estudo pode ser desenvolvido e os resultados

propostos atingidos. Estes resultados e discussões são apresentados no próximo

capítulo deste estudo.



5 - RESULTADOS E DISCUSSÃO

A origem do município de Porto Real encontra-se ligada ao município de

Resende, município ao qual pertencia até 1997, como distrito industrial. O município

de Porto Real está localizado no interior do estado do Rio de Janeiro, faz parte da

região compreendida pelo Médio Paraíba na qual estão incluídas a cidade de Volta

Redonda, Barra Mansa, Resende, Itatiaia e Porto Real, que historicamente tem sua

economia baseada na indústria de transformação como atividade econômica

preponderante.

O município se localiza as margens da Rodovia Presidente Dutra, entre Rio

de Janeiro e São Paulo. Sua área territorial compreende cerca de 50.587 Km2 e de

acordo com estimativas do IBGE/2008 sua população gira em torno de 15.879

habitantes. Possui um dos melhores 'ndices brasileiros da relação PIB per capita,

ocupando a 4a posição conforme infor ações do 8GE/2003 e apresenta nos últimos

consecutivos superávits em sua arrecadação e rod ção.

Grande parte deste sucesso se deve ao seu divers·ficado pátio industrial. No

município estão instaladas empresas de renome internacional como Coca-Cola,

Guardian, Pernod Ricard, Novartis, Clariant, PSA Peugeot Citrõen, dentre outras.

Estas organizações, recebem e receberam inúmeros incentivos para sua instalação

no território do município. De acordo com dados da prefeitura do município, sua

localização privilegiada entre as regiões de maior dinamismo da economia brasileira

e entre os principais canais de escoamento da produção nacional favorece o

desenvolvimento de sua produção

Contudo, sua história recente a vocaciona diretamente a indústria automotiva.

Hoje o município abriga em seu tecnopolo inúmeras indústrias ligadas a estas

atividades tendo como principal delas a PSA Peugeot Citrõen que a partir do ano de
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1998 começa a ser construída, iniciando suas operações a partir de 2001. Grande

parte de seu rápido crescimento se deve a esta indústria e mais especificamente as

políticas fiscais como a desoneração fiscal de investimentos para a aquisição de

máquinas e de equipamentos cujo objetivo seja a instalação de novas plantas

industriais ou ampliação do parque produtivo, entre outros incentivos fiscais.

De acordo com Maçaira (2006) a instalação destas indústrias neste município

é decorrente de inúmeros mecanismos de atração, dentre eles: doação de terras,

incentivos fiscais, salários baixos etc. No que diz respeito a política de incentivos e

mais especificamente a montadora francesa Peugeot o estado tornou-se acionista

da fábrica com cerca de 32% de participação no seu capital além de conceder

expressiva soma no valor de R$ 105 milhões de reais para implantação da fábrica

através do BNDES.

As interações destes inúmeros recursos disponíveis geram vantagens

comparativas de diversas naturezas, ligadas aos fatores de produção, tecnológicos e

fiscais, dentre outras. E conforme cita Souza (1997) cada país especializa-se e

exporta o produto no qual emprega, de forma intensiva, o fator de produção

relativamente abundante. Os benefícios oferecidos foram significativamente

relevantes visto que para instalação de uma planta industrial automotiva, por

exemplo, os investimentos em equipamentos são fe'itos em grande escala. A isenção

destes impostos torna-se atrativa e lucrativa para uma indústria em expansão.

Gráfico 4 - Evolução do PIB de Porto Real (1998-2005)
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As organizações ali instaladas buscam vantagens específicas como

acumulação de capital, economias de escopo e escala. Estes fatores estão

diretamente ligados às vantagens de capital; de acordo com Krugman & Obtsfeld

(2001), os ganhos com o comércio são decorrentes das vantagens decorrentes da

abundância destes fatores. Ao verificar a evolução do PIS do município (Gráfico 4)

nos anos de 1998 a 2005 pode-se perceber um alto grau de crescimento de sua

economia. Apesar de não se poder afirmar taxativamente que este crescimento em

si é decorrente do pressuposto por Adam Smith de que o aumento do comércio

internacional é responsável pelo aumento das riquezas, observa-se uma tendência

de significativa ascensão do produto interno do município a partir de 2001, ano em

que a PSA Peugeot Citroen começa a operar localmente.

