ESCOLA DE ~S-GRADUAçl0 EM ECONOMIA (EPGE)
DO INSTITUTO BRASILEIro DE ECONOMIA (IBRE)
DA FUNDAÇl0 GFrttLIO VARGAS (FGV)

Ensaios Econômicos da EPGE

Análise comparada das alternativas de po11tica
comercial de um país em processo de industrialização

Edmar L. Bacha

#

Professor da EPGE

Janeiro de 1970.

i

Ilft'RODUçlo
Por todo o mundo subdesenvolvido e em particular na

Am~rica

Latina, governantes e funcionários internacionais estão tratando

de

devisar novas estratégias de política oomeroial que permitam acelerar
o processo de cresoimento dos países menos desenvolvidos.
Ao mesmo tempo, se adquire uma nova consciência da importân
cia de racionalidade na alocação setorial de recursos, ao verificarse que o prooesso de substituição indiscriminada de importações
levando um pais ap6s outro
~te

~

está

estagnação econÔllioa.

trabalho propõe um esquema analítioo para oomparar

as

diferentes opções de política comercial que se discutem correntemente, em têrmos de seus impactos sôbre os níveis de produto e renda reais de um pais em prooesso de industrialização.
Nas hipÓteses do modêlo, o elemento nôvo que se introduz
a preferênoia pela indústria

é

por parte do govêrno do país, a qual se

procura justifioar com argumentos arrolados na literatura sôbre ind~
trias

nascente~

mas que pode ser tomada simplesmente como uma restri-

ção a mais que deva ser satisfeita pelo sistema eoonômico na alooação
de recursos.
Ap6s uma desoriç'ão sumária do modêlo básioo, se analisam
suoessivamente, as seguintes alternativas de polítioa oomerciala com~roio

livre, substituição paroial de imporilações,"autarquia", pre-

ferências tarifárias nos mercados dos países desenvolvidos, subsídios
~

exportações industriais e integração eoonômica. Em apêndice, se

disoutem alguns aspeotos da controvérsia "comêrcio VS. ajuda". Por su
por-se que a economia tenha uma vantagem oomparativa "estátioa"

na

agricultura, ao ignorar-se a preferência pela indústria, oonolui-se
como usualmente que o comercio livre é a solução que aloançao mais
alto nível de renda real. Contudo, ao ser imposta a restrição da preferênoia pela indústria, o oomércio livre torna-se a menos desejável
de tôdas as alternativas, apareoendo a preferênoia tarifária nos mercados dos países desenvolvidos, os subsidios

~s

exportações industri-

ais e a integração econômica em oondições espeoificadas, como as
ções mais desejáveis, na ordem enunoiada.

op-
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D:E5CRIOIo DA ECONOMIA

Consideremos uma economia com três setores, agricultura (A)~
Indústria-um (11) e indústria-dois (1 ). Entre êstes três setores, se
2
define uma função de -transformação que pode ser aproximada por uma pIa
no da formal

(1)

o
A -- A - p' 1I 1 - p' 2 I 2

onde AO denota o máximo de produção agrícola (i. e., todos os recursos
disponíveis alocados A agricul-tura) e P'l e P'2 são as taxas de trans
formação

dom~stica

entre agricultura e indús-tria-um e agrioultura e -

indústria-dois, respeotivamente. Tais taxas de transformação

definem

os preços dom~sticos industriais em têrmos do bem agrícola.
Supõe-se que a economia tenha uma vantagem comparativa
produção agríoola e que, dentro do setor industrial, produza 1

2

na
a

menores custos relativos, ou sejas

(2)

P'2>P2
P'1/P'2> Pl/P 2

onde Pl e P2 são os preços no mercado mundial, que se supoem independentes dos niveis de exportações e importações de nosso país.
Se não houvessem barreiras As importações, a produção indus
trial se anularia em nosso país. Supõe-se contudo que

~

govêrno tenha

uma preferência pela indústria, isto ~ deseje alcançar certo grau
industrialização no país. l

onde~

de

é o grau de industrialização desejado pelo govêrno, e N o pro-

duto nacional em têrmos do bem agrícola, medido a preços mundiais.
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Uma preferência pela indústria pode ser justificada se, atê
certo ponto, a dimensão do produto total no futuro fôr tanto mais alta como mais alta seja a participação atual da indústria no produto.
Nessa interpretação "racional" da preferência pela indústria, k seria
a participação que maximizaria o valor atual da corrente futura de
produtos totais. Isso pode ser correto, a despeito da ineficiência
presente da indústria, por causa de imperfeições de mercado, efeitos
externos, efeitos de aprendizagem e outros argumentos "dinâmicos tt que
2
se discutem na literatura da indústria nascente e proteção.
Ademais, esta formulação supõe tambêm que os efeitos dinâmj
cos se produzam uniformemente por todo setor industrial, de tal

modo

que as relações atuais entre preços mundiais e preços domêsticos permi tem avaliar corretamente a vantagem comparativa J'dinâmica" dentro do setor industrial. Assim, não há razão para preferências entre

in-

dustrias, a não ser aquelas ditadas por vantagens de custas relativos.
Supõe-se que a preferência do govêrno seja expressa a preços mundiais apenas por conveniência matemática. Sem embargo, os resultados apresentados continuam válidos para preferências expressas em
preços domésticos. 3
A última hip6tese básica refere-se

~

distribuição da deman-

da domêstica entre A, II e 1 • Esta distribuição se supõe fixa, i.e.,
2
independente do sistema de preços, ou sejar
III

1

= bI" 2
=.

cI"

2

onde o subscrito ("-) indica níveis de consumo •.
Discussão dos supostos
A especificação do modêlo é sem dúvida mais rígida do que
seria necessário para obter os resultados mais abaixo. Assim o fator
k , que reflete as preferências do govêrno, pode supor-se uma função
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do sistema de preços. Observe-se que k se supõe dado, porque dados

tão os preços. Mas nada impede que êle varie. PO! exemplo, se os custos de industrialização forem muito altos, o govêrno pode se satisfazer com um

~pequeno.

