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Resumo
A proposta desta dissertação é investigar o impacto de políticas de substituição de importações sobre a distribuição de renda entre os fatores de produção,
utilizando o arcabouço teórico de comércio internacional. A principal motivação
desta proposta é a deterioração na distribuição de renda observada no Brasil durante o auge ( décadas de 50, 60 e 70) da adoção de políticas de substituição de
importações pelo governo brasileiro. Procurou-se mostrar ao longo do trabalho que
o modelo 3x2, que utiliza três fatores de produção - trabalho qualificado, trabalho
não qualificado e capital - e dois setores - exportáveis e importáveis - é mais adequado à investigação proposta do que o modelo 2x2 padrão, adotado usualmente
na literatura para estudar o impacto do comércio entre países sobre a distribuição
de renda. De fato, a estática comparativa forneceu rasultados analíticos para o
impacto das políticas de SI sobre a distribuição de renda, compatíveis com os
fatos estilizados observados para o Brasil no período.
Palavras-Chaves
Substituição de Importações - Comércio Internacional- Distribuição de Renda
- Modelo 2x2 - Modelo 3x2

" There is nothing wrong with addressing policy issues using general equilibrium
trade theory. Indeed, that theory has never been more releuarü than it is today.
But no modcl will give us the right answers if we are not careful to ask the right
question" Paul Krugman (1995, p39)
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Introdução
A proposta desta dissertação é investigar o impacto de políticas de substituição de importações sobre a distribuição de renda entre os fatores de produção,
utilizando o arcabouço teórico de comércio internacional. A principal motivação
desta proposta é a deterioração na distribuição de renda observada no Brasil durante o auge ( décadas de 50, 60 e 70) da adoção de políticas de substituição
de importações pelo governo brasileiro. A teoria tradicional de comércio internacional, baseada no modelo Hecksher-Ohlin padrão, que se utiliza de dois fatores de
produção (trabalho qualificado e trabalho não qualificado) e dois setores (bens exportáveis e importáveis), prevê uma piora na distribuição de renda em decorrência
da adoção de políticas protecionistas. Tendo em vista que as evidências acerca
do sentido do comércio no período em questão estão de acordo com o Teorema
de Heckscher-Ohlin, a investigação proposta pode ser relevante para explicar o
fenômeno observado.
Com o intuito de indentificar o modelo mais adequado para tratar esta questão,
aerá abordado alguns dos trabalhos mais relevantes na literatura recente sobre o
impacto do comércio internacional sobre a distribuição de renda nos países desenvolvidos. Neste exercício, verifica-se a existência de duas grandes correntes entre
os principais autores que se utilizam de modelos típicos da teoria de comércio
para explicar a piora na distribuição de renda. Uma corrente reúne os autores
que atribuem esta piora aos avanços técnológicos e, na outra, encontram-se os
autores favoráveis à tese de que o comércio entre países desenvolvidos e em desenvolvimento é a principal causa da disparidade entre salários. O debate entre
estas correntes revelou a existência de algumas controvérsias quanto à robustez
do modelo Hecsker-Ohlin padrão usualmente adotado para estudar tanto os impactos do comércio entre países como os diversos tipos de progresso técnico sobre
a distribuição de renda. Por um lado, Leamer (1994) mostra que os dados não
indicam a combinação de progresso tecnológico necessária para que se tenha o
resultado observado sobre a distribuição de renda e por outro, Krugman (1995,a)
e Souza (1999), através da calibragem de um modelo 2x2 padrão, argumentam
que tais modelos não são capazes de explicar a dimensão da deterioração da distribuição de renda observada, considerando valores factíveis para os parâmetros
que determinam a magnitude do impacto do comércio sobre a distribuição de
renda. Tendo em vista que, nestes modelos os mesmos parâmetros determinam
o impacto tanto do comércio quanto dos diferentes tipos de progresso técnico, as
6

conclusões de Krugman (1995,a) e Souza (1999) sugerem o uso de modelos com
outra especificação para lidar com o assunto.
Krugman (1995,b) apresenta duas críticas adicionais contra o uso dos modelos 2x2 padrão para analisar os impactos do comércio entre países e do progresso
técnico sobre a distribuição de renda. A primeira crítica reside no fato de modelos
desta espécie implicarem demandas por trabalho inelástica quando existe diversificação na produção, fenômeno que o autor considera irrealista. A segunda crítica
questiona os resultados destes modelos para os choques tecnológicos, que implicam
que o sentido do impacto destes sobre a distribuição de renda é determinado pelo
viés setorial e não pelo viés fatorial do choque. Diante destas críticas, a solução
encontrada por Krugman(1995,b) é a de relaxar a hipótese de pequena economia
aberta e assim obter um modelo 2x2 de equilíbrio geral, compatível com os fatos
estilizados dos EUA, que não possui as propriedades criticadas por ele.
No entando, as evidências para a economia brasileira durante o período de
substituição de importações indicam um comportamento da nossa economia compatível com a hipótese de pequena economia aberta. Ou seja, a solução encontrada por Krugman (1995,b) não parece razoável para se investigar o impacto das
políticas de substituição de importações sobre a distribuição de renda. Contudo,
as críticas que levaram Krugman (1995,ae 1995,b) a descartar o uso do mdeloâxz
para pequenas economias abertas são pertinentes para a economia brasileira, na
medida em que não existem evidências de que a ela satisfaça as condições "patológicas" sobre os parâmetros do modeloêxz necessárias para que o impacto
da proteção sobre a distribuição de renda seja relevante. Desta forma, se faz
necessária a busca de um modelo de equilíbrio geral que satisfaça as críticas ao
modelo 2x2 sem romper com a hipótese de pequena economia aberta.
A proposta desta dissertação é a utilização de um modelo de equlíbrio geral
com três fatores de produção e dois setores que obedeça as propriedades mostradas
por Jones & Easton (1983). A dimensão destes modelos é a mínima requerida
em modelos de equilíbrio geral para que o grau de substituição entre os fatores
determine o sentido e a magnitude do impacto de variações nos preços relativos,
progressos técnicos e subsídios sobre a distribuição de renda. Em modelos com esta
tipologia, a demanda por fatores é sensível a variações na oferta relativa destes,
mesmo quando existe diversificação na produção e assume-se pequena economia
aberta:
O modelo 3x2 também é vantajoso em relação ao 2x2 para a realização da
investigação proposta, pois permite a inclusão do fator capital, além do trabalho
qualificado e trabalho não qualificado. Uma vez que no período auge da adoção
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das políticas de substituição de importações observaram-se taxas de crescimento
significativas da economia brasileira, o estudo do impacto destas políticas sobre a
remuneração do capital é pertinente",
Tendo em vista a conveniência destas propriedades do modelo 3x2 para os
objetivos desta dissertação, adotou-se um modelo com esta especificação para
verificar os possíveis impactos de políticas de substituição de importações sobre a
distribuição de renda. Conforme sugerem as evidências, as políticas de SI adotas
pelo governo brasileiro, foram modeladas como tarifas sobre o consumo de importados e, as receitas provenientes destas tarifas, como subsídios distribuídos entre
os dois setores da economia. A estática comparativa destas políticas para a remuneração dos fatores foi feita através da mesma técnica diagramática utilizada em
Jones & Easton (1983). Dadas as intensidades fatoriais assumidas para o Brasil,
verifica-se que tais políticas sempre implicam aumento na disparidade salarial entre trabalho qualificado e trabalho não qualificado, piorando a distribuição de
renda. Dependendo de hipóteses plausíveis sobre o grau de substituição entre
os fatores, os exercícios de estática comparativa indicam a possibilidade de um
resultado bastante compatível com os fatos estilizados observados para a economia brasileira no período: ganho real na remuneração do capital, que resulta em
crescimeto econômico; e piora na distribuição de renda. Este resultado embora
seja, puramente análitico, fornece um forte indício da adequação do modelo usado
para tratar o impacto das políticas de SI sobre a economia brasileira.
Para mostrar os argumentos que justificam a opção por um modelo de dimensão 3x2 e obter os resultados analíticos da estática comparativa para os impactos de políticas de SI sobre a distribuição de renda, este trabalho divide-se
em cinco partes. A primeira, que se segue nesta introdução, mostra alguns fatos
estilizados que justificam o uso de modelos de comércio para abordar a questão.
Estas evidências enfatizam três fenômenos:
i) a ocorrência de um processo acentuado de substituição de importações voluntariosamente patrocinado pelo governo durante as décadas de 50, 60 e 70;
ii) o sentido do comércio brasileiro com o resto do mundo no período, como
previsto pelo Teorema Heckscher-Ohlin;
iii) a observação de uma piora significativa na distribuição de renda neste
período.
1Leamer (1984) enfatize esta vantagem dos modelos de equilibrio geral que, se utilizam de
três fatores, ao invés de dois, para abordar questões de desenvolvimento economico:

"The Ssm. model is the smallest model that is rich enough to allow more than one path 01
development. " (Lemaer, 1984, pg 1)
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É importante ressaltar que, em face da indisponibilidade de dados para o
período, os resultados desta dissertação são puramente analíticos e, portanto, as
evidências apresentadas buscam somente justificar o uso do modelo aqui sugerido
para tratar a questão, sem nenhum outro tipo de ambição empírica mais rigorosa.
Apesar das dificuldades emencontrar tais evidências, os fatos estilizados apresentados. na próxima seção são resultados de uma pesquisa na literatura sobre alguns
dos artigos mais conceituados e relevantes no trato da questão.
No primeiro capítulo, são apresentadas as propriedades mais relevantes do
modelo 2x2 padrão para pequenas economias abertas, bem como o conjunto
de teoremas derivados destas propriedades; conhecidos na literatura como teoremas Heckscher-Ohlin-Samuelson (HOS). Esta apresentação enfatizará a intuição
econômica dos resultados deste modelo e a importância de alguns destes resultados e de determinados parâmetros no uso deste modelo para estudar as questões
relativas à distribuição de renda. Especial atenção será concedida para ao papel das elasticidades substituição entre os fatores de produção e aos impactos de
diferentes tipos de progressos técnicos sobre a economia. A ênfase concedida a
estes dois aspectos em particular, deve-se a dois fatores:
i) fundamentam as principais controvérsias do recente debate na literatura
sobre o uso de modelos de comércio 2x2, para abordar assuntos relativos à distribuição de renda.
ii) são aspectos essenciais na diferenciação entre o modelo 2x2 padrão e o 3x2
adotado nesta dissertação.
Tendo em vista estes pontos, a apresentação, no segundo capítulo, do modelo
2x2 padrão não é uma simples resenha deste modelo contida em qualquer livro
texto de comércio, mas sim resultado de uma pesquisa em diversos artigos e livros
textos conceituados, com o objetivo de esclarecer pontos relativos a estes modelos
que são alvos de polêmicas quando utilizados para questões de distribuição de
renda.
Na segunda parte do primeiro capítulo, são apresentados os principais argumentos do debate que se sucedeu durante os anos 90 acerca da controvérsia dos
impactos do comércio entre países e do progresso técnico sobre a distribuição
de renda, à luz das propriedades do modelo 2x2 discutidas na primeira parte
do capítulo. O enfoque desta exposição está nas questões levantadas pelo debate que sugerem a inadequação do uso do modelo 2x2 para investigar a proposta
deste trabalho. Em particular, serão salientados os argumentos de Leamer (1994),
Krugman (1995,a e 1995,b) e Souza (1999).
No segundo capítulo é feita a apresentação do modelo 3x2, com base no ar9

tigo de Jones & Easton (1983), e analisada a maeira como as políticas de substituição de importações se inserem neste modelo, tendo em vista considerações
acerca dos fatos estilizados expostos na primeira etapa. Será utilizada a técnica
diagramática apresentada por Jones & Easton (1983) para resolver a estática comparativa do modelo e obter os resultados sobre o impacto das políticas de SI sobre
distribuição da renda entre os fatores, mostranto que, dependendo de hipóteses
sobre os parâmetros do modelo, obtemos resultados significativamentes diferentes
do previsto pelo modelo 2x2.
Ao final do segundo capítulo são expostas reflexõessobre os possíveis resultados
da estática comparativa para o Brasil e apresentadas algumas considerações sobre
os impactos das polítcas de SI sobre o bens-estar, a produção e o crescimeto da
economia levando em conta os demais resultados obtidos no capítulo. Finalizase com sugestões de futuros trabalhos que podem derivar dos resultados obtidos
nesta dissertação.
Finalmente, na conclusão, será apresentado um sumário dos principaís resultados alcançados pela presente dissertação.
Políticas de Substituição de Importações e suas Conseqüências sobre
a Economia Brasileira
Para analisar o impacto das políticas de substituição de importação na industrialização e no comércio internacional brasileiro, é mais interessante se ater pelo
período compreendido pelas décadas de 50 e 70, em que as políticas protecionistas
são adotadas visando promover a industrialização, como uma ação deliberada do
Estadoé.
As políticas protecionistas mais freqüentes adotadas no período foram as taxas
múltiplas de câmbio e a imposição de cotas e tarifas de importação. As taxas
múltiplas de câmbio foram usadas em diversos períodos de formas diferentes,
mas obedeciam a um mecanismo padrão, que se constituía em leilões de divisas
organizados pelo governo, de forma que a oferta de divisas era mais abundante
para a importação de produtos que não competiam com a industria nacional
e de insumos necessários para a produção de bens importáveis, do que para a
importação de produtos que concorriam com a indústria nacional. Muitas vezes
os leilões de divisas eram feitos pelos exportadores, de forma que o resultado final
deste tipo de política pode ser entendido como um subsídio aos exportadores, na
medida em que a receita de um câmbio mais elevado ficava para estes últimos.
Outro tipo de política adotada eram o de incentivos ao setor produtor de bens
2Na década de 80, embora o protecionismo possa ter sido mais elevado, seu propósito era
principalmente promover o equilíbrio comercial através da repressão às importações.
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importáveis através de subsídios diretos, O próprio Estado passou a participar
diretamente deste processo, garantindo não apenas a infra-estrutura,
mas também
certos insumos essenciais para o funcionamento do modelo,
A estrutura
de proteçâo adotada pelo governo-era bastante complexa, mas
é possível medir seu impacto final sobre a economia através da taxa efetiva de
proteçâo e dos custos impostos pela proteção. Segundo Balassa (1971), os custos
que tais políticas protecionistas
impõem ao país podem ser de diferentes tipos:
i)custüs estáticos - aqueles associados à ineficiência alocativa introduzida pela
distorçào nos termos de troca em relação à situação de livre comércio, que faz com
que os preços se movimentem no sentido oposto ao das vantagens comparativas
do país. Este tipo de distorção, além de irnpor preços mais altos aos consumidores
nacionais, faz com que fatores de produção se desloquem de indústrias com custos
mais baixos para aquelas com custos mais altos;
ii) custos dinâmicos - ocorrem quando a proteção comercial se estende por mais
tempo que o necessário para a indústria se estabelecer. Na literatura de comércio
internacional, existe o argumento da indústria nascente, que justifica a eficiência
intertemporal
de proteger determinadas
indústrias durante um período de tempo
limitado até que estas atinjam uma escala de produção adequada, que garanta
sua sobrevivência.
No entanto, se tal proteção se prolonga mais do que o período
necessário, o país se defronta com uma situação ineficiente, pois a indústria nacional fica protegida da competição e as dimensões do mercado nacional limitam
os ganhos de escala das indústrias instaladas e barram os ganhos de produtividade, .Este custo é diretamente ligado ao processo de substituição de importações,
uma vez que este processo se caracteriza por proteger
importáveis da concorrência dos produtos importados;
iiijefeito consumo - indica a perda do excedente
posiçào de tarifas;