De acordo com Vasconcellos (2006), O produto interno bruto (PIS) é a soma

de todos os serviços e bens produzidos num período (mês, semestre, ano) numa

determinada região (país, estado, cidade, continente). Ele é um importante indicador

da atividade econômica de uma região, representando o crescimento econômico. A

fórmula para o cálculo do PIS de uma região é a seguinte: PIB = C+I+G+X-M. Onde,

C (consumo privado), I (investimentos totais feitos na região), G (gastos dos

governos), X (exportações) e M (importações). Vale ressaltar que no cálculo do PIS

não são considerados os insumos de produção (matérias-primas, mão-de-obra

impostos e energia). O PIB mede nada mais do que o nível de atividade econômico

de determinada região em relação a um período no passado.

Conforme apresentado na revisão teórica, ao analisar a trajetória econômica

brasileira nos anos de 1998 à 2005 pode-se verificar que durante a implementação

do Plano Real neste período o país sofria inúmeros ajustes de cunho fiscal e

monetário. No ano de 1998, as medidas adotadas permitiram conter a inflação

contudo reduziram o crescimento da economia. Lanzana (2005) explica que a partir

de 1999 o governo adotaria novas medidas que visavam equilibrar o setor externo

utilizando o aumento nas taxas de juros e o ajuste fiscal, tendo como resultado

destas ações a retomada do crescimento almejado.

Recuperado o controle inflacionário, o ano 2000 mostrou espaço para a

retomada do crescimento econômico. Esta situação perdurou até o primeiro trimestre

de 2001 quando outros fatores externos como crise argentina, racionamento de

energia e o atentado aos EUA pressionaram novamente o setor externo. Como

resultado destas deficiências, ocorreu forte desvalorização cambial em 2002. Além
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disso, o temor dos investidores externos quanto a política a ser adotada pelo novo

presidente brasileiro fez com que um grande montante em divisas saísse do país,

registrando desaceleração do crescimento no primeiro ano de posse do presidente

Luiz Inácio Lula da Silva em 2003 conforme explica Lanzana (2005).

Entretanto, ao assumir o poder o novo presidente corroborou as medidas que

já vinham sendo adotadas para o combate as instabilidades apresentadas. Após

este período de ajuste, as ações seguintes foram a redução da taxa de juros e a

ampliação do crédito, fazendo com que o país atingisse crescimento considerável

em 2004 em função da capacidade ociosa existente. Todavia, a situação favorável

durou pouco. E finalmente no ano de 2005 o esgotamento da capacidade ociosa e a

reduzida taxa de investimento no país impuseram uma nova redução na taxa de

crescimento.

Ao analisar a Tabela 3 pode-se constatar que o crescimento apresentado pelo

município de Porto Real, entre 1998 e 2005, supera os resultados obtidos pela

economia brasileira no mesmo período.

Tabela 3 - Variação anual do PIS Brasil e Porto Real (1998-2005)

Ano PIB Brasil PIB Porto Real
1998 0,13% 21,91%
1999 0,79% 79,29%
2000 4,360/0 35,61%

-----------_.- -- - ------------- ------------ --- --

2001 1,31% 145,530/0
2002 1,930/0 94,830/0
2003 0,5% 54,38%
2004 5,2% 48,93%
2005 2,3% 4,64%

Fonte: IBGE (2005).

Conforme exemplificam Gonçalves & Deane (2005) os manuais de

macroeconomia sugerem que o crescimento sustentável de uma economia está

estreitamente relacionado ao aumento de sua capacidade de produção. Essa maior

capacidade depende de investimento, isto é, da maior produção doméstica de bens

de produção ou de sua importação aumentando dessa forma o nível de atividade

econômica em determinada região.
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Gráfico 5 - Balança comercial de Porto Real (1998-2007)
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Fonte: Relatórios MDle, 2008 (elaboração própria).

No decorrer da série que acompanha a balança comercial do município pode-

se notar aumento expressivo nas importações em dois períodos distintos. No

período que vai de 2000 a 2003 e mais tarde a partir de 2005. Ao comparar a

diferença entre as importações e exportações nestes períodos cria-se uma idéia

imediata de que este déficit é prejudicial a economia local.