Quanto menores os custos industriais, maiores

seriam os níveis de industrialização almejados.
Por outro lado, a aproximação da função de transformação
pelo plano (1) é sem dúvida crua, mas não necessária para os resulta
dos, sendo adotada apenas para simplificar f6rmulas. Tudo o que

se

requer é que o país tenha uma vantagem comparativa na produção agrícola mesmo quando a produção industrial seja nula. Dado êsse suposto,
a função de transformação pode ter sua ourvatura
mente côncava em relação

~

usua~

que é estrita

origem.

Finalmente, dentro de certos limites, pode admitir-se

sub~

tituição na função de preferênoias do consumidor nacional. O suposto
sôbre preferências fixas do consumidor, como se verá mais adiante, é
usado para gerar uma inoonsistência entre a restrição ao balanço

de

pagamentos e o grau de industrialização desejado pelo govêrno. Se

o

campo de sensitividade aos preços da procura do consumidor fôsse amplo, impostos ou subsidias apropriados sôbre o consumo doméstico poderiam alterar o padrão de demanda do consumidor inteiramente e assim resolver a inconsistênoia referida. oontud o , se o campo de substituição entre produtos na função de preferência do oonsumidor

fôr

limitado, a inconsistência entre a limitação ao balanço de pagamentos
e o grau desejado de industrialização não pOderá em geral ser resolvida por modificações nos padrões de demanda induzidas pelos preços4.
ALTERNATIVAS DE POLlTICA COMERCIAL

lD casOI oomércio livre
O comércio livre é naturalmente a primeira opção de política comercial que cumpre examinar para a economia descrita anterior
mente. A solução de

com~roio

livre é aquela que produz o mais alto ni

vel de produto nacional, já que força o pais a especializar-se no setor agrícola, onde êle tem vantagens comparativas.

~-------

------------------------------------------

--

- 4A equação do produto avaliado a custos alternativos, isto ê,
a preços mundiais pode escrever-se comol

Substituindo o valor de A dado pela função de transformação
(1), obtêm-seI

Claramente, dados os supostos (2), máximo

N

= AO

Sem embargo, no ponto AO, a preferência do govêrno pela indústria não ê satisfeitae Assim, êsse ponto de produção não pode alcan
çar-se.
2 g caSOl substituição parcial de importações
j

Para sanar a dificuldade encontrada no la caso, o remêdio
6bvio é iniciar-se a produção de 1 2 no país, mas não a de lI' pois nes
te produto o país tem uma desvantagem relativa maior. A questão ê, pode essa solução materializar-se ?
Consideremos o caso de equílíbrio no balanço de pagamentosl

A - A"

p

1

I" 1

Em palavrasl as exportações de A pagam pelas importações de
lI' que são iguais ao consumo dêste produto e pelas importações de 12'

iguais à diferença entre o consumo e a produção nacional de 1 - Se de2
finirmos renda nacional (N") oomo a soma dos níveis de oonsumo a preços mundiais, teremos I

(6)

=

A" +

p

1

In

1

+ P 2 Ift2

,- 5 i fácil ver que o equi11brio no balanço de pagamentos impli

oa que a renda = produto, OUI

Pergunta-se, então novamentel E esta solução - produção domêstica de 1 , combinada com importações totais de 11 e parciais
2
1

2

de

factível ? Para uma resposta, consideremos o diagrama 10
Na vertical, colocam-se os níveis de produto e renda. Na ho

rizontal, os níveis de consumo e de produção de 12 A curva 12referênoia pela indústria quando 11

=O

(ON) repr.!

senta a equaçãot

A curva distribuição do oonsumo, OM deriva-ae de

(4)

e

(6),

sendo dada po.rl

A curva de pos§ibil~dade de produgão
tem-se de

(5),

Q.Yi}ndQ

Il

=O

(Ao F) o~

colocando-se 11 • O, ou sejal

Mais adiante se explica o significado das demais curvas do
diagrama.
Na interseção de (8) e (10), determinam-se os pontos de equ!
11brio para N e 1 , no gráfico representados por OC e OL, respectivame~
2
te. Como N" = N pela condição de equilíbrio no balanço de pagamentos,

(9) dá o valor de 1"2' medido por OH no gráficoo
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Obtemos assim o resultado 1

2

> 1"2

(ou OL> OH)s As presu.!!

tas importações de 1

tem na verdade de serem exportações, para que o
2
sistema possa satisfazer-se. Contudo, P'2:> P2' i.e., os preços domésticos de 1

são mais altos do que no mercado mundial e 1 não pode ser
2
2
exportado num mercado livree
A conclusão a que chegamos é a de que a condição da preferên
cia pela indústria pode ser inconsistente com o equílibrio no balanço
de pagamentos, quando a estrutura da demanda doméstica é rígida. De ou-

-

tro ponto de vista, pode dizer-se que quando se requer equilíbrio no ba
lanço de pagamentos, o nível desejado de industrialização pode não ser
alcançado pela produção doméstica de 1

sbmente. Quanto mais alto o grau
2
desejado de industrialização e quanto menor o mercado doméstico para a
indústria-dois, mais provável será a ocorrência dessa situação.
O argumento acima é puramente hipotético a possibilidade de
uma contradição e nao a estabelecendo em definitivos No plano empírico,
contudo, crê-se que a possibilidade apontada se ~z realidade em um bom
número de países latino-americanos na década dos cinquenta.