as indústrias

do consumidor

nacionais

de

devido a im-

ivlefeito termos de troca - é dado pelo impacto da tarifa sobre os termos de
troca. Um país grande o suficiente para que mudanças nos seus preçüs relativos
internos afetem os termos de troca apresenta certo grau de monopólio no mercado
internacioanal, de forma que a proteção, neste país, pode implicar em uma melhoria nos seus termos de troca. Neste caso, a proteção comercial tem um efeito
positivo para este país.
vjcusto realtivo ao aumento das exportações - é o custo relativo ao aumento
das exportaçôes sob livre comércio, assumindo que as industriasexportadcras
podem apresentar custos crescentes, de forma que o aumento na produção de
exportáveis se traduza em custos para a economia. Assim sendo, a ocorrência de
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custos crescentes na indústria de exportáveis sob o livre comércio faz com que que
a proteção comercial reduza os custos do setor de exportáveis.
Na Tabela 1, apresenta-se as estimativas de Balassa (1971) para cada um destes
custos em diversos países. Como se pode observar, o Brasil, em comparação aos
demais países da amostra, possui o custo líquido de proteção mais elevado: 53%
acima do Chile e do Paquistão. É interessante notar que, nestes três países,
o maior custo é aquele diretamente ligado à promoção de industrialização pela
substituição de importações: o custo dinâmico. Outro dad.o que chama atenção
é o efeito termos de troca observado para o Brasil. A baixa magnitude deste
efeito, 0,5%, indica que o poder de monopólio do país no mercado internacional
é mínimo, reforçando a compatibilidade do Brasil com a hipótese de pequena
economia aberta.
Quanto à taxa de proteção efetiva, Bergsman e Malan (1971) apresentam
os cálculos de Balassa e os de Corden para a década de 60. São comparados
dois momentos, 1966e 1967, quando ocorre uma reforma mais liberalizante. Na
mesma tabela, também são apresentadas as tarifas nominais de proteção e o viés
contra exportação. Como se pode notar na Tabela 2, a proteção efetiva é mais
elevada em quase todas as indústrias, evidenciando a importância dos outros
mecanismos de proteção, além das tarifas utilizados no período, mas a ordenação,
grosso modo, se mantém. Em 1966, as maiores distorções estão nas indústrias de
refrigerantes e têxteis e 1967,embora continuem entre as primeiras, esta indústrias
são ultrapassadas pela de roupas, que registra uma enorme redução na tarifa
nominal, com uma diminuição proporcionalmente menor na tarifa efetiva. Esta é
uma fase de transição da indústria brasileira que já estava mais consolidada nas
manufaturas leves e caminhando a passos acelerados para a substituição de bens
de consumo duráveis.
De um modo geral, a reforma reduziu significativamente a proteção nominal e
tarifária em muitos setores: em 17 dos 24 pesquisados a redução foi de pelo menos
50%. Apenas nos setores de metalurgia, máquinas, borracha, químicos, remédios
e variados a queda foi menor. A redução na tarifa efetiva foi também na mesma
proporção mostrando que a reforma limitou-se basicamente a alterar as tarifas
nominais sem simplificar a estrutura protecionista vigente.
Esta estrutura de proteção que já se estendia de longa data, desde a década
de 40, impulsionou o processo de substituição de importações no país com sucesso
(Bergsman e Malan, 1971). Ou seja, analisando a pauta das importações brasileiras
e a produção doméstica dos produtos importados ao longo das décadas de 40,50
e 60, nota-se que, para os produtos mais protegidos, aumentou-se a produção
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doméstica e reduzam-se as importações. Os autores alertam para diferentes impactos da proteção sobre este processo, uma vez que, ao longo deste período, os
diversos setores protegidos encontravam-se em dife~entes estágios de produção.
Enquanto alguns destes setores estavam iniciando suas atividades no país, outros já estavam consolidados quando as intensas políticas de proteção foram implementadas. Tal distinção entre os setores que já estavam instalados e os que
não estavam instalados torna-se importante em face do argumento econômico da
indústria nascente, favorável à proteção comercial para pequenas economias abertas,por um curto período de tempo. Tendo em vista esta questão, Bergsman e
Malan propõem um critério para enquadrar os diferentes setores em três categorias
distintas conforme o grau de maturidade do setor.
Na definição destas três categorias, os autores utilizam uma medida denominada razão da substituição de importaçào'' . Esta medida é dada pelo quociente
entre a razão da importação sobre a produção de um determinado produto em um
período sobre esta mesma razão em outro período, isto é, para o setor j, a razão
de importação é dada por (MjtjYjt)j(Mjt-1jYjt-1).
Portanto quanto maior for
este índice, maior é a substituição de importação ocorrida no período. Utilizando
esta medida, os setores são classificados corno":
1. indústrias maturadas - importações menores que 13% da produção doméstica
de 1949;
2. indústrias nascentes fortemente protegidas - proteção efetiva* excedendo
98% em 1966, e razão de substituição de importações acima de 11.
3. indústrias nascentes menos protegidas - proteção efetiva abaixo de 98% e
razão de substituição de importações menor que 11.
O impacto da proteção comercial sobre a estrutura produtiva, conforme descrita acima, pode ser observado nas Tabelas 2 e 3. A Tabela 3 fornece evidências
significativas do impacto da proteção sobre a substituição de importação no Brasil
para o período de 1949 a i964. Observa-se que, para o grupo de setores fortemente
protegidos, a participação das importações na oferta total deste setor chegou a se
reduzir em aproximadamente 42 vezes, como é o caso das indústrias de plástico.
Ainda na Tabela 3, verifica-se que as indústrias classificadas como maturadas são
as que apresentam em média a maior proteção efetiva.
Com o auxílio da Tabela 4, nota-se que não só as importações reduziramse em valor como a produção doméstica de bens importáveis também cresceu,
indicando que fatores de produção deslocaram-se para a produção destes bens.
3No artigo o termo é referido como "import substiiution ratio".
4Bergasman e Malan (1971), pg 132
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Verificou-se que a participação das importações na oferta total dos diferentes
setores de manufaturados reduziu-se acintosamente no período, em especial nos
setores de bens de consumo duráveis e bens de produção de capital. A classe
de bens duráveis apresentava em 1949, um nível de produção nacional em torno
de 4,9 bilhões de cruzeiros (a preços de 1955), sendo que 64,5% da oferta destes
produtos era importada. Quinze anos mais tarde, em 1964,·a produção atingia o
nível de 93,8 bilhões de cruzeiros (a preços de 1955)e somente 1,6% da oferta total
era importada. Por sua vez, a classe dos bens de produção de capital apresentava,
em 1949, um nível de produção de 9 bilhões de cruzeiros (a preços de 1955) e
uma participação das importações em relação à oferta total de 63,7%. Em 1964,
a produção destes bens passou para 79,7 bilhões de cruzeiros (a preços de 1955)
e a participação da importações caiu para 9,8%.
Estes resultados não podem ser explicados apenas pela estrutura tarifária, pois,
corno mostra a Tabela 3, os setores mais protegidos em termos tanto de tarifas
nominais como de tarifas efetivas são classificados como indústrias maturadas.
A Tabela 3, mostra que alguns setores menos protegidos apresentam uma razão
de substituição de importação alta, tal como o setor de químicos, indicando que
estes setores foram beneficiados por outras formas de incentivos, além da proteção
efetiva. Segundo Bergsman e Malan (1971), estes resultados sugerem que foram
concedidos outros tipos de incentivos para as indústrias de importáveis, tais como
subsídios.
No cálculo das tarifas efetivas líquidas apresenatado na quarta coluna da tabela
3, estão sendo considerados os efeitos da taxa de câmbio sobre a proteção observada. Para identificar os efeitos das políticas de taxas múltiplas de câmbio sobre
a taxa de câmbio e assim verificar o impacto final desta sobre a proteção do setor de importáveis, deve-se compreender o mecanismo padrão de execução destas
políticas.
Tais políticas agrupavam diferentes produtos importados em categorias distintas e, para cada uma das categorias, eram leiloados diferentes montantes de
divisas estrangeiras. O critério de agrupamento normalmente era determinado
pela existência ou não de setores nacionais que produzissem os produtos importados. Os produtos importados que concorriam diretamente com o produto nacional
concentravam-se nas categorias em que as divisas estrangeiras eram mais escassas, enquanto os produtos que eram insumos essenciais para a produção nacional
postavam-se em categorias com maior oferta de divisas. O número de categorias
e os produtos que nelas se encontravam variaram significativamente ao longo dos
anos, à medida que a substituição de importações avançava. Apesar das modi14

ficações nas categorias e na classificação dos produtos quanto à estas, o princípio
básico que regia a classificaçãodos produto entre as categorias era baseado na "lei
do similar" , que foi criada sob a justificativa de reduzir a pressão da pauta de importações sobre a reserva nacional de divisas estrangeiras nos momentos de crise
na balança de pagamentos. Esta lei justificava a proteção contra as importações
de produtos que tinham similares no mercado nacional, diminuindo as pressões
sobre as reservas.
'
A "lei do similar" justificava não apenas o sistema de taxas múltiplas de
câmbio, mas também a imposição de tarifas a determinados produtos. Apesar
da distinção entre estas duas políticas de proteção, o efeito protecionista delas é
muito similar, pois as políticas de taxas múltiplas de câmbio atuam como se fossem tarifas diferenciadas sobre os produtos importados. A maior distinção destas
políticas encontra-se no destino das receitas obtidas quando o leilão de divisas
é realizado pelos exportadores, pois, neste caso, os ganhos são transferidos para
estes últimos e não para o Estado, como seria caso a proteção ocorresse através de
tarifas ou se os leilões fossem conduzidos pelo governo. Vale acrescentar que estas
políticas, pelo fato de afetarem a taxa de câmbio, também afetam as exportações,
uma vez que implicam uma distorção dos termos de troca em termos domésticos.
Com auxílio da tabela 5, é possível verificar o impacto deste tipo de política
sobre o câmbio entre 1954 e 1967. Ao longo do período, observa-se que as taxas
de câmbio para as importações estiveram significativamente mais desvalorizadas
do que as taxas para exportação Até 1964, a taxa de importações manteve-se em
média 170% mais desvalorizada que a das exportações. É só a partir de 1965 que
o viés anti-exportaçào se reduz, acompanhando uma valorização generalizada da
taxa de câmbio.
O resultado deste processo quanto as distorções na estrutura do comércio exterior em termos das vantagens comparativas é analisado por Mendonça de Barros
e Rocca (1972). Estes autores constroem um índice de grau de qualificação do
trabalho por setor para o Brasil, utilizando a metodologia do índice de Keesing
feito para os Estados Unidos, com o objetivo de verificar se as relações de comércio
brasileira obedecem o teorema de Heckscher-Ohlin, isto é, se as exportações estavam mais concentradas em bens intensivos em mão-de-obra pouco qualificada
e as importações nos bens intensivos em mão-de-obra qualificada. Os autores
utilizaram dados das exportações e importações brasileiras que compreendem a
média dos anos 1962-65 e de 1968, para tal averiguação. Com as informações
apresentadas no texto, foi construída a Tabela 6.
A justificativa dos autores para a elaboração de um índice específico para o
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Brasil é que setores equivalentes no Brasil e nos países desenvolvidos incorporam
diferentes qualificações de trabalho por dois motivos:
i) o agrupamento dos setores em categorias, tais como máquinas, químicos,
etc, não permite a comparação da qualificação desta categorias entre países, pois
a composição dos produtos produzidos por cada país dentro destas categorias é
diferente. Por exemplo, na categoria de máquinas, a participação da produção de
computadores em relação à produção de máquinas de escrever é maior nos EUA
do que no Brasil, o que significa que os EUA incorporam mais trabalho qualificado
neste setor que o Brasil. Assim sendo, o índice calculado para o setor de máquinas
nos EUA não pode ser usado como uma próxi de qualificação para o mesmo setor
no Brasil, mesmo sobre à hipótese de que a tecnologia de produção é igual no dois
países;
ii) os países possuem dotações relativas de fatores diferentes, de forma que,
havendo barreiras comercias entre eles, setores idênticos incorporam diferentes
quantidades dos fatores, mesmo que as tecnologias sejam idênticaé.
É interessante observar na Tabela 6 que os índices de qualificação da mão-deobra são sistematicamente inferiores no Brasil quando comparados com os Estados
Unidos,sendo que apenas as indústrias de fumo, couros e pele, têxtil e alimentícia
apresentam índices similares. Estas são as indústrias com os índices mais baixos
e são todas classificadas como tradicionais. Nos setores mais avançados os índices
nacionais são bastante inferiores, refletindo a validade dos argumentos dos autores que justificam a utilização de índice cálculado especificamente para o Brasil.
Na Tabela 6, verifica-se que os setores com índices mais elevados apresentam os
maiores salários médios. De fato, a correlação entre eles é de quase 90%. Também
observa-se que a correlação entre as importações e o índice internacional, em ambos períodos, é positiva, enquanto as exportações apresentam correlação negativa
com o índice cálculado para o Brasil. Embora estas correlações sejam baixas,
refletindo imprecisões na mensuração dos índices, elas indicam que o sentido do
comércio no Brasil obedece o Teorema de Heckscher-Ohlin. Outro fator que reforça este mesmo indício, refere-se ao indíce de qualificação ponderado para as
importações e exportações, mostrando que, para ambos os períodos, a qualificação
ponderada é maior no setor de exportáveis.
Soma-se a estas evidências o fato que a distância entre os índices ponderados
para importação e exportação aumentaram entre a média de 1962/65 e 1968. Considerando que ocorreu uma reforma comercial de teor liberalizante em 1966, esta
5Este resultado é derivado do Teorema de Equalização do Preço dos Fatores, exposto no
capítulo 2 da presente dissetação.
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é uma indicação de que a economia brasileira respondeu de acordo com a previsão
do modelo do tipo Heckscher-Ohlin. Este modelo prevê que políticas liberais, ou
seja, que reduzem a proteção, aumentem a distância entre a intensidade relativa
dos fatores usada em cada setor, de forma que o setor de exportáveis passa a ser
mais intensivo no fator abundante do país, enquanto o setor de importáveis passa
a ser menos abundante neste mesmo fator.
Outro fenômeno que se verifica no período refere-se a piora na distribuição de
renda. Durante a década de 60, a distribuição de renda apresentou uma piora
acima da tendência, que se seguiu após os anos 60. Utilizando os dados apresentados por Paes de Barros e Mendonça (1997), construi-se a Tabela 7, que mostra
o índice de gini e sua taxa de crescimento observada no Brasil desde a década de
60. Observa-se que a desigualdade da distribuição de renda, dada pelo índice de
gini, apresenta uma deterioração maior ao longo da década de 60, ou seja, a taxa
de crescimento do índice de gíni na década de 60 é o dobro do crescimento médio
desta nas duas décadas seguintes (cerca de 6,05%).
Tendo em vista a intensidade das políticas de substituição de importações nas
década de 60 e 50, pretende-se investigar se é possível responsabilizar as políticas
adotadas por tal deterioração na distribuição de renda. É verdade que, para cada
um destes períodos, existem motivos particulares que também podem explicar
esta deterioração, como problemas de ordem estrutural e institucional, tal como
inflação, imperfeições no mercado de crédito, heterôgeneidade dos gastos públicos,
etc. Porêm, a adoção de políticas de substituição de importações pode ajudar a
explicar este fenômeno.
Através da Tabela 6, verifica-se que os índices de qualificação incorporados
nos setores de bens de capital e bens duráveis, tais como artefatos de plástico,
metalurgia, equipamento de transporte, etc, são particularmente elevados. Lembrando das constatações anteriores, de que estes setores foram os mais beneficiados pelas políticas de substituição de importações e que o padrão do comércio
da economia brasileira comportou-se no período de acordo com Teorema H-O, a
investigação proposta se faz pertinente.
É verdade que a reforma liberalizante de 1966 deveria atenuar o efeito destas
políticas sobre a distribuição de renda, no entanto, conforme constatou Leamer
(1996), o efeito do comércio sobre a distribuição de renda é defasado em relação
ao momento em que os preços relativos dos bens variam. O próprio Leamer (1996)
verificou que nos EUA, na década de 70, ocorreu uma variação significativa nos
termos de troca, mas piora na distribuição de renda em função desta variação só