O saldo em transações correntes é a soma do balanço comercial

(exportações menos importações), com o balanço de serviços e rendas (fretes,

viagens internacionais, seguros, roya/fies, juros, lucros e dividendos etc.) e com as

transferências unilaterais (basicamente doações feitas entre residentes e não

residentes). Um superávit nas transações corrente significa, então, que existe mais

moeda estrangeira entrando do que saindo, como se o país estivesse em "lucro" em

relação ao resto do mundo.

Gonçalves & Deane (2005) afirmam que este raciocínio comum muitas vezes

é equivocado. Esta interpretação dá a falsa impressão de que um superávit externo

é sempre bom, ou de que um déficit é sempre ruim. Entretanto, um déficit em

transações correntes decorrente de importações que favorecem a ampliação da

capacidade produtiva de um país e dessa forma aumentam o nível de atividade

econômica e futuramente o número de bens e serviços produzidos é vantajoso

desde que a taxa de retorno seja maior que o custo deste déficit.

Visto que estas relações comerciais (importações e exportações) são de

grande importância para o desenvolvimento do município, é interessante



desenvolver a respeito de seus principais parceiros e produtos comercializados

sendo estes fatores pontos relevantes para a elaboração das proposições de que o

comércio internacional funciona como motor para o desenvolvimento, de que as

transações realizadas pelo município em suas atividades de comércio exterior

influenciam no PIS do município e na determinação de quais fatores contribuem para

a composição da pauta de exportação. Para exemplificar a amplitude do comércio

desenvolvido na região vale ressaltar que este mantém relações comerciais com

aproximadamente 30 países em suas atividades de importação e aproximadamente

20 parceiros em suas atividades de exportação no ano de 2007. Tendo em seus

parceiros mais expressivos os listados na Tabela 4.

Tabela 4 - Principais parceiros comerciais - Porto Real (2007)
•..• •..•

IMPORTAÇAO EXPORTAÇAO
1 Fra nça 1 Argentina
2 Argentina 2 México
3 Estados Unidos 3 Uruguai

------ - ----- -.--------- -------- - -- -- -------- c---------- -

4 Venezuela 4 F ra nça
5 México 5 Venezuela
6 Reino Unido 6 Bélgica
7 Espanha 7 Colombia
8 Alemanha 8 Pa ragua i
9 Is ra e I 9 Equador

10 África do S ui 10 Costa Rica

Fonte: Relatórios MOle, 2008 (elaboração própria).

Na Tabela 5 pode-se verificar a configuração da balança comercial do

município. No que tange as exportações, grande parte dos produtos exportados se

refere a indústria de bens intermediários (insumos industriais, peças e acessórios

para equipamentos de transporte). E em sua grande maioria bens de consumo

duráveis como automóveis. Já quanto a sua pauta de importação sua grande

maioria se refere a bens intermediários e em menor proporção a bens de capital que

são aqueles utilizados no processo produtivo, tais como máquinas e equipamentos.

Os bens de capital e intermediários representados por maquinários, equipamentos e

insumos utilizados na produção, respectivamente, refletem ao aumento da

produtividade e do trabalho modificando as relações de troca do município. Prova

disto se configura através da participação das exportações deste município com

predominância de bens de consumo, resultado destes processos produtivo. Para
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uma análise mais ampla destas relações destas variáveis um acompanhamento da

evolução da balança comercial do município se faz necessária.

Tabela 5 - Setores de contas comércio exterior - Porto Real (2007)
,... ,...

IMPORTAÇAO EXPORTAÇAO
Bens de capital 13,77% 0,49%
Bens Intermediários 84,62% 40,23%
Bens de consumo 1,560/0 59,28%
Combustíveis e Lubrificantes 0,05% 0%
Total 100% 100%

Fonte: Relatórios MOIC, 2008 (elaboração própria).

Convém verificar também o comportamento da balança comercial brasileira

no decorrer da série analisada do município. Durante o período de 1998 até 2007

ocorreram diversos fatos relevantes no que tange a política econômica e fiscal

brasileira.
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Gráfico 6 - Balança comercial brasileira (1998-2007)
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Fonte: Relatórios MOIC, 2008 (elaboração própria).

Ao verificar o comportamento da curva de exportações. brasileiras e

particularmente a do município de Porto Real pode-se notar comportamento



semelhante com aumento da atividade exportadora até o final do período analisado.