3 caso: a solução 'autárquica'
'
Uma saída para o dilema do caso anterior é substituir
tações na indústria-um também. Em tal caso, se deverá produzir 11

impo~

até

o ponto em que o equilíbrio no balanço de pagamentos não mais requeira
a exportação de 1 , isto é, até o ponto em 1"2 = 1 2
2
têrmo, designaremos esta solução de "autárquica".

8

A falta de

melhor

Em têrmos do gráfico, o que ocorrerá será que, com a produção doméstica de 11' os requisitos de 1

por unidades de N para satis2
fazer o grau de industrialização desejado serão menores que anteriormente. Isto é, a curva de preferência pela indústria no plano (1 , N)
2
se desaocará para a esquerda numa rotação em tôrno da origem. Quando
essa curva coincidir com a curva de distribuição do consumo, que permanece fixa, 1 2 = 1"2' e se terá alcançado consistência entre o equilíbrio no balanço de pagamentos e a preferência pela indústria.

- 7Sem embargo, com início de produção domêstica de II

tamb~m

a curva de possibilidade de produção no diagrama se deslocará. Ela girará para a direi ta em tôrno de Ao" Isso pode ver-se supondo-se que,
no ponto de equilíbrio, a produção domástica de II

(5)

obteremo~

= mI2 "

Então, de

imediatamente I

(11)

Claramente, o coeficiente angular de (11) ê maior do que

o

de (10). O nível resultante do produto, indicado por OB no diagrama,
á encontrado pela interseção da curva de preferência pela indústria
com a curva de possibilidade de produção, quando II

vê-se

que

menor do que antes_ Tal resultado

~

intuiti

vamente 6bvio, pois agora recursos escassos estão dedicados

~

produ-

o nôvo nível do produto

~

= mI2 -

ção também de lI' quando anteriormente estavam empregados sbmente nos
dois setores mais eficientes, A e 12 "
Formalmente, a prova de que OB tem que ser menor que OC

~

como se segue. Tomemos acr~scimos em (3) e (lI),

=
=
Resolvendo para

L1

N en função de

LJ

lI'

=

(12)

Pode ver-se que, dados os supostos (2), ~ N

~II = II e que

N

= OB

<. O..

Bote-se que

- OC, no diagrama. A equação (12) mede os

custos da solução ~utárquic~ em comparação com a solução de substituição parcial

-_

........

-8das importações. Já que as soluções a serem analisadas em seguidá
mitem ao país alcançar o nível de produto OC,

~

per

de interêsse calcular

as perdas medidas por (12).
Para tal

p~õpósito

consideremos uma economia que tenha optado

pela solução "autárquioa", e meçamos os ganhos de deslocar-se para a so
lução substituição parcial de importações, sob supostos alternativos de
preços I
Agricu,!
tura

~gtria

Indústria
- um

Ganho percen
tual no pro=
duto naoional
(medido por (12))

Partioipação inicial
do setor no produto
nacional (k =.(), 5)

0,50

0,25

0,25

preços mundiais

1,0

1,0

1,0

i)

1,0

1,2

ii)

1,0

1,2

1,5
2,0

0,07
0,18

iii)

1,0

1,5

2,0

0,10

iv)

1,0

1,5

2,5

0,20

preços dom~sticos
(hipóteses alternativas):

Tomando o oaso do Chile, por exemplo, poderia

di~er-se

que êle

se reflete na hipótese de preços ii). Isto implica que uma solução

de

política comercial que desloque o produto de OB para OC trará ganhos

da

ordem de dezoito por cento

~

economia chilena. Tendo em conta que

cêrca

de 30 por cento de PNB não ê suscetível de entrar em coméroio internacio
nal, pode estimar-se um ganho em têrmos de PNB da ordem de 12,5 por

cen

to. ~te número deve ser comparado oom aquelas estimativas dos possíveiS
ganhos de "criação de comércio" em mercados comuns entre países desenvol
vidos, que são sempre colocadas a níveis inferiores a um por cento

PNB. 5

do

~

--~~--
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4. casol preferências tarifárias nos mercados dos países desenvolvidos.
Vimos que a solução "autárquica" ao problema de alooação

de

recursos leva a perdas substanciais nos níveis do produto~ Uma alternativa àquela solução seria a concessao a nosso pafs de preferências tar~
fárias para a exportação de produtos manufaturados •. Normalmente,

tais

preferênoias seriam outorgadas pelos países industriais, como no esquema

datmC~
Se essa preferênoia tarifária fôsse alta o bastante para

o~

brir a diferença P'2 - P2' nosso país poderia especializar-se em IZ,sem
provocar inconsistênoia entre os objetivos de industrialização do govê~
no e as limitações do balanço de pagamentos.