1''''

ocorreu na década de 80. O autor atr:~Ui esta defasagem a inflexibilidades nOI. ~:,~

1/
l
\1
~{:~

t

mercado de fatores e ao tempo que a produção responde ao incentivo dado pelas
variações nos preços. Este mesmo tipo de argumento aplica-se ao impacto das
políticas de SI sobre a distribuição de renda.
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Tabela 1

Custo de Proteção

em Países Individuais

(Porcentagem

do pffi)l

Brasil

Chile

Malásia

Paquistão

México

Noruega

Filipinas

1966

1961

1965

1963 - 64

1960

1954

1965

Custo estático de proteção

0.6

lA

0.6

1.5

0.6

0.5

Custo dinâmico de proteção

2

9.5

9.6

DA

504

2.2

2

2.6

Efeito consumo

0.1

0.6

0.1

0.2

0.1

0.1

Efeito termos de troca

DA

-0.5

3.5

-lA

0.6

-0.3

-0.7

-0.6

Custo de aumento das exportações

-0.2

1.9

-0.1

0.3

-0.1

-0.1

-0.7

Custo líquido de proteção

9.5

6.2

-004

6.2

2.5

1.8

3.7

Tabela 2

Proteção

Efetiva e Nominal no Brasil, 1966 e 19672
1966

1967

Proteção Efetiva

Proteção Efetiva

Industria

Proteção Nominal

Balassa

Corden

Balassa

Corden

Vegetal

36

36

35

10

8

8

Animal

137

169

164

17

17

17

Minério

27

28

25

14

14

13

Viés Export.

Proteção Nominal

Viés Export.

Alimentos

82

110

87

27

55

40

Refrigerantes

52

205

1529

447

83

602

173

Tabaco

632

193

373

313

78

147

124

151

Mineral

79

103

86

138

40

47

39

Metalurgia

57

54

68

58

135

34

44

36

48

106

Máquinas

48

48

41

Eletrônicos

114

382

215

Transportes

108

233

151

Madeira

45

50

Móveis

132

Papel
Borracha
Couro
Químicos
Remédios

34

38

32

40

57

172

97

176

1640

57

115

75

118

45

91

23

27

25

29

401

239

9480

68

208

124

211

93

157

118

674

48

78

59

84

101

167

136

295

78

142

116

145

108

156

117

66

113

85

133

53

67

59

198

34

48

42

51

48

50

39

37

48

35

Perfume

51

192

-979

8480

103

94

-415

3670

Plástico

122

315

183

1060

48

99

58

103

Têxteis

181

939

379

81

412

162

427

Roupas

226

457

337

13

193

142

195

Impressos

122

198

142

528

59

93

67

94

Variados

104

181

128

251

58

101

72

104

J

Bela Balassa (1971) pág 82

2

Bergsman e Malan (1971), pág. 121
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Tabela 3 - Relação entre Proteção e Substituição de Importações no BrasiI3
Razão
Razão
Exportação - lrnportação Produção
Produção
Industria

1962

1949

Industria exportadora.

Razão de
substituição de
importações

Proteção /í~uida
efetiva
(porcentagem)

1949 -1962

1966

Produtos de madeira

0.193

0.122

Produtos Alimentícios

15

0.185

0.000

48

Industrias maturadas
Móveis

0.000

0.025

Produtos de borracha

168

0.002

0.127

Produtos de couro

87

0.069

0.104

Perfumes

72

0.000

0.007

6710

Têxteis

0.097

0.084

Roupas

279

0.001

0.002

Refrigerantes

246

0.000

0.118

Tabaco

333

0.001

0.000

227

Industrias nascentes aHarnente protegidas
Equipamentos elétricos

0.001

Equipamentos de
Transporte

0.000

5.400
4.470

21.7

149

37

99

0.000
Industrias nascentes menos protegidas

0.965

41.7

124

Produtos minerais não
metálicos

0.002

0.270

3.52

47
25

Plásticos

Metalurgia

0.001

1.160

2.31

Máquinas

0.000

2.95

Papel

12

0.004

1.860
0.471

1.90

Químicos

73

0.076

26

0.004

8.730
0.277

10.31

Farmacêuticos

2.73

Variados

10

0.003

0.399

2.33

81

Bergsman e Malan (1971) pág. 133
20
A taxa de proteção efetiva líquida foi calculada por Malan, considerando o impacto da desvalorização
cambial
3

4

Tabela 4 - Estrutura de Importações e Produção Doméstica de Produtos Manufaturadol
Bens de Consumo

Bens de produção

Duráveis

Intermediários

Não Duráveis

Capital

Todos
manufaturados

Importação'

Produção

1949

8.9

5.4

18.2

1955

4.5

15.8

2.1

22.6

1959

13.7

2.9

2.8

42.9

21.2

1964

29.2

1.5

3.9

56.1

18.6

8.7

32.7
206

48.3

doméstica'

1949

4.9

140

52.1

1955

19

9

200.9

104

1959

18

43.1

258

341.9

59.5

93.8

319.5

159.6
261.2

520.2

79.7

754.2

1964
Importação

como porcentagem

da oferta total

1949

64.5

3.7

25.9

1955

63.7

10

19

2.2

1959

43.2

6.3

11.1

1.1

17.9
11.7

1964

32.9

1.6

9.7

1.2

6.6

9.8

4.2

Tabela 5 - Proteção líquida, Taxas implícitas de Exportaçõcs, e Taxa de Câmbio de Livre Comércio
para o Brasil, 1954/61'
Ano

Taxa de
Proteção sobre
câmbio de
a Importação
livre Comérci~
1954

38

64

29

1955

57

61

28

Indlcereal de valores
Taxa de
Taxa de
Taxa de
cãmbio
cãmbiode
câmbio
para Import. livre comércio para
Ex~rt.
164
100
71
204
126
92
314
129
81

1956

71

144

37

1957

81

114

35

1958

275

95

129

82

31

1959

240

160

132

82

91

29

283

1900

210

156

53

111

1961

350

75

eo

24

84

238

155

118

322

185

129

1962

560

89

33

366

1963

8Xl

193

130

101

33

333

166

110

1964

1700

76

29

1965

3Xl

2500

187

133

57

25

1966

281

2800

179

34

134

22

1967

190

3100

142

20

112

13

150

125

109

5 Bergsman e Malan (1971), pág 107
• Em bilhões de cruzeiros a preços de 1955
6

Taxa Implícita
sobre
exportações

Bergsman e Malan (1971), pág 125

Tabela 6 - Coeficiente de Qualificação do Trabalho Calculado pelos Índices de Keesing e de
Mendonça de Barros e Rocca por Setor,

Participação destes Setores nas Pautas de

Exportações e Importações do Brasil e Salário Médio de cada Setor'.
Setores

Índice calculado
para o Brasil' 1970

Salário
Médio do
Setor-70

O/o nas Import % nas Export
- média 63/65 - média 63/65

Índice
internaciona
I calculado"

por Keesing

Alimentação

25.81

235

Bebidas

0.71

17.09

320

0.51

10.38
0.47

24.22
35.42

0.2
15.4

22.16

0.01
1.43

0.45

0.39

1

9.59

0.23

0.52

0.59

16.83
0.42

Fumo

39.13

462

23.18

400

Vestuário e Calçados

235

madeira e cortiça

36.53
36.49

275

0.01

Mobiliário

2.56

23.83

36.04

0.05

7.86

301

0.01

Papel e Papelão

0.07

45.19

34.69

0.01

352

0.29

Editorial e Gráfica

52.07

Couros e Peles

0.19

46.9
276.4

3.22

373

2.34
1.81

19.85
31.71

0.96

258

0.04

2.6

18.98

0.03

305

3.27

3.34

42.73

0.19

0.32

9.82

23.24

8.39

Química e Farmacêutica

25.67

500

0.12
13.93

Petróleo e Hulha

126.82

1.25

16.82

Artefatos de Plástico

0.21

99.61
158.4

27.77

II 74

27.44

4.36

298

0.36

Minerais Não Metálicos

32.93

305

Metalurgia

36.98

1.73

4.16

553

2.33
21.39

0.88

43.87

Mecânica e Mat. Elétrico

27.54

35.66

17.01

20.26

410

Eq. Transporte

17.31

56.59

27.98

724

43.29
11.86

85.25
106.3

8

115.61

13.13

17.86
2.18

0.89

0,22

-0,15

0,30

-0.21

1.013

0.353

0.997

0.332

Correlação com índice de
qualificação
Coeficiente Médio Ponderado
Distância entre os Coeficientes
Média do anos 1963/65

2.869688385

Ano de 1968

3.003012048

Tabela 7 -Evolução do Índice de Gini, e Taxa de Crescimento deste para o Brasil8:
Ano
índice de Gini

1960
0,5

Anos
Taxade Crescimento do Gini

1970

1980

1990

0,56

0,59

0,63

1960- 70
12%

1970-80

1980-90

5,3%

6,8%
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Tabela própria com dados de Rocca e Mendonça de Barros (1972)
• O índice e calculado de forma que quanto maior, maior é a qualificação do trabalho neste setor.
8

1.27

Têxtil

Borracha

7

%
nas
%
nas
Import - 68 Export _68

Tabela própria com dados de Barros R. P. e Mendonça, R. (1997)

Capítulo I
I. Propriedades do Modelo 2x2 Padrão: Teoremas HOS
Antes de avançar na apresentação do debate que se sucedeu nos anos 90 acerca
do impacto das políticas comerciais sobre a distribuição de renda e como a questão
das políticas de substituição de importações se insere neste contexto, se faz util
apresentar as propriedades do modelo de comércio padrão 2x2 (dois setores e dois
fatores). A conveniência da apresentação destas propriedades se deve a diversos
motivos:
i) a partir das propriedades do modelo 2x2 padrão se deduz o conjunto de teoremas Hecksher-Ohlin-Samuelson, que fundamentam os principais resultados da
teoria neoclássica de comércio internacional. Embora parsimonioso, este modelo
chega a resultados que podem ser estendidos para modelos de dimensões superiores, que incorporam mais setores e fatores, conforme discute Sheikman & Jones
(1977) e Ethier (1974);
ii) a grande maioria dos autores que participam do debate entre comércio internacional e distribuição de renda tem em mente o conjunto de teoremas HOS
derivados do modelo 2x2, sendo que eles não discordarn entre si quanto à validade
do conjunto de teoremas HOS, mas sim no que se refere à relevância destes teoremas para explicar os fatos estilizados. Portanto, os artigos que compõem o núcleo
do debate discutem os fatos estilizados à luz das predições dos teoremas HOS,
tal que a maioria dos resultados apresentados nestes artigos assume a validade
das predições do modelo 2x2. Em particular, o modelo de Krugman (1995), com
o qual este trabalho dialoga mais profundamente, constitui-se de uma aplicação
direta do modelo 2x2 padrão para trato do cerne da questão;
iii) tendo em vista que o modelo 3x2 usado neste trabalho pretende, através de
uma melhor especificação, verificar a validade dos resultados obtidos por Krugman
(1995) e Corrêa (1999), se faz necessário apresentar as propriedades do modelo
2x2 para que se possa as comparar com as propriedades do modelo 3x2. Assim
pode-se entender em que sentido o uso do modelo 3x2 representa uma melhor
especificação para o trato da questão em relação ao modelo 2x2;
iv) a intuição econômica dos resultados que se seguem dos teoremas HOS está
esparsa em diversos textos de comércio. Freqüentemente, os autores que utilizam
o modelo 2x2 apresentam os resultados sem discutir a intuição por trás dos mesmos e, mais grave, chegam a conclusões imprecisas, desconsiderando alguns dos
resultados tradicionalmente não discutidos nos principais textos de comércio. En23

tre os resultados menos discutidos na literatura e que deram origem a conclusões
imprecisas por parte de alguns dos autores estão, aqueles em que a elasticidade
substituição entre fatores assume um papel central, bem como aqueles relativos
aos impactos de diferentes tipos de progressos tecnológicos sobre a economia. A
apresentação do conjunto das propriedades do modelo 2x2 realizada neste trabalho, que pretende preencher esta lacuna, é resultado de uma pesquisa em diversos livros textos conceituados e artigos, entre os quais estão Dixit & Norman
(1980), Wong (1995), Bhagwati, Panagariya & Srinivasan (1998), Kemp (1965),
Sheikman & Jones (1977) e Jones (1965). Portanto, não se trata de fazer uma
resenha de resultados conhecidos e absolutamente consensuais da área, mas sim
apresentar resultados e intuições relevantes para o debate entre comércio internacional e distribuição de renda, que são alvos de polêmicas entre os atores que
participam do debate acadêmico neste campo e são primordiais para eventuais
comparações dos modelos 2x2 com outros de dimensões superiores.
Tento em vista os motivos mencionados, parece justificável apresentação das
propriedades do modelo 2x2 e da derivação do conjunto de teoremas HOS. Esta
breve exposição enfatizará os aspectos do modelo 2x2 de maior relevância que
antendem às questões levantadas anteriormente. Especial atenção será concedida
aos aspectos do modelo 2x2 relevantes para a comparação com o modelo 3x2.
Como é evidenciado adiante, o aspecto mais importante para tal comparação é o
papel da elasticidade substituição entre os fatores nos resultados do modelo 2x2.
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Apresentação do Modelo 2x2
O modelo considera uma pequena economia aberta, de forma que os preços internacionais dos benstpj e P2)são tomados exogenamente, ou seja,a economia não
é capaz de influenciá-los. A produção dos bens comercializáveis desta economia
é representada por dois setores, importáveisf Yj) e exportáveis (Y2), que operam
sobre concorrência perfeita.
Os dois setores empregam capital (K) e trabalho
(L) sobre a condição de pleno emprego. Os setores utilizam tecnologias diferentes, que refletem o uso de diferentes intensidades relativas dos fatores em cada
setor. Tem-se:

Uma vez que a função de produção é homogênea
variáveis em termos per capita com letras minúsculas,

J

i = 1,2,

e

j=K,L

_ li

as

(I.l)'

i = 1,2
Definindo.Aj,

de grau 16, escrevendo
tem-se:

temos:

(I.4)
A relação (1.4) mostra que a dotação relativa de capital e trabalho da economia
, k, é uma média ponderada da relação capital-trabalho
empregada em cada setor,
k1 e k2.
Da condição de maximização

de lucro e plena mobilidade dos fatores de produção

entre os setores, tem-se:

r

=

8F(.)
8K

6 Além da homogeneidade degrau
portanto: f'(ki) > Oe f(ki)" < O

=

.f'(k.)