Entretanto, ao analisar o comportamento da curva de importações do município

pode-se notar certa volatilidade com crescimento na curva nos períodos de 2000 a

2003 e de 2005 a 2007, tal comportamento não ocorre na série do país. As relações

do município diferem das apresentadas pelo Srasil nos períodos citados o que

descaracteriza que o município seja influenciado exclusivamente pelos fatores

impostos pela política de comércio exterior brasileira.

Todavia, vale ressaltar os efeitos das importações ocorridas entre os anos

2000 à 2003 no município, correspondem aos anos de instalação da fábrica da PSA

em seu território. Embora estes investimentos tenham se estabilizado no decorrer

dos próximos anos, sua estrutura econômica não sofre o mesmo efeito, ao analisar a

curva do PIB da cidade nota-se expressivos superávits o que leva a crer que estes

investimentos são responsáveis pela acumulação das riquezas no município

corroborando a proposição de que o comércio internacional é responsável pela

acumulação das riquezas de determinada região.

Embora não se possa afirmar sem uma análise quantitativa mais profunda os

efeitos das vantagens comparativas de capital, expressa pelos incentivos fiscais e

concessões, pode-se ressaltar sua importância para o desenvolvimento e

implementação do comércio internacional no município. Ao comparar as balanças

comerciais do município e do país notamos comportamentos distintos,

caracterizados não só por fatores exclusivos a política econômica internacional

adotada mas também as vantagens comparativas existentes. Neste caso expressas

pela concessão de terras e benefícios fiscais. Ao comparar os efeitos destes

investimentos na evolução do PIS do município pode-se perceber que ao contrário

da balança comercial que varia no decorrer do período estudado o PIS do município

segue em crescimento acentuado até o final da série estudada. Vale destacar que

este crescimento acentuado ocorre nos anos de 2000 a 2003, justamente no período

em que houve maiores movimentações na pauta de importações. Além disso,

mesmo com a redução das importações nos anos subseqüentes o efeito no PIS se

tornou constante aumentando consideravelmente nos próximos anos mesmo em

períodos onde não se configura aumento de investimento.

As vantagens comparativas de capital como a desoneração fiscal, doações de

terras, dentre outras possibilitaram que os investimentos na aquisição de máquinas

e equipamentos se tornassem atrativos. O aumento da capacidade produtiva,



configurado na forma de aumento das importações de bens de capital (máquinas e

equipamentos), possibilitou o crescimento nas exportações do município.O nível de

atividade econômica se tornou maior e consequentemente o PIS do município

acompanhou este incremento. Desta forma, pode-se verificar que as transações

comerciais realizadas com o setor externo influem no PIB local, que as vantagens de

capital apresentadas foram essenciais para configuração deste cenário e que o

comércio internacional afeta significativamente o desenvolvimento da economia de

determinada região na forma de aumento do trabalho e riqueza produzida.



6 - CONCLUSÕES

o município de Porto Real possui grande potencial econômico e produtivo,

decorrente de suas vantagens comparativas, tais como, sua logística, capital

humano e riquezas naturais além dos subsídios oferecidos para instalação e

produção em seu território. Sua estrutura de comércio baseia-se na indústria de

transformação automobilística conferindo dinamismo a sua economia local e

atraindo uma série de clientes e fornecedores para o processo produtivo.

Ao verificar os picos de importação que seguem no ano de 2000 a 2003 e

novamente a partir do ano de 2005, pode-se notar a partir da série que representa a

evolução da arrecadação do PIB no município expressivos superávits principalmente

nos anos de aumento nas importações do município. Conforme foi explanado estas

importações se convertidas em aumento da capacidade produtiva podem acarretar

aumento do trabalho e consecutivamente aumento da riqueza produzida nesta

região. Todavia, não há dados que representem a evolução ou conseqüência dos

investimentos realizados a partir do ano de 2005 disponível nos organismos

competentes.

Embora possa se verificar aumento na atividade produtiva a partir dos anos

de maior investimento, neste caso representado pelo aumento nas importações, não

fica claro o motivo do alto grau de crescimento da atividade produtiva no município e

que fatores fizeram este crescimento possível ao menos que sejam consideradas os

subsídios, salários, logística, dentre outros fatores referentes a vantagem de capital

neste município.

A partir das observações levantadas fica clara a aplicabilidade dos modelos

de teoria internacional ao município fazendo com que as vantagens comparativas de

capital e consequentemente o aumento da produtividade e do trabalho funcionem

como meio para desenvolvimento e acumulação de riquezas no município.
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