Assim, aloançar-se-ia o nível de produto dado por CC e, oomo
as exportações: de manufaturas se fariam não a preços mundiais, mas
a
preços naoionais 1 a renda seria superior a CC, ou igual a ODe
Para ilustrar êsse resultado, considere-se que a condição de
equilíbrio no balanço de pagamentos é agora dada porl

A, - A" + p' 2 (I 2 - In2 ) = p 1 In 1
As demais equações do sistema são oomo anteriormente, ou sejat

(13)

-

produto nacional.1

li

produção de 1

1

I 2= (k/P2)N

I

A

2

produção de A

renda nacionall

A + P212

= Ao

- p' I

N"- A" + p 1I" 1 + P 2Ift 2

"oonsumo de III

I"= bI"

c:onsumo de A

1."= CI1'

I

2 2

1

2
2

- 9E então fácil concluir-se que
B"

- p ) (I = B + (p' 2
22

I

1~

2

)

GeoJlitrtricamente, pode ver-se que, dado B

= OC

e 1

2

= OI"

a

única combinação de B" e 1"2 que satisfaz essa equação é BU • OD e 1"2 ::.

= OJ.
Como se verá ao analisarmos as duas pr6ximas alternativas, a
presente solução é aquela que produz o mais alto nlvel de renda dentre
tÔdas as soluções, exceto a de livre comércio, que não é factivel.
A dificuldade com essa solução é a de, na prática, se conseguir em rebates tarifários altos o bastante para permitir exportações
de 1 • Por um lado, os paises industriais relutam a abrir seus merca2
dos a manufaturas intensivas em mão-de-cbra dos palses subdesenvolvidos, pois tais importações

lhe~podem

causar sérios transtornos sociais.

Por outrO lado, mesmo a abolição total das tarifas pode ser que não
baste para cobrir a difer·:mça entre p' 2' e P2' pois não se deve olvidar
da possibilidade de serem os proprios pa1ses concessionários aquêles
que determinam o preço P2 no mercado mundial.

5R oasOl subsidio

~s

exportações industriais

Outra alternativa

~

solução autárquica, que permite ao pais

espeoializar-se em 1 , é a criação de um sistema de subsidios
2
portações dessa indústria. Besse caso, as exportações de 1

2

ao preço mundial, P2' mas os produtores recebem o preço

~s

ex-

se fazem
nacio-

nal, P'2' oom a diferença P'2 - P2 sendo coberta pelo govêrno. O finan
ciamento do subsidio, se fôr feito através de impostos, deve

processa~

se de tal modo a não pertubar as relações entre os preços domésticos
dos diferentes bens (agora funções dos impostos) e as taxas domésticas
de transformação entre êstes bens. De outro modo, a determinação
da
zamento da curva de
estrutura da oferta do modêlo, que é feita pelo

- 10 -

possibilidades de produção com a curva de preferência pela indústria,
não corresponderia ao ponto determinado por emprêsas privadas atuando
num regime competitivo. Na ausência de impostos, os pontos N
I

2

=

=

OC e

OL podem ser aloançados porque os produtores privados sao indife-

rentes entre quaisquer pontos ao longo da curva de possibilidades
de
~
o
produçao A F, desde que o preço domestico de I seja P'2. Contudo, se
2
os subsídios à exportação de I fôssem financiados por um imposto à
2
produção agrícola, digamos, então o preço relevante às decisões dos pr~
dutores seria P'2/(1- t), onde! é a taxa de imposto paga pela agricul
tura. Nesse caso, um sistema competitivo tenderia a elimin2r a produção agrícola, já que os custos a que se poderia produzir I

em têrmos
2
de bem agricola, medidos pela curva de transformação e iguais a P'2'
seriam sempre menores do que as receitas em têrmos alternativos prov~
das dessa produção, as quais, com os impostos sôbre a agricultura, são
iguais a P'2/(1 - t)e
Na estrutura simplificada do mOdêlo, em que sbmente há bens
de consumo e em que a oferta dos fatôres é fixa, qualquer imposto dir~
to proporcional e uniforme, i.e., não discriminatório entre bens e ~atô
res, mixará as relações entre os preços domésticos invariantes e portanto satisfará o critério proposto.
Com o subsídio às exportações, o país se especializará em I

2

e assim atingirá o nível de produto OCe O subsídio implicará uma rer
distribuição interna da renda, mas nãodisturbará a1gualdade entre
renda e produto, já que as exportações se processam aos preços mundiais.
A dificuldade com essa estratégia é que ela pode implicar
uma redistribuição de renda muito acentuada, se a diferença de preços
a cobrir, P'2 - P2' fôr alta e/ou o 'excedente' de exportação, I 2 - I"2,
fôr muito grande. Nesse caso, poderão aparecer sérios problemas políticos internos para implementar essa solução

-. 11 -

60 oasolintegra2ão eoonâmioa
~ltima

A

possibilidade a analisar

~

a de formação de uma uni

ão aduaneira com um país que tenha objetivos e estrutura econômica si-

milares ao nosso, isto ê, com preferênoia pela indústria, mas vantagem
oomparativa na agrioultura. Supõe-se, todavia, que dentro do setor industrial, o pais s60io tenha menores custos na indústria-um.
Formada essa união, nosso pais poderá exportar 1

2

pais-s~

ao

oio aos preços domêsticos, mas terá que importar II do mesmo, a seus
preços domêstioos, que são superiores aos do meroado

mundial~

Bosso país, ao espeoializar-se em 12' atingirá o nível de
produto OC. A dedução do nível de renda atingido, oontudo, ê mais oomplexa que nos oasos anteriores e não pode ser representada gráfioamente. A únioa alteração neoessária no sistema de equações apresentado no

40 oaso ê, novamente, na oondição de equilíbrio do balanço de pagamentos, que agora será,

A - A" +

Em

p'

(I2
- 2
I" )
2

(In _ I W )
+ p"1
11

=

palavras, nossas exportações de A e 1

:w

2

são agora

oompens~

das por importações de II do resto do mundo (11) ao preço mundial dêsse bem e por importações de II do pais s60io iguais à diferença

entre

no.sso oonsumo e as importações do resto do mundo - mas ao preço do
I

pa~s

4..'