Pt

t

(I.5)

1, a função F(.) é monotonicamente crescente e côncava,
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w

8F(.) = Pi [()
= 8L
f k;

-

f '()ki

ki 1

(1.6)

em que r e w são a remuneração do capital e trabalho, respectivamente.

(1.7)
Derivando w em relação a ki, verifica-se que existe uma relação positiva entre
a dotação relativa e a remuneração relativa dos fatores:

Usando o teorema da função implícita, observa-se que a inclinação da isoquanta
é dada pela relação (L7):
dK
-

dL

ôF(.)

=-

ôL

ôF(.)

=-w

8K

As firmas são minirnizadoras de custo, de forma que se pode definir a função
custo médio mínimo por:
(1.8)

em que:

Da hipótese de concorrência perfeita, tem-se que:

Na equação (1.9), ou e aki são obtidos resolvendo o problema de minimização
em (I.8), portanto, minimizam (I.9) para dados r e w. Ou seja, pode-se escrever
aLi e aki como função dos parâmetros w e' r.
Usando o teorema do envelope
(Apêndice I), obtêm-se as derivadas parciais de Ci(w,
em relação a w e r:

r?

8Ci(w, r)

aw

-

aLi

8Ci(w, r)

ar

(1.10)
(1.11)

7Este resultado é conhecido na literatura como Lemma de Shepard.
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Aplicando o teorema da função implícita, verifica-se que a inclinação da curva
custo médio mínimo é dada por
•

!f::

aCi(w,r)
ar
aCi(w,r)
âw

dw
dr

Com a hipótese de pleno emprego da fatores, expressa pelas equações (1.2) e
(1.3), tem-se:

aKl

Yi + aK2Y2

aL2Yl

+ aL2Y2

K
-

L

(1.12)
(1.13)

o conjunto das oito equações formadas por (t9), (1.10), (Ll l ), (1.12) e (1.13)
define o modelo 2x2. A equações (1.9), (1.10) e ((Lll) representam as condições
de minimização de custo, concorrência perfeita etecnologia usada. Por sua vez,
as equações (1.12) e (1.13) representam a condição de pleno emprego dos fatores.
Uma vez que existem oito equações para oito variáveis endógenas( w, r, aKi, aLi e
ti), o sistema é identificável e portanto o modelo apresenta solução. Apartir deste
conjunto de equações que descrevem o modelo 2x2 padrão, são determinados os
teoremas HOS. Antes de avançar na apresentação dos teoremas HOS, é importante
lembrar que a inclusão de um setor de bens não comercializáveis não implicaria
qualquer alteração nos resultados que se seguem para a distribuição de renda
entre os fatores, pois a remuneração dos dois fatores da economia é determinada
endogenamente pelo setor de bens comercializáveis.
Teoremas HOS
Tomando-se os preços como variáveis exógenas", o sistema formado pelas
duas equações dadas por (1.9) é identificável, uma vez que existem somente duas
variáveis endógenas(w e r)9. Usando este sistema, pode-se determinar as variações
em r e w em função das variações nos preços Pl e P2. Diferenciando Ci(w, r) e
considerando (1.12) e (1.13), tem-se:

8 A condição de preço exogenamente dado advém da hipótese de pequena economia aberta,
pois neste caso os preços são determinados exogenamente no mercado internacional.
9Este sistema só é identificável quando o número de setores é igual ao número de fatores,
no caso de três fatores e dois setores este sistema não é passível de solução, pois existem três
variáveis endógenas e duas equações, conforme será mostrado adiante.
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por

Dividindo a relação acima por p., multiplicando e dividindo o primeiro termo
T e o segundo por w, tem-se:
(1.14)

Na equação (I.14), 8ji (j = K, L e i-..:.. 1,2) é a participação da renda do
jésimo fator no iésimo setor. Devido à condição de maximização de lucro e à
homogeneidade de grau 1 da função de produção, temos:

1

(1.15)

1

(1.16)

Pode-se escrever o sistema (I.14) na forma matricial:

Resolvendo o sistema pela regra cramer, têm-se as variações das remunerações
dos fatores em função da variação nos preços dos bens:

T

-

w

-

P18 L2 - 8 LlPi
181

Pi8K1 - 8K2P1

181

(1.17)
(1.18)

Em que o determinante da matriz dos coeficientes é dado por 181. Fazendo uso
das propriedades (I.15) e (I.16), pode-se escrever Wldetrês formas diferentes:

Assumindo que o setor 1 (de bens importáveis) é intensivo em capital, ou
seja k1>k2, o determinante da matriz dos coeficientes é positivo. Portanto, o
denominador das equações (L17) e (I.18) é positivo. Considerando que o preço no
setor de importáveis cresceu mais que o preço do setor de exportáveis ( FI > Pi)
por urna diferença cp, tem-se que:
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Pi = P2 + <p
Substituindo

para ip > O

Pi em (1.17) e (1.18), tem-se:
r

w

_
()L1<P
P1+W
()K2<P

P2 -

IOf

(1.20)
(1.21)

Tendo em vista as relações (1.20) e (1.21), obtém-se o resultado f> Pi > P2 >
classificado por Jones (1965) de efeito magnificante. Analogamente verifica-se
que, ao fazer P2 = PI + ip, tem-se o resultado inverso w > P2 > Pi > w. De (1.20)
e (1.21) segue o teorema que relaciona o impacto de variação nos preços dos bens
sobre variações nos preços dos fatores:
Teorema Stolper-Somuelson:
um aumento no pr-eço de 'um bem aumentará a
remuneração real do fator usado iniensiuomenie no setor que produz este mesmo
bem e diminuirá a remunemção real do outro fator.
O resultado enunciado por este teorema advém da relação estabelecida pelo
efeito magnificanie, pois o aumento da remuneração nominal do fator intensivo
no setor que produz o bem que teve seu preço exogenamente elevado é maior que
o aumento do preço dos dois bens da economia, de forma que este fator tem um
ganho real. Por outro lado, o fator usado de forma menos intensiva no setor em
que o preço aumentou mais tem sua remuneração nominal aumentada em uma
magnitude menor do que a o preços dos bens, de forma que a remuneração real
deste fator se reduz. A intuição econômica deste resultado é bastante simples:
o aumento de preço de um setor leva a um aumento na produção deste setor e,
portanto, incrementaa demanda pelos fatores de produção. Uma vez que existe
pleno emprego e plena mobilidade dos fatores entre setores, os fatores de um setor
desloca-se para outro que expandiu. Como as intensidades fatoriais são diferentes
entre os setores, a demanda pelo fator intensivo no setor que expandiu é maior
que a oferta deste mesmo fator liberada pelo setor que retraiu, enquanto que
a demanda pelo fator esc-3,SSO
no setor que expandiu' é menor do que a oferta.
Desta forma ocorrem um aumento da remuneração do fator abundante e uma
retração na remuneração do fator escasso. Tendo em vista a condição usual de
lucro econômico zero expressa nas equações (1.9), se há aumento na remuneração
de um fator e redução na de outro, o aumento na remuneração do fator é maior

w,
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que o aumento no preço do bem, pois sobre esta condição o preço dos bens é uma
combinação linear do preço dos fatores. Este último resultado pode ser estendido
para modelos que compreendem uma dimensão maior de fatores e setores, urna
vez que esta condição de lucro zero sempre garante que pelo menos um dos fatores
tenha um ganho real e pelo menos um tenha uma perda real quando o preço de
um dos bens varia (ver Jones & Sheikman, 1983).
Do teorema de Stolper-Samuelson decorrem alguns resultados que devem ser
citados. A construção do modelo 2x2, conforme exposta pelo conjunto das equações
apresentadas, determina uma relação positiva única entre as intensidades fatoriais
relativas de cada setor(ki) e a remuneração relativa dos fatores (w) (relação (1.7)')
para uma tecnologia dada. Desconsiderando a possibilidade de reversão nas intensidades fatoriais relativas entre os setcres+", existe uma relação única entre o
preço relativo dos bens produzidos nos setores 1 e 2 (EA) e a remuneração relaPl
tiva dos fatores; sendo o setor 1 capital-intensivo e o setor 2 trabalho-intensivo,
tal relação é positiva. Decorre, desta propriedade,o fato de que o aumento do
preço do bem produzido pelo setor trabalho-intensivo implica aumento não só
da remuneração real do trabalho, como também da relação capital-trabalho (ki)
nos dois setores. Este resultado é bastante explorado pelos autores que tratam a
questão da proteção comercial e distribuição de renda para verificar a existência
de evidências do efeito Stolper-Samuelson.
Os autores adeptos da idéia de que o comércio internacional tem um grande
impacto sobre a distribuição de renda fundamentam suas teorias sobre o teorema
de Stolper-Samuelson.
Para verificar o impacto do aumento da dotação de um dos fatores sobre o
produto de cada setor quando o preço não varia, basta considerar o sistema de
equações dado por (1.12) e (1.13). Diferenciando as duas equações tem-se:
aKldYj
aL2dYl

+ aK2dY2

dK

+ aL2dY2

dL

Como os preços dos bens mantêm-se constantes, os preços dos fatores também
não variam, de forma que aj(i e aLi também permanecem constantes pois são
função de w e L Dividindo a primeira equação por K e a segunda por L e dividindo
o primeiro termo de cada equação por Y1 e o segundo termo por Y2, tem-se:

Y; + ÀK2Y; =K

ÀK1

(1.22)

11Para evitar a revesâo basta assumir que as funções de-produção de cada setor são homotéticas
(Wong, 1993)

30

, "I.

L
Definindo a matriz dos coeficientes X s como
regra de cramer, tem-se:

---

Yi

--Y2

-

(/.23)

IÀI

e resolvendo o sistema pela

1 --rxr(KÀL2

-

~
LÀK2)

(/.24)

1 ~
rxr(LÀK1

-

--KÀL1)

(/.25)

ÀK1ÀL2

-

LIL2
ÀK2ÀL1 = K L (k1

-

k2)

Uma vez que se está considerando o setor 1 capital-intensivo, IÀlé positivo. Ao
se supor que L > K, tal que: L = K + cp, onde cp é positivo, tem-se:

Tem-se, portant~ um <jeito!!}agnificante para o produto em relação à variação
nas dotações, pois Y2 > L > K > Y1. Considerando que o setor 2 é trabalhointensivo, segue o resultado conhecido como Teorema de Rybczynski:
Teorema de Rybczynski: não havendo reversão na intensidade fatorial entre os
setores, especialização na produção de algum dos bens, variação no preço dos bens
e portanto dos fatores, um aumento na dotação de um fator irá incrementarem
proporção maior o produto do setor que utiliza este fator intensivamente e reduzir
o produto do outro setor.
Este resultado não é tão intuitivo quanto o teorema de Stolper-Samuelson,
uma vez que os fatores deslocam-se de um setor para o outro sem que ocorra
variação no preço dos fatores no resultado final. Portanto, qual seria o incentivo
para os fatores deixarem um setor e deslocarem-se para o outro? Para facilitar o
entendimento da intuição econômica deste resultado, é recomendável tratar como
se o resultado fosse obtido por etapas. Suponha-se, como no caso tratado pelas
equações anteriores, que uma determinada economia representada pelo modelo
2x2 que temos em mente se beneficie de um aumento exógeno na sua dotação de
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trabalho. Uma vez que é suposto pleno emprego e não reversão nas intensidades
fatoriais, toda mão-de-obra adicional deve ser incorporada pelos dois setores, de
forma que o setor 2 permaneça trabalho-intensivo e o setor 1 capital-intensivo.
Com o aumento do trabalho empregado, a produtividade marginal do trabalho
diminui, ou seja, a remuneração do trabalho se reduz ao mesmo nível nos dois
setores, uma vez que também é suposta plena mobilidade dos fatores entre os
setores. Por sua vez, a produtividade marginal do capital sobe ao mesmo nível
nos dois setores, com absorção da mão-de-obra adicional V. A redução no preço
de trabalho e aumento no preço do capital na mesma proporção fazem com que o
"custo médio mínimo aumente no setor 1 capital-intensivo e se reduza no setor 2
trabalho-intensivo. A redução de custos no setor 2 é compreendida pelo produtor
do bem 2 como um aumento no preço deste bem, uma vez que o custo diminuiu em
relação ao preço. Por outro lado, o produtor do bem 1 entende o aumento no custo
como uma redução de preços. Portanto, o setor 2 tem incentivos para aumentar
sua produção, enquanto que o setor 1 tem incentivos para reduzi-la, ocorrendo
um aumento na demanda por fatores no setor 2 e dispensa de fatores no setor 1.
Como a demanda relativa por trabalho no setor 2 é maior que a oferta relativa
de trabalho liberada pelo setor 1 e a demanda relativa por capital do setor que
expande é menor que a oferta relativa do setor que contrai, devido às intensidades
fatorias dos setores, ocorrem um aumento na remuneração do trabalho e uma
redução na remuneração do capital, que se darão até que w e r atinjam seus níveis
anteriores ao aumento na dotação de trabalho, pois a estes níveis os custos médios
mínimos em cada um dos setores voltam a igualar-se aos preços dos bens, como
requer a condição de lucro zero. Pode-se entender este último passo relembrando
as propriedades deste modelo que garantem a existência de uma relação única
entre o preço relativo dos bens e a remuneração relativa dos fatores para uma
dada tecnologia. Sendo válida esta relação de bijeção entre ~ e w, então, ao
final do processo descrito acima, o preço dos fatores deve ser igual aos seus preços
anteriores ao aumento na dotação de trabalho. Uma vez que w e EJ.. voltam ao
P2
nível inicial, a intensidade fatorial relativa nos dois setores (ki) também permanece
constante em relação ao seu nível anterior ao aumento na dotação de trabalho, já
que também existe uma relação bijetiva entre os k~s e w.
É importante salientar que todo este processo não ocorre em etapas cronológicas
como foi apresentado, pois este modelo não tem dinâmica e nenhum tipo de fricção.
12Estes resultados seguem as hipóteses sobre as funções de produção dos dois setores, pois:
âFn)
âF?O
âFlo
ox.e«, < O'âLiâL
< O, ex.st..
= et..e«,
<. O Est e U'lt' Imo resu lt a d o sob re as deri
errv ad as
i
cruzadas é conhecido na literatura como teorema de Young.
âFtO
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A apresentação destas etapas lógicas tem somente finalidade didática para facilitar
o entendimento da intuição econômica, de um resultado pouco intuitivo. Sendo
este uin modelo de equilíbrio geral, todos os fenômenos expostos acima em etapas
acontecem simultaneamente.
Outra propriedade importante associada à relação entre os produtos Yl e Y2 e
as dotações dos fatores K e L é o fato de a fronteira de possibilidade deprodução
passar entre as retas (1.12) e (1.13). Este resultado pode ser derivado usando
o teorema da função implícita novamente para se obter a inclinação de (1.12) e
(1.13):
dYI
dY2dK=o
dY1
dY2dL=o

_

- ak2
akl

é a inclinação da curva (1.12)

- aL2

é a inclinação da curva (1.13)

.

aLI

Tendo em vista que a inclinação da fronteira de possibilidade de produção é
dada pela razão entre os preços relativos ~, tem-se das equações dadas por (1.9),
que:

(1.26)
Como O < ()Lb ()Kl < 1 e ()Ll + ()Kl = 1, a inclinação da fronteira de possibilidade de produção é uma média ponderada da inclinição das retas (1.12) e (1.13),
de forma que ela passa entre as duas retas.
Expostos os teoremas de Stolper-Samuelson e Rybczynski, ficam faltando os
dois teoremas que completam o conjunto dos teoremas HOS derivados dos modelos 2x2. Diferentemente da exposição dos dois primeiros, não será feita uma
demosntração formal dos dois teoremas restantes, por não ser pertinente aos objetivos da presente dissertação. Assim, os teoremas restantes aerão simplesmente
enunciados e suas intuições economicas discutidas.
Teorema de Hecksher-Ohlin: se dois países possuem dois setores com tecnologias diferentes entre os setores e idênticas entre os países, dotações relativas de
fatores diferentes, cada um dos países tem vantagem comparativa em exportar o
pruduto intensivo no fator em que o país tem ahundância relativa, e importar o
produto intensivo no fator em que o país tem escassez relativa.
Portanto, o Teorema Hecksher-Ohlin indica o sentido do comércio entre países
pelas vantagens comparativas dadas por diferenças nas dotações relativas dos fa33

tores de produçào.P A intuição deste teorema passa pelas hipóteses que o validam.
Se dois países em autarquia possuem tecnologias idênticas, dotações fatoriais relativas diferentes e é suposto pleno emprego, o setor intensivo no fator que o país
é abundante produz um bem com preço inferior ao mesmo bem produzido pelo
mesmo setor no outro país, uma vez que este setor no outro país é intensivo no
fator escasso daquele país. Esta diferença de preços em autarquia entre os mesmos bens produzidos em países distintos reflete a divergência na remuneração dos
fatores nestes países. Como as tecnologias entre eles são idênticas, um mesmo
fator que é relativamente escasso em um país terá uma remuneração maior do
que no outro país onde ele é relativamente mais abundante. Devido à composição
de custos, um bem intensivo no fator abundante de um país é mais barato que o
mesmo bem intensivo no mesmo fator que é relativamente escasso no outro país.
Esta diferença de preços em autarquia implica que, na ausência de barreiras comerciais, os dois países têm vantagem no comércio entre os bens. Na medida em que
o preço internacional dos bens sobre livre comércio assume um valor intermediário
entre os preços de autarquia dos dois países, o comércio livre de barreiras significa
que, para cada país, o preço do bem intensivo no fator abundante é maior que
o preço de autarquia, enquanto que o preço de bem intensivo no fator escasso é
menor que o preço de economia fechada. Diante deste impacto do livre comércio
sobre os preços, ambos os países irão auferir ganhos exportanto o bem intensivo
no fator em que o país é abundante e importanto o bem intensivo no fator em que
o país é escasso.
Teorema da Equalização dos Preços dos Fatores: se dois parceiros comerciais
possuem tecnologias idênticas, produzam os dois bens, comercializam no sentido do
teorema Hecksher-Ohlin sem a existência de nenhum tipo de barreira comercial e
possuem dotações fato rias próximas, a remuneração dos fatores destes dois países
será igual.
Este teorema tem um teor técnico mais contundente que os demais. Seu enunciado segue as propriedades das funções de produção, que garantem para uma dada
tecnologia a existência de uma relação bijetiva entre a relação capital-trabalho de
cada setor, com uma determinada remuneração relativa entre os fatores e um determinado nível de preço relativo entre os bens, conforme mostrado nas seções
anteriores. Se os dois países comercializam na ausência de qualquer tipo de barreira comercial, os preços dos bens em ambos os países serão os mesmos. Não
havendo especialização na produção, a relação de bijeção enunciada faz com que
nEste resultado é diferente do modelo ricardiano, em que as vantagens comparativas entre
países é dada por diferenças de tecnologia entre eles.
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a remuneração dos fatores nos dois países seja idêntica. A importância deste {"".
rema reside na implicância da possíbilidade de igualdade entre a remuneração dos
fatores entre países sem a existência de mobilidade dos fatores entre países. Ou
seja, sobre determinadas circusnstâncias, o comércio de bens entre países garante
a igualdade na remuneração entre os fatores, sem que estes se desloquem de uma
país para o outro. Este resultado deu contribuiçáes significativas para as teorias
de bem-estar ligadas ao comércio internacional (ver Findlay, 1981).
Mudanças Tecnológicas
A apresentação da discussão sobre os efeitos das mudanças tecnológicas no
modelo 2x2 justifica-se fudamentalmente por dois motivos básicos:
i) a forma na qual as políticas de subsídios serão modeladas adiante para o
modelo 3x2 assemelham-se bastante com o chamado progresso tecnológico HicksNeutro;
ii) o debate em torno dos impactos do comércio sobre a distribuição de renda
passa pela discussão de como o progresso tecnológico afeta a distribuição de renda.
Para muitos autores os efeitos de determinado tipo de progresso tecnológico sobrepõem-se aos efeitos dos preços na distribuição de renda.
Tendo em vista estes dois motivos, se faz necessária a apresentação de como
cada um dos tipos de progresso tecnológico afeta uma economia representada
pelo modelo 2x2. Até aqui, o modelo apresentado considerava a tecnologia como
dada, de forma que todos resultados apresentados até agora são válidos quando
a tecnologia permanece constante. São seis os tipos de progresso tecnológico
que podem ocorrer. Eles podem ser poupador de trabalho (!LLi), poupador de
capital(!LKi) ou Hicks-Neutro (!Li = !LKi = !LLi) e incidir sobre cada um dos
setores. Pode-se representá-los na função de produção de cada setor da seguinte
forma:

(1.27))
Pode-se reescrever o problema de minimização das firmas dado por (1.8).
Definindo t = ~
e r·t = _r_
temos:
/l-Li
/l-Ki'

w.

í = 1,2 (1.28)

Ci(Wil ri)
Ci(Wi' ri)

Pi

(1.29)

Considerando que o preço dos bens é constante e o resultado usual do teorema
do envelope para a função custo médio mínimo (1.29)conhecido na literatura como
Lema de Shepard, diferenciando a função (1.29), tem-se:
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Manipulando esta duas equações, obtém-se o sistema:
(}Li

[W - ílLiJ + (}Ki [f - jL/(iJ

=O

(1.30)

Colocando (1.30) na forma matricial:

(/.31)
Usando o metódo de cramer para solucionar o sistema para f e ú] tem-se:

w

I~I((}KI

-

[(}L2ílL2

+ (}K2ílK2]

I~I((}L2 [(}LlílLl + (}KlílKl]

r

- (}K2 [(}LlílLl

+ (}KlílKIJ)

- (}Ll [(}L2ílL2

+ (}K2ílK2])

(1.32)
(1.33)

Através das equações (1.32) e (1.33) é possível estudar o impacto de cada um
dos tipos dos progressos tecnológicos sobre a remuneração de cada um dos fatores
de produção. Para serem obtidos os efeitos do progresso tecnológico Hicks-Neutro
sobre as remunerações de L e K, basta fazer ílLi = ílKi = íli. Sendo assim, pode-se
escrever (1.32) e (1.33) em termos do progresso tecnológico Hicks-Neutro:

w
r

-

I~I((}KI

[(}L2 + (}K2] íl2 - (}K2 [(}L1

I~I((}L2 [(}L1 + (}Kl] íll

-

(}L1 [(}L2

+ (}Kl] íll)
+ (}K2] íl2)

(1.34)

(1.35)

As equações (1.32), (1.33), (1.34) e (1.35) oferecem solução analítica para o
impacto de cada um dos seis tipos de choque tecnológico sobre o preço dos fatores
we r. Tais resultados possibilitam a construção da seguinte tabela14:
14Como nos demais resultados apresentados anteriormente, se está assumindo que /0/ > O
devido às intensidades fatoriais assumidas para cada setor. No caso de serem invertida as
intensidades fatoriais, os resultados mudam de sinal.
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Tabela 1.1
/1-1

r
W

°L2[OLl+0Kl1

101

0K2 [OL1 +OKl1

101

/1-2

>0
<O

-

°Ll[OL2+0K21

ItU

°K!l°L2+0K21

ltU

/1-LI

/1-KI

<O
>0

fufu. > O

~>O
IOf

lõf

-OKfolKl

< O

-

OKI~1T.J

/1-K2
-OC,1*,K2

< O ~>O

lõf

É importante frisar que na Tabela 1.1 somente um choque é considerado em
cada entrada, sendo que os demais são assumidos como zero. O principal resultado derivado desta tabela é que, indiferentemente do tipo de choque tecnológico
ocorrido, o fator preponderante para determinar qual será o efeito sobre a remuneração dos fatores, é o setor em que o choque ocorre dada a intensidade fatorial
de cada setor. Como está sendo assumindo na Tabela 1.1 que k1 > k2, qualquer
tipo de choque no setor 2 implica um aumento na remuneração de L. A intuição
econômica deste resultado é a mesma do teorema de Stolper-Samuelson, pois os
produtores de 1 e 2 ent.endem um choque t.ecnológicono seu setor como um aumente de preços do bem que eles produzem, uma vez que o choque significa uma
redução de cust.os. A intuição fica bastante clara quando se considera o choque
tecnológico Hicks-Neutro. Como a função custo é homogênea de grau 1 em relação
a w e r, um choque tipo Hicks-Neutro equivale a um aument.o no preço do bem
na proporção do choque verificado, pois Ci(w, r) = /1-iPi. É devido a este resultado que a literatura trata subsídios da mesma forma que progressos tecnológicos
do tipo Hicks-Neutro, pois ambos (subsídios e progressos neutros) são modelados
como um aumento na altura da função de produção. Sendo a função de produção
homogênea de grau 1, é possível resolver o problema de minimização de custos
como em (1.28), quando íiLi = íiKi = íii = Si, em que Si é o subsídio concedido ao
setor i. Portanto um subsídio tem o mesmo efeito de um progresso técnico HicksNeutro sobre a remuneração dos fatores. Este resultado é explorado no próximo
capítulo ao serem simuladas políticas de tarifas e subsídios.
Ainda acerca dos impactos do progresso tecnológico sobre a economia 2x2,
vale verificar como os seis choques afetam as intensidades fatorias relativas de
cada setor (ki), pois esta é uma das diferenças fundamentais entre os choques
tecnológicos e aumento de preço dos bens. Para realizar este exercício, basta
reescrever as funções de produção (1.27) em t.ermos per capita:
(1.27)'
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~
/1-L2
~ lõi

< O ~>
lõT

.

Reescrevendo
(1.6), tem-se:

as condições de plena mobilidade

W

-

Pi [/-LLdl - /-LKlkd~]

r

-

Pl [/-LKd~] = P2 ff-LK2f~]

dos fatores dadas por (1.5) e

(1.5)'

= P2 [/-LL2f2 - /-LK2k2f~]

(1.4)'

Considerando que quando um dos progressos tecnológicos varia os demais permanecem constantes e igual a 1 bem como os preços Pl e P2, pode-se encontrar,
através da diferenciação das equações dadas pelo sistema acima, o impacto de
cada um destes choques sobre k1 e k2• Lembrando que:

8(Ji( 'f/:::ki))

_

8/-LLi
Pode-se construir

fIki

8(Ji(7!:!:ki))

e

--2-

/-LLi

8/-LKi

a seguinte tabela para choques no setor l(para

k1

> k2):

Tabela 1.2
/-LKI
k1
k2

-

[k 1 -

/-LLl

k2f]~]
f~/(k2-kl)

klf~
- f~/(k2-kJ)

< O k1< O
_ih

/-LIlf>

O - 'E!.b,
f"(k .•-kl)
< O
II

h-flk1·::;:::
f"(k2~kl)
-klfíl
f"(k2-kJ)

::>

- pf~/(k2-kd

< O
<O

É possível elaborar uma tabela semelhante à Tabela 1.2 para choques no setor
2, usando a mesma metodologia e outras duas tabelas semelhantes fazendo k2 >
k1· O resultado conjunto destas quatro tabelas pode ser apresentado em uma
única tabela, resumindo o sentido do impacto dos diferentes tipos de progresso
tecnológico sobre os k~s como faz Kemp(1964):

Tabela 1.3

-,-, -, -,-,

/-LKl
k1
k2
15 O

/-LLl
?

/-LI

/-LK2

/-LL2

/-L2

/'

/'
/'

/'
/'

?

impacto do progresso tecnológico neutro sobre os k:s pode ser obtido fazendo dJ.L K
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= dJ.L Li.

kI
k2

/-tKI

/-tLI

/-tI

?

/
/

/

/

.:

-,-, -, -,
-,

/-tK2

/-tL2

/-t2

?

As entradas na Tabela I.3 com uma seta positivamente inclinada indicam que
o progresso técnico em questão tem um impacto positivo sobre ki, enquanto as
setas negativamente inclinadas indicam um impacto negativo. Quando não existe
solução analítica com sinal definido para o efeito do progresso técnico sobre ki, a
entrada na tabela é representada por um ponto de interrogação(?).
Da tabela I.3 podemos generalizar os resultados obtidos da seguinte forma:
i) se o progresso tecnológico no setor é poupador do fator-intensivo, a proporção usada deste fatordimunui em relação ao outro nos dois setores. Devido ao
aumento da proporção do fator escasso nos dois setores, progressos tecnológicos
desta espécie são denominados na literatura de viesado para o fator escasso no
setor em que ele ocorreu. Com o auxílio da Tabela Ll , verifica-se que este mesmo
tipo de progresso tecnológico implica em um aumento na remuneração do fator
intensivo e uma redução na remuneração do fator escasso;
ii) se o progresso técnico é poupador do fator intensivo do outro setor, há um
aumento na proporção do uso deste fator no setor em que ele é usado intensivamente, não sendo possível determinar o impacto sobre a proporção do uso fatorial
no setor em que o avanço técnico ocorreu. A Tabela I.l mostra que a remuneraçào
do fator intensivo no setor em que tal progresso ocorreu aumenta, enquanto a do
outro fator diminui.
Ainda observando conjuntamente as Tabelas I.l e I.3, verifica-se que o progresso técnico neutro tem um impacto sobre as variáveis w, r, kI, k2 equivalente
ao de um aumento de preço dos bens. Por exemplo, um progresso técnico do
tipo /-tI (para kl > k2) implica aumento de r, redução de w e reduções em kl e
k2. Estas conseqüências são idênticas aos resultados encontrados sobre as mesmas
variáveis de um aumento em PI. Uma vez que subdídios são modelados da mesma
forma que progressos técnicos neutros, eles representam um incentivo ao produtor
idêntico àquele dado por um aumento de preços. Como será exposto adiante,
muitos autores que debatem sobre os impactos na distribuição de renda buscam,
nos dados de intensidade fatorial relativa por setor, evidências de que tipo de
fenômeno está afetando a distribuição de renda da economia. É verdade que nas
Tabelas acima cada progresso técnico e aumento de preço são considerados isoladamente, enquanto que na realidade estes fenômenos ocorrem simultaneamente.
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É possível imaginar enumeráveis combinações destes fenômenos, mas os autores
buscam identificar qual é o mais significativo no efeito resultante. No capítulo
2 desta dissertação, as políticas de tarifas e subsídios, que são modeladas com
intuito de verificar o impacto das políticas de substituição de importações sobre
a distribuição de renda, assumem dois dos fenômenos apresentados: subsídios(na
forma de progresso neutro) e aumento de preços. No entanto, como é mostrado
no mesmo capítulo, o impacto destes fenômenos sobre as variáveis é diferente em
alguns aspectos para modelos de dimensão 3(fatores)x2(setores).
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Elasticidade Substituição Simples e Parcial
A elasticidade substituição tem um papel fimdamental na diferenciação entre
o modelo 2x2 e o 3x2 para o trato da questão do impacto de variações no preço dos
bens sobre a distribuiçào da:renda entre os fatores de produção, como ficará claro
na exposição do rnodelodxê. Tendo em vista o motivo iii enunciado na primeira
seção deste capítulo, cabe aqui apresentar a definição da elasticidade substituição
entre os fatores de produção e como ela afeta alguns dos resultados do modelo
r
2x2.
Considerando uma função de produção qualquer y, que se utiliza de dois fatores
de produção K e L, a isoquanta é dada por:

f(L, K) = fi = const,
Defini-se a elasticidade substituição entre os fatores por

(J:

(1.36)

A elasticidade substituição definida desta forma indica a variação na razão
entre os insumos (k), em fimção de uma variação no preço relativo dos fatores (w)
necessária para que a quantidade produzida permaneça constante. Portanto, ela
indica o grau de substituição entre os fatores. Ou seja, a magnitude na qual a
razão entre os fatores varia em resposta a uma variação no preço relativo entre eles
para manter o produto constante indica o quanto eles são substitutos. Conforme
exposto anteriormente, a inclinação da isoquanta é dada por w (1.7'), portanto (J
também é uma medida da curvatura daisoquanta.
Por outro lado a inclinação
da curva custo médio mínimo é dada por ki. Sendo assim, (J também é uma
medida da curvatura da curva custo médio mínimo. Estas duas constatações
estão fundamentadas na dualidade que existe entre a função de produção e a
função custo, o que significa que, para qualquer função de produção, sempre é
possível derivar uma fimção custo que reflete a mesma tecnologia de produção 16 .
Chung (1994) demonstra formalmente este resultado conhecido na literatura como
Dualidade de Shepard. Pode-se verificar não somente que (J é uma medida da
16Entende-se

por mesma tecnologia de produção que, para uma mesma combinação de fatores
de produção (k.}, tem-se um mesmo preço relativo entre os fatores(w).
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curvatura, como também que
tal resultado, deve-se fazer:

dk

=

(Y

LdK - KdL
L2
'

é múltiplo da curvatura da isoquanta. Para obter

dw = 8w dL
8w dK dK = _ f L dL
8L
+ 8K ,.
[«

Manipulando estes resultados em (1.36), tem-se:

w

(Y

= LK

K+Lw

(ôw W ._ ôw)
et.

ôK

,
(1.36)

Uma vez que a curvatura da isoquanta é dada por:

(1.37)

o

denominador do segundo termo de (1.36') é exatamente a curvatura da
isoquanta na forma dada por (1.37), portanto, (Y é múltiplo da curvatura. Uma vez
que a isoquanta é convexa em relação à origem, sabe-se que ~~If 2: O,portanto, (Y
sempre assumirá valores não-negativos, tal que O < (Y < 00. Colocado desta forma,
pode-se reinterpretar a substituição e a complementariedade existentes entre os
fatores. Quanto menor a curvatura da isoquanta (~~If -t O), pequenas variações
em w implicam variações maiores na relação kipata que o produto se matenha
constante, de forma que a substituição entre um fator e outro é maior( (Y -t 00),
devido a uma mudança no preço relativo entre eles. Por outro lado quanto maior
a curvatura (~~If -t 00), grandes variações em w implicam pequenas variações em
k.. Neste caso, os fatores são pouco substitutos ((Y -t O). Desta forma, verifica-se
que existem dois casos limites:
i) para (Y = O,a função de produção é descrita por uma função de coeficientes
fixos do tipo Leontief e, neste caso, k, não varia em resposta a uma variação de
w;

ii) para (Y = 00, a isoquanta da função de produção é uma reta e, portanto,
qulaquer variação em w implica uma troca plena de um fotor pelo outro; a solução
de canto que determina a quantidade de .fator usado para manter a função de
produção constante em resposta a uma variação em w.
É facil observar que a elasticidade substituição é simétrica, ou seja, (Y definido
indicando a substituição entre K e L é igual a (Y definido indicando a substituição
entre L e K. Lembrando que:
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ow

-=

âL

fLLfK

ow

- .hfKL

etc

f1

-

fLKfK

- fLfKK

f'k

Usando estes resultados, é possível reescrever (I.36) na forma:

Esta definição de (5 mostra que a elasticidade substituição entre K e L independe de (5 ser definido para K e L ou para L e K. Outra vantagem da definição de
(5 na forma (I.38) refere-se ao fato de que, para funções de produção homogêneas
de grau 1, (5 pode ser escrito por:
fLfK

(1.39)

(5=--

yfKL

Como as funções de produção usadas assumem normalmente homogeneidade
de grau 1, a definição (I.39) é bastante conveniente. Entre as funções de produção
homogêneas de grau 1 mais usadas, estão as funções CES e Cobb-Douglas.Usando
(I.39), verifica-se que (5 é igual a 1 para qualquer função de produção do tipo
Cobb-Douglas definida por:
para O < a < 1
Esta propriedade da Cobb-Douglas assegura que, para funções deste tipo, a
participação de K e L na renda ((}Ki e (}Li) é constante e igual a a e 1 - a,
respectivamente. A funç-ãode produção do tipo CES é dada por:

Usando (I.39), observa-se que a elasticidade substituição na CES é constante
e igual a 1~1/>' Portanto, a função Cobb-Douglas é um caso particular da CES em
que (5 = 1.
A elasticidade substituição dada por (I.36) considera o impacto total de uma
variação na remuneração relativa de um par de fatores sobre o uso relativo destes
fatores. No entanto, para funções que possuem n fatores, tal que n>2, pode ser
desejável conhecer o grau de substituição entre um par de fatores de produção sem
que seja considerado o efeito deste par sobre os demais n-2 fatores restantes. Esta
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relação é captada pela elasticidade substituição parcial dos fatoresl7, deMida em
Allen (1938) por:
i
(1.40)
em que a função de produção é dada por: y =

o
H=

t.

12

.

f]2

.

f22

.

[ri, fn2

f(Xl,

X2,

, xn)

e Hij = cofator do elemento

e*!:=

fi.

fij.

fnn

I

Chung (1994) demonstra que O"ij = O"ji, ou seja, que a elasticidade substituição
parcial é simétrica, tal como a elasticidae substituiç-ão (0"). Algumas propriedades
sobre o sinal da elasticidade substituição parcial podem ser deduzidas utilizando
a participação do custo de um determinado fator í18 sobre o custo total, da~o por:
l'i,i

=

x.],
XdI

+ x212

+ xnfn

+

,

em que

l'i,l +

l'i,2 +

+

l'i,n =

1
i

Se multiplicarmos os elementos da primeira linha de H pelo cofator do el~mento
correspondente de uma outra linha, a soma destes produtos será zero, pqis este
produto equivale a um determinante de uma matriz com duas linhas iguais. Tal
produto é dado por:
I
(1.41 )
Usando as definições de

Dividindo (1.41) por
_:-=-

XiH,

O"ij

e

l'i,i,

obtém-se:

tem-se:

1'i,_1_0"_iI_+_1'i,_20"i2
+

+

l'i,nO"in =

O

I

17A elasticidade substituição parcial entre os fatores é também conhecida na literatura por
elasticidade substituição Allen-Uzawa,
I
18Em equilíbrio este valor é igual à participação do fator i na renda.
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Reescrevendo) tem-se:

Devido à hipótese de convexidade da isoquanta, sabe-se que os determinantes
dos menores principais da matriz H possuem sinais opostos, ou seja, H e Hii
assumem sinais contrários. Pela definição de (Jij, O"ii < O, portanto:
(1.42)
A inequação (1.42) impõe n restrições sobre as elasticidades substituição parciais. Tal relação assegura que as (n-L) elasticidades substituição entre um fator
e todos os demais não podem ser todas negativas. Para o modelo 3x2 exposto
no próximo capítulo, estas restrições apresentam-se para cada setor da seguinte
forma'":

Portanto, ou as três elasticiades são positivas, ou duas delas são positivas e
uma negativa para que as três restrições sejam satisfeitas.
Uma interpretação conveniente do papel da elasticidade substituição parcial
pode ser dada por um exercício proposto por Allen (1938), através do qual é
possível identificar o papel das elasticidades substituição parciais sobre a demanda
de fatores quando ocorre uma variação no preço dos bens. A relização deste
exercícioassume, como usual, a existência de equlíbrio entre a oferta e a demanda
dos l (l = 1,2, ..... , m) bens e que a curva de demanda por YI é negativamente
inclinada com elasticidade dada por:-&~ddl
= fi > 020. O exercício consiste em
in pi
estudar o efeito da elevação no preço de um dos n fatoresíw.] sobre a demanda
19 A obtenção deste resultado requer o uso da propriedade de simetria de (1ij demonstrado por
Chung(1994).
20É importante esclarecer que AlIen (1938) faz o exercício para uma economia fechada diferente
daquela que está sendo considerada neste trabalho. No modelo de Allen (1938), o preço dos
fatores é variével exógena e, o preço dos bens, endógena, sendo este último ajustado pela oferta
e demanda. No modelo que está sendo usado, assumi-se que, para qualquer preço de bem, existe
equilíbrio entre oferta e demanda determinado no mercado internacional, ou seja, a demanda e
a oferta interna não influenciam a determinação dos preços, portanto, o papel da elasticidade
"1 pode ser desconsiderado no âmbito deste trabalho, uma vez que a demanda relevante para a
economia tratada aqui não é negativamente enclinada em relação aos preços do bem e, portanto,
não determina uma redução da produção quando o preço do bem aumenta.
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dos n fatores. A demonstração deste exercício é feita no Apêndice IH; por hora
apresenta-se somente a relação encontrada:
(/.43)
Os termos (Jij e u da expressão (1.43) indicam os dois efeitos que atuam simultaneamente sobre a demanda dos fatores:
i) o termo -"1 < O representa o chamado efeito escala, que indica a redução na
demanda pelo fator
,uma vez que a produção diminui em razão da contração
da demanda pelo bem Yl em função do aumento de Pl;
ii) o termo (Jij representa o efeito substituição, indicando o impacto na demanda por
em razão de um aumento em Wj (preço do fator Xj). Portanto,
para i =I i, (Jij indica o efeito da elasticidade de demanda cruzada de x; por ui, e,
para i = j, (Jjj representa o efeito da elasticidade de demanda de
por Wj;
Assim, é possível caracterizar a existência de substituição ou complementariedade entre os fatores x, e Xj, pelo sinal de (Jij:
i) se (Jij > O, de (1.43) verifica-se que a demanda por
é incrementada em
razão do aumento de uu, pois o fator Xj substitui o fator Xi na produção de l em
razão do último ter se tornado mais caro. Neste caso, o fator Xj é classificado
como substituto do fator Xi na produção de Yl;
ii)Se (Jij < O, de (1.43) verifica-se que a demanda por
é contraída em razão
do aumento de uu, como a demanda por x; acompanha a redução na demanda de
xL devido a Wi ter se tornado mais caro, o fator Xj é classificado como complementar ao fator Xi.
Considerando as n restrições impostas pela inequação (1.42) em decorrência da
hipotése de convexidade da isoquanta, conclui-se que todo fator é complementar
a si próprio e que a ocorrência de substituição entre os fatores é maior que a
ocorrência de complementariedade. No caso do modelo 3x2, que será analisado
no capítulo 2, tais restrições impõem que no máximo um par de fator pode ser
complementar.
Ainda acerca das propriedades inerentes a (Jij, Uzawa (1962)21mostra que:
i) a elasticidade substituição parcial é igual a elasticidade substituição ((Jij =
(J) para funções de produção homotéticas. Como as funções genéricas dos tipos
CES e Cobb-Douglaséé são homotéticas, para todos os pares de fatores de uma

x;

x;

x;,

x;

x;

21 As demonstrações destas propriedades são bastante complexas e não contribuem para o
desenvolvimento deste trabalho e, por isto não há necessidade de expô-las.
22 As funções genéricas dos tipos CES e Cobb-Douglas são dadas por:
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CES
O"ij

=

= (j =
=L

O"ij
(j

e para todos os pares de fatores em uma Cobb-Douglas

12'1j!

ii) é possível escrever
(1.9), da seguinte forma:

O"ij

em termos da função custo médio mínimo dada por

O"ij ~ O" =

se

BC

(I.44)

23

âWi âWj

Apresentadas as definições e as interpretações de O"ij e 0", pode-se verificar
como as elasticidades substituição afetam alguns dos resultados do modelo 2x2.
Na seção anterior, não se mostrou como as variações nos preços dos bens e os
diferentes progressos tecnológicos afetam os produtos Yl e Y2. Com o auxílio de
0", pode-se desenvolver estes resultados. Primeiramente, será verificado o impacto
de aumento nos preços sobre as produções dos setores 1 e 2, mantendo as dotações
dos fatores K e L constantes. Para atingir este resultado é necessário diferenciar
as equações (1.12) e (1.13), inclusive as relações aKi e aLi, já que, como os preços
estão variando, w e r (argumentos das funções aKi e aLi) também variam. Tem-se
para (1.12):

Manipulando:
daKl~Kl
--.-::..::....:.....-=---=-

+

K1dY1Y1

aKIKYl

+

Y1Y1K

daK2Y2K2
aK2Y2K

+

K2dY2Y2

=

O

Y2Y2K

Obtém-se:

(I.45)
Analogamente tem-se para (1.13):

(I.46)
i)CES => f(Xl,X2,

.J..

x

n)

=A

(2:Çixt].p

ii)Cobb-Duglas => f(xl,X2,
,xn) = A Ilxfi , em que 0< ai <O e 2: ai = 1
possível mostrar que a ealasticidade da função custo médio mínimo é o inverso da definição
de (1.44), portanto, a curvatura de C(.) comporta-se no sentido contrário da curvatura da
isoquanta, ou seja, quando (7 ---+ O C(.) fica mais elástica e quando (7 ---+ 00 C(.) fica mais
inelástica.
23É
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Diferenciando (1.11) e dividindo por (1.11) novamente, tem-se:
d aKi =
aKi

Usando a definição (1.44) de
0 , segue:
24

(J,;

•

r

c: ~+ c: ~
rrr

C:

W

rwW

C:

e lembrando que

f)r,,;,. = wCC,:",.i

e

C:ruiw+Cirr-r -

(I.47)
Analogamente tem-se:

(I.48)
Consideraremos que somente o preço do bem 2 (P2) varia e, portanto, assumiremos Pl = o. Fazendo a diferença entre as equações (1.18) e (1.17) e desconsiderando
variações no preço do bem 1, tem-se:

(I.49)
Substituindo (1.49) em (I.47) e (1.48), obtém-se:
P2

(1.47')

P2

(I.48')

l8l

aKi

(Jif)Li

o-u

(Jif)Ki

l8l

Substituindo (1.47') e (1.48') em (1.45) e (I.46) , definindo ~K e ~L e escrevendo o sistema dado por (1.45) e (I.46) na forma matricial, tem-se:

(1.50)
24Este resultado decorre da homogeneidade de grau 1 de C'{w.r] em relação aos seus argumentos w e r, implicando homogeneidade de grau O nas derivadas parciais de Ci em relação aos
seus argumentos.
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Resolvendo o sistema pelo método de cramer, temos solução para ~ e
f:1K )..L2+ f:1L)..K2 ~
1011)..1
P2
f:1K )..LI + f:1L)..KI ~
1011)..1
P2

92:

(I.51 )
(I.52)