Su010~

p ,f,l-

Se oonjugarmos o nôvo sistema de equações (13) - (14) oom o
sistema oorrespondente do pais s60io, teremos quatorze equações em dezesseis variáveis. O sistema ê então feohado por duas identidades, espeoifioandol

- 12
exportações de 1

de nosso
2
pais ao pais sócio

importações de 1
=

pelo país
2
sócio de nosso país

e ,

importações de 11 por nosso
país do país sócio

exportações de 11 de país

=

sócio ao nosso país

Admitindo a existência de uma solução econômicamente viável
para êste conjunto de equações, podemos passar a determinar o nivel de
renda. Manipulando-se (13) - (14), obtém-se a seguinte expressão:

onde:

á o superavit de nosso país com o resto do mundo.

Consideremos o segundo têrmo do lado direito da equaçao (15).
Claramente:

Isto á, se nosso pais fôr menos eficiente em 1

2

que o país

sócio o é em 11 (1.e., se pI2/P~ P"l/Pl)~ então nOsso nível de renda,
NI", tenderá a ser mais aI to do que o nível de produto, N" Se nosso pais
fôr mais eficiente, o contrário ocorrerá.
Consideremos agora o último têrmo (15). Claramentel

(S

< O),

Assim, se nosso país tiver um déficit com o resto do mundo
o que corresponderá a um superavit com o país sócio, o nível

de renda tenderá a ser mais alto do que o do produto.
Observe-se que êstes ganhos e/ou perdas têm soma zero dentro

- 13 da uniãol se um país tem renda;> produto, o s6cio terá produto;> renda.
Ademais, renda nosso país + renda país s6cio

= produto

nosso país +

pr~

duto país s6cio (simplesmente porque o balanço de pagamentos da união
com o resto do mundo está equilibrado a preços mundiais). Assim, do po~
to de vista da união, os únicos ganhos em comparação com a solúção "au~

tárquica", são aqueles medidos pela deslocação do produto de OB para OC,
devido

~

eliminação da produção industrial menos eficiente.
Então, concluimos que uma união aduaneira pode resolver o pro

blema da alocação de recursos satisfatbriamenteo Contudo, desigualdades
nos benefícios desfrutados pelos dois país inevit~velmente aparecerao se
os mesmos são de distintos graus de eficiência industrial, ou mesmo se
o comércio intra-zonal tende a ser desiquilibrado no ponto de especialização dos países em suas produções mais eficientes.
são reconhecidas as dificuldades políticas de instituir meca
nismo de compensação, na forma de impostos ou de transferências intrazonais, para anular as discrepâncias entre renda e produto medidas por
(15). Daí poder concluir-s~ que a única solução para o problema da equi
dade numa união aduaneira é a de associar sbmente países que tenham
graus de eficiencia industrial relativa equivalentes e para os quais
possa esperar-se equilíbrio comercial nos pontos de especialização.
Se se força o equilíbrio do comércio intra-zonal, então geralmente s6 um dos países se especializará completamente em suas linhas
mais eficientes, enquanto que o outro continuará a operar suas indústrl
as menos eficientes. Formalmente, o que ocorrerá nesse caso pode visualizar-se substituindo-se (14) por duas condições de equ~líbriol

=

p" (I"
1
1

e:

A

A"

=

a primeira equação impõe igualdade no comércio intra-zonal e a segunda
deriva-se da primeira, dado (14)0

- 14 Contagem de equações revelará que nesse caso temos dezessete
equaçoes ao todo (lembrando-se que a de n Q (16) serve para ambos

os

países) e as mesmas dezesseis variáveis que antes. Uma equação sobra
e é geralmente não satisfeita. O sistema sbmente pode tornar-se consis
tente quando um dos países ativar sua indústria menos eficiente. Nesse
caso taríamos uma mais variável a determinar - a produção doméstica de
11' por exemplo - e o sistema pelo menos

apresent~ria

tantas equações

quanto variáveis.
Mais dois pontos devem ainda ser debatidos.
Em primeiro lugar, se tomou como ponto de partida o suposto

que nosso país exportaria sbmente 1

2

ao país sócio, dêle importando s~

mente 11. Entretanto, poderia ocorrer, de~tro de nossOBsupostos sôbre
estrutura de preços, que:
pi

p'

/

l~

p"

/ p"

2'-

1
2

ainda que:

>

p' 1 Ip' 2

p" 1 /p" 2

Isto é: em têrmos do bem agrícola, nosso país teria ambos
preços industriais mais baixos que o país sócio, embora em têrmos da
indústria-dois, nosso país produzisse 11 a custos mais altos que o
país sócio.
Se isso ocorresse, ao formar-se uma união aduaneira, nosso país tenderia a exportar tanto 11 quanto 1

2

ao país s6cio, dêle

importando o produto agrícola, A.
Ora, tal situação seria desvantajosa em têrmos de produto
real para nosso país e prejudicaria o país s6cio duplamente, ao nao
satisfazer sua preferência pela indústria e a forçã-lo a importar bens

- 15
industriais de uma fonte relativamente oara. Tal parece ser, incidental
mente, a situação de Venezuela, com altos custos industriais, em relação ao Chile e Colômbia. Esta desvantagem explicaria a relutância

da-

quele país em assinar o Pacto Andino recentemente propost07 •
A melhor alternativa para o país s6cio nas condições acima é
passar a subsidiar as exportações intra-zonais de 11' de modo a cobrir
a diferença P"l - P'l e dar a sua industria condições de competir em
nosso mercado. A formação de uma união de pagamentos entre os dois paí
ses, com câmbioaflex1veis e vâlida sbmente para produtos industriais ,
assim como a instituição pelo pais s6cio de um sistema de câmbios duais,
favorecendo as exportações industriais, teriam efeitos similares aos
subsídios. Tais medidas de política comercial poderiam reduzir o preço
de 11 produzido pelo país s6cio a níveis inferiores a nosso preço e

a~

sim induzir fluxos comerciais "corretos lJ dentro da união.
Pode finalmente indagar-se se seria fâcil encontrar um país
"como o nosso", que tivesse uma vantagem comparativa exatamente em

no~

sa indústria menos eficiente. Se se lembra que no mundo real existem
indústrias e nao

~as,

n

é claro que muito difícil serâ encontrar um pa-

is que tenha uma estrutura de vantagens comparativas no setor industr.!,
aI idêntica à nossa. Obviamente, quando mais distintas as estruturas
de vantagens comparativas melhor, pois assim o número de indústrias ineficientes em nosso país poderâ reduzir-se substancialmente, pela

a-

bertura do mercado do país s6cio a um grande número de nossas indústrias mais eficientes.
Nesse contexto, é interessante observar que os custos e be
nefícios de uma união aduaneira apontados neste trabalho são bastante distintas daqueles indicados por enfoques do tipo Viner e Meade,
que se preocupam com "criação do comércio" e "desvio de comércio" numa
8
união aduaneira, num contexto de equilíbrio parcial.
~te

trabalho, ao encarar a união aduaneira como uma alterna

tiva A solução "autârquica", cuida sbmente da possibilidade de "criação de comércio", na terminologia de Viner, referindo-se a desvio
comércio apenas incidentalmente. Supondo-se especialização completa,

de

,.----------------------------------------------

- 16
Meade tipicamente pr6poria uma expressa0 do tipo

I

(p' 1 - p\) x

W

) como medida do benefício de criação de comêrcio~Num conte~
l
to de equílibrio parcial tal expressão pode tomar-se como aproximação
(1"1 - I

ao "valor" do com~rcio criado pela união (em cOmparação com a si tuaçã.o
autárquica), sendo êsse valor medido pelos acrêscimos ao excedente do
consumidor. Muito diversamente, aqui se propõe a equação (12) como medida do benefício, uma fórmula que não tem absolutamente nada a ver
com a expressão acima. Como há pouco vimos, a diferença p' 1 - P"l pode
inclusive ser negativa antes de formar-se a união. A diferença entre os
preços nacionais e os preços do sócio na formulação dês te trabalho tem
algo a ver somente com aquêles benefícios comerciais de soma zero, definidos por (15), mas, ainda aí, o resultado depende não de p\ - P"l'
mas de P"l/Pl - P'2/P2 •
ORDENAMENTO DAS ALTERNATIVAS

Conoluindo o trabalho, pode tentar-se ordenar os diferentes
casos estudados, de acôrdo com o nível de renda a que atingem, e de acôrdo com o nível de renda alcançado ao lorigo da curva de preferência
pela industria. O quadro abaixo sumariza as conclusões, somente considerando uniões aduaneiras para
produto. 9

as quais o nível de renda é igual ao

,
- 17 -

Alternativa de
política comercial

Ordem de preferência
quanlto ao nível
de
renda sbmente

Ordem de preferência
quanto ao nível
de
renda ao logo da cur
va de preferência pe
la indústria
-

Comêrcio livre

1"

41 (i)

Substituição parcial
de importações

2 1 (ti)

4Q (i)

'Autarquia'

4Q

31

Preferência tarifá.ria
em países desenvolvidos

2Q

11

Subsidios às exportações
industriais

31

21

Integração eoonômica

31

28

Bar.AS1 (i) o último lugar aqui se explioa porque o único nível de ren-

da compatível com preferênoia pela indústria ê igual a zero.
(ii) Essa solução é posta em 2 Q lugar quando ao nível de

renda

supondo-ae que a preferência pela indústria não seja respei
t ada , e o pais se autoabasteça de 1
Beste caso,

B ... BU ... OD e 1

2

2

e nada produza de 11.

... r"2 ... OJ, no Diagrama 1 ..

- 18 ~O autor agradece sugestões e comentários de Jere Behrman, Ca~
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1. A presente formulação para a preferência pela indústria, bem como
algumas outras idéias dêste trabalho, se inspiram no ensaio de C.
Cooper e B. Massell,

'~owards

a general theory of customs unions

for devel~ping countries", Journal of Political Economy, 73 (outu
bro 1965), 461-760

20 Cf., entre outros trabalhos, Ho B. Chenery, "Comparative advantage
and development policy", em American Economic Association Royal
Economic Society, Surveys of Economic Theorr. Volume lIa Growth and
Development (Nova Yorka Sto Martin's Press, 1966), 125-155; e Hagen,
E. , ItAn economic justification of protectionism", Quarterley Journal
of Economics, LXXII (Novembro 1958), 496-514~

3. Cf. Eo L. Bacha, liA contribution to the theory of customs unions
among industrializating countries" (Santiago, Chilea Oficina de
Planificaci6n Nacional, mimeografado, abril 1969), para uma prova
dessa asserção.

4. A análise aqui é paralela ao caso

clá~

3ico de fracasso do mercado em

países subdesenvolvidos, como exposto por R. S. Eckaus, '~he factorproportions problem in underdeveloped areas", American Economic
Review, setembro 1955; reproduzido em Ao N. Agarwala e S. P. Singh,
The Economics of Underdevelopment (Londresa Oxford University Press,

1958), 348-78.

5. Cf .. R. Go Lipsey, "The theory of customs unionsa a general survey",
Economic Journal, LXX (Setembro 1960), 496-513; reproduzido em
American Economic Association, Readings in International Economics
(Homewood, Illei F~chard D. Irwin, Inc., 1968), 261-278.

- 19 6. Cf. R. Prebish, Bacia una nueva política comercial em pro deI desar
rollo (Nova York: Nações Unidas, 1964).
7. Cf. E. L. Bacha, "Venezuela y el Grupo AndinOI problemas y alternativas", Panorama Econômico (Santiago, Chile: setembro 1969), 35-40.

8. Cf. R. G. Lipsey, op. cit., para uma resenha da literatura

pertine~

te e indicações bibliográficas.

9. Tendo em conta as dificuldades de instituição de meoanismos de compensação intra-zonais e o fato de haver uma chance a priori de

50%

de nosso país se ver prejudicado pelO comércio dentro da união, pode ooncluir-se que um govêrno com aversão ao risco, atuando do ponto de vista nacional, tenderia a preferir os subsídios à exportação
à integração econômica.
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APWICE

OBSERVAÇOES SCBRE A CONTROVERSIA "COMERCIO VS. AJUDA ti

Recentes análises macroeconômicas do processo de desenvolvimento e da contribuição potencial da ajuda externa a êsse processo di~
tinguem dois limites alternativos

~

taxa de crescimento do produtoo Um

seria dado pelo potencial de poupança interno, outro pela capacidade de

~plricamente, se tem observado que boa parte dos países

importar. I

subdesenvolvidos tem seu crescimento limitado nao pelo potencial de

p~

pança, mas pela capacidade de importar bens de capital e de consumo in"'" 2 •
t erme d ~ar~o

Nessas condições, dólar adicional de ajuda externa teria

o

mesmo efeito sôbre a taxa de crescimento que dólar adicional de exportação, pois ambos reduziriam o "estrangulamento" externo na mesma proporção. Comércio e ajuda seriam assim perfeitamente substituíveis

do

ponto de vista do país em desenvolvimentoo
Tal conclusão, argui Harry JOhnson 3, é falaciosa, pois a

aj~

da externa pode fechar um hiato comercial prospectivo sem qualquer esfôrço adicional de poupança, enquanto que o fechamento do mesmo hiato
através das exportações requer não somente que o país supra os bens

,

mas também que aumente sua poupança interna na mesma extensão das novas receitas de exportaçã0 4 .
Mais especificamente, o Profo Johnson argui quel
lia ajuda externa serve duas funções no processo de desenvolvimento. Em primeiro lugar, provê recursos reais adicionais

~queles

que podem ser extraídos da economia doméstica, aumentando o total disponível para inversão. Em segundo lugar, desde que os recursos sao estrangeiros, evita as perdas de renda real envoltas na transformação de
recursos domésticos em estrangeiros. A abertura de oporthnidades
ciais adicionais difere

come~

provisão adicional de ajuda em que nao pro-

vê recursos adicionais para inversãoo Em vez disso, fornece a oportuni
dade de converter recursos domésticos adicionais em recursos estrangei
ros sem as perdas que ocorreriam se o país mesmo fizesse essa transfor

FUNDAÇÃO GETÚLIO VA.RGAS
." Henn"que Slmonsen
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maçao

através da substituição de importações

• Obviamente, a contri-

buição dos recursos deve ser medida não pelo valor do comércio adicional, mas pelas perdas que a oportunidade comercial permite evitar".
Assim, do ponto de vista do país em desenvolvimento, dólar
por dólar a ajuda externa seria sempre mais valiosa que a oportunidade
de exportação, embora essa fôsse tanto mais atrativa quanto maior fôsse o custo adicional de substituir importações.
A análise do Prof. Johnson é inobjetâvel nos têrmos em que
se ooloca, reafirmando simplesmente a observação de sentido comum de
que qaa unidade adicional de poupança doméstica tem um custo alternati
vo positivo ainda quando a capacidade de poupar do país não seja o fator limitativo a sua taxa de crescimento.
Contudo, para uma economia descrita pelo modêlo dêste trab~
lho, pode demonstrar-se que a conclusão do Pro!. Johnson não se obtém,
desde que as opo"rtunidades adicionais do comércio sejam dadas por preferências tarifárias para exportação de manufaturas aos países desenvolvidos 6 • Na verdade, nem mesmo a conclusão do modêlo de dois hiatos
(substituição perfeita entre com4rcio e" ajuda) se verifica, e o comér
cio preferencial aparece como inequivocamente superior

~

ajuda exter-

na, d61ar por dólar.
Essa conclusão se obtém no modêlo dêste trabalho porque a
oportunidade de exportar manufaturas permite ao país especializar-se
e~

completamente em sua indústria mais eficiente. Já no caso da ajuda
terna, embora se permita aO país viver com

um déficit no balanço

come~

cial, torna-se necessária a ativação da indústria em que o país é menos eficiente para poder satisfazer a preferência pela indústria de
seu govêrno.
Considere-se o Diagrama 11 para uma prova geométrica da

sup~

rioridade do comércio preferencial sôbre a ajudae Sabemos do texto que
no caso de comércio preferencial o nível de produto será DC e o de ren
da, ODe CD mede não só a diferença entre renda e produto, como também
• déficit potencial do balanço comercial do país se suas exportações de
1

2

fôssem feitas não a preços domésticos, como o são, mas a preços mun-
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- 23diais, como teriam de o ser na ausência de preferências tarifárias. CD
é assim identificável com uma "ajuda externa". Suponhamos agora

que

êsse mesmo valor, CD, seja dado não através de preferências tarifárias,
mas

atra~s

de um fluxo contínuo de doações, ou seja, na forma de aju-

da externa prbpriamente dita. Pergunta-se, então: na forma de ajuda ex
terna p. dita, que níveis de renda e produto permite CD alcançar?

Em primeiro lugar, pode ver-se no Diagrama II que um montante de ajuda igual a CD é inconsistente com especialização do país
1 • Pois, no caso de especialização, o nível do produto seria OC
2

em
gera~

do uma oferta de l2 igual a OL, a qual só seria consumida se o nível
de renda fôsse igual a OQ, implicando um fluxo de ajuda igual a CQ,
muito mais elevado do que CD.
Assim, se tornará necessária a fabricação de II no país. En
tão, necessAriamente (pela equação (16) do texto), o nível do produto
será inferior a OCo Gràficamente, se encontram os novos níveis de ren
da e produto pela rotação simultânea do locus de possibilidades de
o
produção ( no sentido dos ponteiros do relógio e com eixo em A ) e do
lucus da preferência pela indústria (no sentido contrário aos ponteiros
e com eixo na origem), até que a distância vertical entre o ponto

de

cruzamentos dêsses dois loci e a reta de distribuição do consumo seja
igual ao montante da ajuda CD

= CiD'.

Nesse ponto, se supõe no gráfi-

co que a produção doméstica de II seja dada por II

= nI2 ,

onde n é va

riável auxiliar que se encontra pela solução do sistema de equações
do text07 •
Ve-se claramente que o nível de renda alcançado com comércio preferencial, OD, é superior àquele nível, OD', conseguido com
uma ajuda externa equivalente d61ar-por-d61ar

à preferência tarifária.

Na verdade, se o país fôr pouco ineficiente na produção 1

2

e/ou muito

ineficiente na produção de II é concebível que a distância OD',

seja

mesmo menor do que OCo Nesse caso, uma ajuda externa igual a CD seria
inclusive inferior a uma política doméstica de subsídio às exportações,
a qual permitisse ao país especializar-se em 1
renda e produto seriam iguais a OC).

2

(caso em os níveis de

- 24 Finalmente, é trivial observar que qualquer nível positivo
de ajuda permitirá ao país alcançar um nível de renda superior àquele conseguido com a política "autárqUica J' descri ta no texto, pois
desde que positiva, a ajuda externa leva a uma produção de 11
do que na solução "autárquica".

,

menor

- 25 NOTAS AO APtNDICE

~rata-se

do "modêlo de Chenery" ou "modêlo de dois hiatos"., cuja me

lhor exposiÇão é a de R. MCKinnon, KForeign exchange oonstraints

in

economic development and efficient aid allocation", Economic Journal,
Junho 1964.
2 Cf • H. E. Chenery e A. Strout, '~oreig assistance and economic
development"., American Economic Review, 56 (Setembro 1966), pp. 679-

733.
3Cf• H~ G. JOhnson, "Economic policies toward less developed countries"
( Nova Yorkl Frederick A. Praeger, 1967), pp. 52, ss.
4para comparar ajuda e comércio, a maneira mais simples é a de conceber a ajuda como um fluxo contínuo de recursos livres para o pais em
desenvolvimento. Emplricamente, deve observar-se que a conversâo dos
montantes assinalados como "ajuda externa" nas estatísticas dos países desenvolvidos a êsse conceito puro de ajuda involve uma redução
substancial naqueles valores nominais, não s6 devido ao pagamento de
juros e amortizações sôbre empréstimos, mas também devido a práticas
tais como a liberação parcelada dos reoursos e a ajuda condicionada
a importações do país doador. Para análises empírioas, ver-se Carlos
F. Diaz-Alejandro, "Some aspects of the Erazilian experience with
foreign aid" (New Havenl Yale University Economio Growth Center, mimeografado, 1969), a sair na Revista Erasileira de Economia, e V. E.
Tokman, "An evaluation of foreign aids the Chilean case", Eulletin
of the Oxford University Institute of Economics and Statistics, maio

1969.
~. G. Johnson, op. cite, pp. 55-56

~al é contexto em que a controvêrsia com~rcio vs. ajuda se coloca
nas discussões

~a

da UNCTAD. Veja-se R. Prebish, Hacia

nueva polí-

tica comercial en pro deI desarrollo (Nova Yorkl Nações Unidas, 1964).

6

.

7As equações são oomo na solução 'autárquica', permitindo-se entretanto, um defict no balanço comercial, ou sejal

- 26 produto nacional.
produção de 11'
produção de l ,
2
produção de AI
renda nacional:

N" - A" + p1'l

consumo de lI:

!lI

-

1

consumo de A:

,r

•
I
I
I

!

onde AJUDA = CD, no diagrama.
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