Chegou-se ao resultado esperado, ou seja, uma elevação no preço do bem 2
resulta no aumento da produção do bem 2 e na retração da produção do setor
1. A intuição deste resultado é direta e está associada à intuição do teorema de
Stolper-Samuelson. A elevação de P2 cria incentivo para o produtor de 2, uma
vez que o lucro econômico passa a ser positivo. Ao aumentar a produção sobre a
existência de pleno emprego o setor 2 drena fatores do setor 1, de tal forma que a
produção do setor se retrai. A extenção deste resultado para um aumento em PI
é direta, basta fazer P2 = Oe 'PI =1= Oe repetir o procedimento acima.
No entanto, as equações (1.51) e (1.52) evidenciam que, com incentivos de
preço indênticos, os produtos de 1 e 2 podem crescer mais ou menos. Através
dos termos f:1K e f:1L verifica-se que, quanto maior a elasticidade substituição
entre os fatores em cada um dos setores (0"1 e 0"2), maior será o impacto de uma
variação no preço do bem sobre o incremento na produção do setor beneficiado
e na redução do setor desfavorecido. A intuição deste resultado está diret.amente
associada à relação (1.43). Pode-se verificar a influência de (1.43) sobre (1.51) e
(1.52) executando o seguinte exercício:
Assumindo P2 > O e PI = O, do t.eorema de Stolper-Samuelson, seguem um
aumento na demanda por trabalho maior que a elevação na oferta de trabalho e
um aumento na oferta de capital maior que o incremento na demanda por capital,
resultando em aumento de w e redução de r. Tendo em vista (1.43), quanto maior a
elasticidade substituição entre os fatores nos dois setores, menor é a diferença entre
demanda e oferta dos fatores capital e trabalho que determinam a magnitude do
aumento em w e da redução em r. Este resultado decorre devido à substituição
de K por L no momento em que Stolper-Samuelson atua determinando que w
aumenta e r decresce. Este fenômeno implica duas conclusões relativas ao papel
das elasticidades substituição em (1.51) e (1.52):
i) da hipótese de convexidade da isoquanta, que implica fLLfKK < fLKfKL,
verifica-se que absorção na margem de K e L conjuntos na função de produção
contribui mais positivamente com o nível do produto do que absorção de um dos
fatores isoladamente. Tendo em vista que, quanto maior a elasticidade substituição
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entre K e L o setor 2 irá absorver menores quantidades de L e maiores de K, em
função da substituição do primeiro pelo segundo, a absorção de K e L conjunta
em 2 irá aumentar, contribuindo mais com nível do produto de 2. Ou seja, maior
será o crescimento de Y2 quanto maiores (TI e (T2. Por outro lado, o setor 1 libera
uma combinação conjunta de K e L maior quanto maiores (TI e (T2, de forma que
a redução no produto deste setor será maior;
ii) uma vez que valores maiores de (TI e (T2 implicam redução da diferença entre
a demanda e a oferta de K e L, o efeito do aumento de P2 sobre w e r é atenuado
na medida em que as elasticidades substituição dos dois setores assumem valores
maiores. Portanto, o efeito do teorema Stolper-Samuelson sobre a distribuição da
renda entre K e L é reduzido.
Estas duas conclusões podem ser generalizadas como propriedades acerca do
papel da elasticidade substituição entre fatores no modelo 2x2 padrão. Ou seja,
quanto maior a elasticidade substituição entre os fatores, menor é o impacto do
teorema de Stolper-Samuelson sobre a disparidade das remunerações dos fatores e
maior é o impacto de uma mesma variação nos preços dos bens sobre a diferença
entre a variação na produção de 1 e 225. Salienta-se que as elasticidades substituição não alteram o sentido dos resultados obtidos no modelo 2x2, pois atuam
somente sobre a magnitude destes resultados. Extendendo esta observação para o
teorema de Stolper-Samuelson , conclui-se que as elasticidades substituição entre
os fatores não afetam a direção do impacto de variações nos preços dos bens sobre
a disparidade das remunerações dos fatores. Esta última conclusão constitui a
diferença de maior relevância entre o modelo 2x2 padrão e o 3x2, que será apresentado no capítulo 2, para o trato das questões inerentes ao impacto do comércio
sobre a distribuição de renda.
Pode-se mostrar que, para os progressos técnicos do tipo Hicks-Neutro., a
elasticidade substituição obedece a regra, ou seja, ela não determina o sentido em
que este tipo de progresso afeta a produção dos bens, mas somente a magnitude
do efeito. Para verificar este resultado, deve-se lembrar de (I.29) que:

(I.53)
(I.54)
25Este último resultado fica mais claro quando se faz a diferença na variação de Yl e Y2, de

(1.51) e (1.52), temos:
~

Y2 -

~

_

Yl -

~L±~K

1811ÀI
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Diferenciando (1.53) e (1.54), dividindo por (1.53) e (1.54), respectivamente, e
fazendo uu = f.LKi = f.Li,obtém-se:
aKi

-

OLiO"i(iiJ - f) - íli
-OKiO"i(iiJ - f) - íli

o-u

(I.55)
(I.56)

Das equações (1.32) e (1.33), obtém-se:

oKl íl2

w

- OK2íll

101
OL2Pl - ()L1íl2

f

0

1

1

Segue:
~
W -

~

~

~

f.L2 -

r =

101

f.Ll

(I.57)

Substituindo (1.57)em (1.55) e (1.56)e então substituindo as expressões obtidas
em (1.45) e (1.46), tem-se o sistema dado por:

.ó.K(í?1-í?2 )+101 (í?lÀKl +í?2ÀK2)
101
101 (í?l ÀLI +í?2ÀL2) -.ó.L(í?l
101

Resolvendo pela regra de cramer para

(I.58)

-í?2)

fI e f2, pode-se

obter:

(I.59)
Da relação (1.59), verifica-se que um progresso tecnológico do tipo neutro aumenta a produção do setor em que ele ocorre de forma mais intensa. Os termos LlK e ÚL indicam que o impacto do progresso tecnológico neutro sobre a
produção será maior quanto mais elástica é a substituição entre os fatores de
produção. Comparando (1.59) com (1.52) e (1.53), verifica-se novamente a semelhança existente entree um progresso tecnológico neutro sobre a produção do setor
i e um aumento de Pio Devido a equivalência analítica, já mencionád'à~entre um
progresso tecnólogico neutro e um subsídio a relação (1.59) pode ser diretamente
estendida para estudar o impacto de subsídios na economia.
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lI. O Debate dos Anos 90: Comércio x Distribuição de Renda.
O debate acerca dos impactos do comércio internacional sobre a distribuição
de renda vem ocorrendo de longa data (Meltzler, 1949), mas intensificou-se na
década de 90. A nova dinâmica deste debate é atribuída a vários fatores distintos, porém três fenômenos econômicos em particular se destacam. O primeiro é o
aumento gradativo da participação relativa do comércio internacional no PIB dos
países desde meados da década de 70. Este fenômeno é, na verdade, apenas uma
retomada da participaç-ão do comércio no PIB, uma vez que no final do século
XXI, a importância do comércio no PIB, para muitos países, era maior que a
atual, conforme mostra Krugman (1995,a). O segundo fenômeno - o mais significativo para a questão da distribuição de renda - refere-se ao aumento relativo
do comércio entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, conforme apresentado em .Sachs & Shatz (1994) e Lemer (1996). O terceiro fato estilizado é o
aumento da divisão internacional do trabalho, caracterizada pelo crescimento do
comércio intra-indústrial. Ou seja, as indústrias, cada vez mais, realizam as diferentes etapas do processo de produção em diversos países, explorando as vantagens
comparativas que cada país oferece para determinadas etapas. Soma-se a estes
fenômenos o fato de as economias desenvolvidas apresentarem, concomitamente ao
crescimento do fluxo comercial entre países, uma piora gradativa na distribuição
de renda (Krugman,1995,a). Este fato foi exaustivamente demonstrado para os
Estados Unidos (ver Sachs & Shatz, 1994; Lawrence & Slaugther, 1993; TopeI,
1997; Leamer, 1996 entre outros), onde verificou-se não apenas a deterioração
na distribuição de renda, como também um aumento significativo na disparidade
entre os salários do trabalho qualificado e não qualificado dos anos 70 em diante.
Em face desta nova conjutura da economia global, procurou-se determinar os
fatores responsáveis pelo aumento na desigualdade dos salários e do desemprego
em alguns países desenvolvidos. Como a teoria neoclássica de comércio internacional, baseada no conjunto de teoremas Hecksher-Ohlin-Samuelson (HOS),
apresentados na seção I, prevê que o comércio internacional entre países "pobres
" e "ricos " pode levar ao aumento da desigualdade nos "ricos ", o comércio
passou a ser um dos principais objetos de estudo para averiguar o fenômeno da
desigualdade. Por outro lado, vimos que progressos tecnológicos de diferentes
tipos também afetam a distribuição de renda entre os fatores de produção, de
forma que o progresso tecnológico também ganhou o "status " de canditado a
responsável pelo desempenho dos salários nos países, uma vez que este período
também se caracterizou por mudanças tecnológicas profundas.
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Para a economia americana, particularmente, diversos artigos foram publicados com o intuito de entender a participação do comércio e do progresso tecnológico sobre o resultado dos salários nos países com abundância relativa de
capital humano qualificado. Os autores que protagonizam o debate que procura
os fatores mais importantes para a explicação da desigualdade crescente fazem uso
direto ou indireto de modelos 2x2 semelhantes ao apresentado na primeira parte
deste capítulo, utilizando os fatores capital humano qualificado e não qualificado,
ao invés de capital e trabalho. Pode-se dividir os participantes do debate em dois
grupos, no primeiro grupo encontram-se Osautores favoráveis à idéia do comércio
como a principal causa da disparidade. Neste grupo estão Leamer (1994,1996) e
Sachs & Shatz (1994). No segundo, estão os autores que acreditam que o comércio
internacional possui impactomarginal, sendo que a causa do aumento da desigualdade deve ser buscada nas mudanças tecnológicas, isto é, no progresso tecnológico
viesado para o trabalho qualificado, que aumenta a demanda relativa por este
tipo de trabalho. Neste grupo estão Lawrence & Slaughter (1993), Krugman &
Lawrence (1993) e Topel (1997).
Estes trabalhos serão analisados mais cuidadosamente e sua escolha deve-se,
não somente à sua relevância, mas, principalmente, à interlocução que existe entre
eles. O esforço de apresentar as principais evidências que fundamentam estes
trabalhos é importante não só para uma melhor comprensão do debate em si,
como também para justificar em que sentido o uso do modelo 3x2 contribui para
o seu entendimento, sendo particularmente conveniente para estudar o impacto
de políticas de substituição de importações sobre a distribuição de renda.
O primeiro trabalho importante no debate é o de Krugman & Lawrence (1993),
que descartam a explicação tradicional do crescimento do comércio internacional
entre países "pobres" e "ricos" como o responsável pela piora na distribuição de
renda e pela diminuição da participação do PIB do setor de manufaturados intensivo em trabalho não qualificado. O asutores sugerem que os efeitos dos teoremas
de Stolper-Samuelson e da Equalização dos Preços dos Fatores não seriam fortes
o suficiente para explicar a deterioração na distribuição de renda:
"Suppose that a country in which skilled labor is relatively abundant begins
trading with another country in which it is relatively scarce. The skill-abundant
country will export skill-intensive goods and import labor-intensive products, and
as a result will shift its production toward skiil-intensive sectors and away from
labor-intensive. sectors.
But such shift in the mixed toward skill-intensive products raises the demand
for skilled workers while reducing it for unskilled workers. This will lead to a
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risuu; real wage f 01' skilled wOTkeTS, a declining real wage f 01' unskilled. The risuu;
wage diJJeTential, in turn, will lead [irms in ali uuiustries to reduce the roiio of
skilled to undkilled uiorkers in their employment.
When the dust has settled, the
wage diJJeTential must rise just enough to oJJset the eJJects on labor demand of the
change in industTY mix "(Krugman & Lawrence, 1993, pg 13).
"AcoTding to the theor-y of [actor-price equalization, then, a rising relatiue
wage f 01' skilled wOTkeTS leads all iiuiustries to employ a louier ratio of skilled
to unskilled wOTkeTS; this is necessaru in arder to allow the economy to shift its
irulustru mix touiard skill-iniensiue sectors. 01' to put it diJJerently, the skilled
uiorkers needed to expasul the skill-intensive sector are made de available because
insustries economize 017, their use when their relatiue wage rises; and conuersels]
the shift in the iruiustru mix ratifies the change in relatiue wages.
This analysis carnes two clear empirical implications: if qrounnq international
trade is the main [orce driouu; increased wage inequality, then we should see the
ratio of skilled to unskilledemployment declining in all uuiustries, and a substancial
shift in the mix of employment touiard skill-intensive uulustries." (Krugman &
Lawrence, 1993, pg 14).
Tendo em mente os resultados da seção anterior, sabe-se que por mais substitutos que sejam os fatores, o sentido do efeito de um aumento no preço relativo
do bem intensivo em capital humano qualificado, em função do crescimento do
comércio entre países "ricos" e "pobres", sobre a remuneração dos fatores e a
produção dos setores, não pode ser anulado. Ou seja, a melhora dos termos de
troca implicaria, para a economia americana, uma piora na distribuição de renda
e uma diminuição da participação do setor de manufaturados no PIE, de acordo
com as equações (1.17), (1.18), (1.51) e (1.52). Portanto, a conlusão do artigo de
Lawrence & Krugman (1993), citada nos dois primeiros parágrafos,de que o efeito
do comércio sobre a disparidade dos salários é atenuado devido a substituição
entre os fatores, se sustenta no modeloêxâ. A conclusão dos autores expressa nos
dois últimos parágrafos, de que se o comércio internacional explica a deterioração
na distribuição de renda, deveria ser observado, empiricamente, um decréscimo na
relação trabalho qualificado/trabalho não qualificado em todos os setores, também
está de acordo com as previsões do modelo 2x2. No entanto, os autores atribuíram
equivocadamente (segundo o modelo 2x2) tal conclusão a substituição entre os fatores. Da mesma forma que o impacto do comércio sobre os preços dos fatores, o
impacto deste sobre as intensidades fatoriais relativas independe da elasticidade
substituição.
Em realção ao uso do Teorema da Equalização do Preço dos Fatores para tratar
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a questão, Leamer (1994), utilizando os resultados do modelos 2x2, comentou:
" The Factor Price Equalization (FPE) theorem is the wrong choice for studying
the impact of increased foreign competitionon the US economy. The FPE theorem
is concerned unth. the changes in wages caused by changes in facto r suplies(. ..) The
theorem has nothing to do with increased eziernal competition. Quite the contrary,
it is based expIicitly 011, the small-country assumption that eziernal product prices
can be takeii as fixed even as the internal supply of product is varying. " Leamer
(1994, pg 7)
Krugman & Lawrence (1993) creditam os motivos da deterioração da distribuição de renda ao progresso tecnológico, particularmente a um possível progresso tecnológico no setor de manufaturados viesado para o fator trabalho qualificado, que teria reduzido os preços dos manufaturados e diminuído a participação
destes no PIB. Obviamente estes resultados não são compatíveis com o modelo
2x2, já que neste modelo os preços dos bens não são afetados por eventos internos
à economia. Assim, apesar de rejeitarem a hipótese de pequena economia aberta,
os autores não explicitam tal rejeição em nenhum momento. Eles citam, como
evidência a favor do progresso tecnológico viesado e contra o "efeito comércioê?",
o fato de a relação trabalho qualificado ter aumentado em todos os setores da
economia. Sob a ótica do modelo apresentado na seção anterior, pode-se fazer
duas observações em relação à evidência apresentada pelos autores:
i) se as evidêncais estão corretas, de fato existe algum efeito que se sobrepõe
sobre o efeito" comércio";
ii) fazendo uso da Tabela 1.1 verifica-se que o sentido do impacto do progresso
tecnológico sobre a remuneração dos fatores depende do setor em que o progresso
incide e não do tipo de progresso tecnológico'".
26Lemaer (1994) classifica o impacto do comércio sobre a distribuição de renda de efeito" qlob-

alização". Como o autor desta dissertação tem uma rejeição pessoal ao termo" globalização " ,
por motivos idiossincrát icos, este trabalho se referirá ao conceito de efeito" glabalização "apresentado por Leamer(1994), por efeito "comércio".
27Leamer(1994,1996) fazendo uso do mesmo modelo enfatiza este aspecto por duas vezes:

"A standart resulta in elementary trade theor-y is that the impact of technological change on
wagws depends on the sector in which the innovation occurs. A n innovation in the skill-intensive
sector causes reductions in wages of unskilled, but tecnological change in the unskilled-intensive
sector causes an increase in wages of the unskilled. " Leamer (1994, pg 9)
"In this general equlibrium. framework, with product prices held fixed and to a first arder of
aproproximation, it does not tnatier that tecnological change reduces the inputs of unskilledworkers in every sector; what matters is whether the technological improvement is concetraded
in seciors that are intensive in unskilled uiorkers, intensioe in skilled uiorkers or intensive in
capital. Factor bias doesn't matter; sector bias does. " Leamer (1996, pg 5)
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Assim, a argumentação de Krugman & Lawrence (1993) só faria sentido se o
progresso tecnológico observado neste período tivesse sido viesado para o setor
intensivo em trabalho qualificado e não simplesmente viesado para o trabalho
qualificado, como sugere a evidência empírica.
Outro trabalho relevante dentro do contexto do debte é o de Lawrence &
Slaugther (1993). Em primeiro lugar, os autores rejeitam os métodos de "factor
content" usados por alguns autores para quantificar o impacto do comércio internacional sobre a distribuição de renda. Estes métodos procuram identificar as
intensidades fatoriais incorporadas nas mercadorias que são comercializadas com
outros países para medir o impacto da oferta relativa de fatores, provocada pelo
comércio, sobre a remuneração destes fatores no país28.
A rejeição destes métodos está de acordo com o modelo 2x2 padrão, uma
vez que nestes modelos o mecanismo de transmissão do efeito" comércio" sobre a
distribuição de renda é via preço e não via volume do comércio, como é considerado
pelo método de factor content/", Os autores se mostram cientes deste aspecto:
"The studies taht calculate the quantíties of factors embodied in trade volumes or the trade deficit do not relate precisely to the Stolper-Samuelson theorem"
Lawrence & Slaugther (1993, pg 190).
Although the approach used by Borjas, Freeman, and Katz enjoys a long iradition, it is rather weakly grounded in standart trade theory. (. ..) The StolperSamuelson theorem, however, deals only with production activity: shifts in production prompeted by shifts in the terms of trade. Changes in the trade deficit
that leaue the terms of trade unchanged do not change relative factor returns"
Lawrence & Slaugther (1993, pg 191).
Lawrence & Slaughter (1993) buscam outras evidências para reforçar a tese
de Krugman & Lawrence(1993) de que o progresso tecnológico é o principal responsável pela crescente disparidade entre os salários. As novas evidências encontradas mostram que os termos de troca nos anos 80 não se comportaram como
28De acordo com Corrêa(1999), acredita-se que Krugman & Lawrence (1994) oferece uma boa
definição da metodologia de "factor content ":

"Recent work by Lawrence Katz and others has calculeted the skilled and unskilled labor "embodied "in US trade - that is, the labor inputs that were used to produce exporte, and that would
have beeti used to produce our imports if theyhad been made domestically. lf the increased US
exporte has embodied conside:rnblymore skilled and less unskilled labor than the increased importe,
this would have reduced the relativa demand for less educated uiorkers",
29Lemer (1994 e 1996) se mostra contrário ao uso da metodologia de factor content em diversas
passagens. O autor argumenta que a falta de afinidade teórica desta metodologia com modelos
do tipo 2x2 é o principal fundamento das críticas a este método.
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seria de se esperar para explicar a piora na distribuição de renda desta década.
Ou seja, não foi observado uma melhora dos termos de troca para 'a economia
americana neste período. Na verdade, muito pelo contrário, verificou-se uma deterioração destes, evidência que reforça a tese "anti comércio". Por outro lado, os
autores, utilizando a metodologia padrão para diagnosticar este tipo de progresso
técnico, conhecida na literatura como produtividade total dos fatores, não encontraram evidências significativas de maior incidência de progressos tecnológicos do
tipo Hicks-Neutro nos setores de exportáveis intensivos em trabalho qualificado.
Utilizando o resultado mostrado na seção anteriorçde que progressos tecnológicos
do tipo neutro em um setor têm o mesmo impa~to~,s9brea dispersão de salários
que um aumento de preço do bem produzido por estesetor, Lawrence & Slaughter (1993) chamam o produto do preço do setor com o progresso técnico neutro
observado no setor (PiJ-ti' pela notação usada nesta dissertação) de preço efetivo.
Esta denominação é conveniente, pois indica o efeito predominante sobre a remuneração dos salários, ou seja, se o preço efetivo de um setor é maior que de outro,
tem-se um efeito Stolper-Samuelson efetivo, equivalente ao aumento de preço relativo do setor que teve o maior aumento em seu preço efetivo. A Tabela IA,
retirada do artigo de Lawrence e Slaughter (1993,pa 199) resume as evidências
encontradas pelos autores:

Employment- Weighted Percentage Changes in International
N eutral Productivity, 1980-89
Industry
Import-producing
Nonproduction weights
Production weights
Difference
Export-producing
Nonproduction weigths
Production weights
Difference

Internat. Prices

Hicks-neutral tech.
20.5
11.9
8.6

26.0
28.1
-2.1

18.6
10.7
7.9

26.3
30.0
-3.7

Prices and Hicks-

Effec. prices
46.5
40.0
6.5
44.9
40.7
4.2

Na verdade, a Tabela 1.4 revela que os termos de troca efetivos (dados pela
razão dos preços efetivos), na década de 80, pioraram para a economia americana
(o preço efetivo cresceu 2,3% a mais no setor que produz irripotáveis). Portanto,
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o resultado esperado seria uma melhora da distribuição de renda. No entanto, os
autores dest.acam duas evidências em favor da t.ese por eles defendida:
i)corroborando as evidências de Krugman & Lawrence (1993), os autores
mostram que a relação trabalho qualificado (nonproduction workers) e trabalho
não qualificado (production workers) cresceu em praticamente todos os setores da
economia norte americana na década de 80;
ii) na Tabela 1.4 verifica-se que o progresso tecnológico Hicks-Neutro ocorrido nos setores(desconsiderando se o setor é de importáveis ou de exportáveis)
é maior quando ponderado pela participação do trabalho qualificado no setor do
que quando ponderado pela part.icipação do t.rabalho não qualificado.
Segundo Lawrence & Slaughter (1993), estas duas evidências sugerem que o
progresso tecnológico foi mais intenso nos setores intensivos em trabalho qualificado. Na medida em que um progresso técnico do tipo neut.ro no setor intensivo em
trabalho qualificado acarreta a redução da relação trabalho qualificado/trabalho
não qualificado em todos os setores, a conjugação das duas evidências não tem
respaldo teórico no modelo 2x2. A solução encontarda pelos autores para dar
respaldo teórico as duas evidências é a de assumir que o progresso técnico ocorrido foi viesado para o trabalho qualificado no setor de exportáveis:
"One possible explanation for this relative employment shift is that tecnological
chngewas "biased " towars the use of nonproduction labor. (. ..) " Lawrence &
Slaughter (1993, pg 204)
" This shift suggests that tecnchnological change has been the more important
pressure on wages for' pruductuni workers. Total factor pr'Oductivity growth has
been higher in manufacturing industries, which use nonproduction workers relatively intensively.
Such a TFPchange also implies an increase in the ratio of
production to nonproduction labor, houieuer. This means that in assition to TFP
growth, technological progress was probably biased toward nonproduction labor"
Lawrence & Slaughter (1993, pg 209).
Atrvés das Tabelas 1.1 e 1.3, verifica-se que não há como conciliar as evidências
apresentadas por Lawrence & Slaughter (1993) utilizando o modelo 2x2, se não
forem considerados os efeitos mistos de progressos tecnológicos. Assumindo a incidência de progresso tecnológico poupador de trabalho não qualificado (viesado
para o trabalho qualificado(JLLi)) no setor de exportáveis, explica-se a deterioração na distribuição de renda, mas não o aumento na relação trabalho qualificadojtrabalhonão qualificado. Deste tipo de progresso técnico, verifica-se, através
da tabela 1.3, que o aumento da relação trabalho qualificado/não qualificado não
ocorre no setor de importáveis e que o sinal do impacto na razão entre os fatores
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no setor de exportáveis depende de hipóteses sobre os parâmetros do modelo.
Portanto, não é razoável, utilizando um modelo 2x2, interpretar, como evidência
empírica de um progresso tecnológico do tipo que Lawrence & Slaughter (1993)
assumem, o aumento na razão qualificado/não qualificado na economia como um
tod034•
No entanto, Leamer (1994) mostra que é possível que uma combinação entre
progressos técnicos poupadores de trabalho não qualificado nos dois setores leve
a resultados compatíveis com as evidências apresentadas pelos autores no modelo
2x2 exposto na seção anterior. Porêm, os testes empíricos realizados por Leamer
(1994) não corroboram a combinacão de progressos técnicos necessária para se
obter as evidêncais de Lawrence & Slaughter (1993) e de Krugman & Lawrence
(1993):
" In every case, tecnology has led to a larqer increase in wages for the production
(unskilled?) than for the nonproduction (skilled?), completely the opposite of the
conclusion of Lawrence and Slaughter (1993) and K rugman 8 Lawrence (1993)"
Leamer (1994, pg 20) .
Contudo o próprio Leamer (1994) questiona a validade dos resultados a que
chegou:
"Bui, fmnkly, I re-ally question the usefulness of data categorized in this way
for addressing the question of the determinants of income inequality"
Diante do impasse sobre os principais determinantes do aumento da disparidade salarial nos EUA e em resposta a Leamer (1994), Krugman (1995,a e 1995,b)
levanta aspectos bastante contundentes para averiguar a adequação do modelo 2x2
ao trato desta questão. Krugman (1995,a) apresenta um modelo de equilíbrio geral
computável equivalente àquele exposto na seção anterio.r no que diz respeito ao
impacto dos preços sobre a remuneração dos fatores. A única diferença, neste aspecto, entre o modelo de Krugman (1995,a) e aquele apresentado anteriormente,
é o fato de o autor considerar, como efeito "comércio" reduções genéricas nas
34Steven.1. Davis e Robert H. Topel, ao comentarem o artigo de Lawrence & Slaughter (1993),
criticam a forma como os autores concluem que o progresso tecnológico ocorrido foi viesado para
o fator trabalho qualificado no setor de exportáveis:
"The argument for the skill-biased techinical change is a bit like inferring the existence of
Pluto, because Neptune 's orbit does not otherunse fit the predicyion of theory. Surely, the hypothesis of Pluio 's became more compelling when Pluto was actually sighted in a telescope. likewise,
explanations for a rising sk:ill premium that stress skill-biased technical chanqe unll became more
compelling when we observe Pluto 's coumterptats on our computer screens. In Laurrence omd
Slaughter's analysis, and in much other work on relative wage beiuunot; skill-biased technical
chnge is largely a name for our ignorance." Lawrence & Slaugther (1993, pg 218).
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barreiras tarifárias, ao invés de melhoras nos termos de troca. Tal diferença é
irrelevante na medida em que reduções nas barreiras comerciais no modelo de
Krugman têm um impacto sobre a economia equivalente a uma melhoria dos
termos de troca no modelo 2x2, uma vez que deslocamento da "offer curve" resultante de uma diminuição das barreiras comerciais se reflete em uma melhora
dos termos de troca (ver Souza (1999, pg 22)) . No exercício de calibragem que o
autor propõem, fica claro esta equivalência:
"I offer here an alternative approach: with the addition of some [urther assumptions to the model already described, it turns into a tiny, computable genernlequilibrium model of uiorld trade. I can theti ask the following question: lVhat
changes in relatiue wages and prices would be consistent with the obseroed growth
of trnde? " Krugman (1995,a)
No entanto, é importante ressaltar que o modelo de Krugman (1995, a), ao considerar o comércio entre duas economias (países desenvolvidos e países em desenvolvimento), onde, portanto, os termos de troca são determinados pelo equilíbrio
entre as "offer curves" de cada país, que, por sua vez, são funções das condições de
demanda e oferta de cada país, os progressos tecnológicos resultarão em deslocamentos das " offer curves" e, portanto, em mudanças nos termos de troca. Desta
forma, o impacto dos diferentes progressos tecnológicos sobre a economia serão
diferentes daqueles apresentados na seção anterior, em que os termos de troca não
eram afetados devido à hipótese de pequena economia aberta. Contudo, Krugman (1995,a) não calibra o modelo para choques tecnológicos,mas somente para
variações nas barreiras comercias. O resultado da calibragemé'' (feita com dados de
Wood, 1994), mostra que, para a participação de 2,2% das exportações dos países
em desenvolvimento no PIE dos países desenvolvidos observada no período, a disparidade entre salário do trabalho qualificado e não qualificado cresce somente
3%. Assim, Krugman (1995,a) conclui que o comércio entre "pobres" e "ricos",
sobre a ótica do modelo 2x2, não é capaz de explicar grande parte da disparidade
de 30% verificada entre os salários.
A cuntundência do argumento de Krugman (1995,a) levou Souza (1999) a
testar a robustez dos parâmetros adotados neste modelo. Tendo em vista as
propriedades do modelo 2x2, Souza (1999) testou dois parâmetros adotados pelo
modelo que poderiam mudar a magnitude dos resultados da calibragem de Krugman (1995,a):
i) o primeiro refere-se às intensidades fatoriais relativas de cada setor, pois,
das equações (1.17) e (1.18)verificamos que, quanto mais próximas as intensidades
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procedimento de calibragem usado é explic-ado detalhadamente
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por Corrêa (1999)

fatorias entre os setores, maior é o impacto dos termos de troca sobre a distribuição
de renda. No entanto, Corrêa (1999) mostra que a sensibilidade da calibragem
de Krugman a estas intensidades é mínima, alterando o resultado da disparidade
salarial somente na terceira casa decimal;
ii) uma vez que Krugman (1995,a) adota funções de produção Cobb-Douglas
para os setores, ele está assumindo implicitamente a elasticidade substituição
unitária entre os fatores. Fazendo uso da equação (1.43), verificou-se que, quanto
maior a elasticidade substituição, menor é o impacto dos termos de troca sobre a
disparidade salarial. Sendo assim, Souza (1999) fez uso de funções de produção
do tipo CES para representar os setores, pois comforme apresentado na seção
anterior a CES, através do parâmetro 'IjJ, permite flexibilidade na calibragem da
elasticidade substituição entre os fatores. No entanto, Souza (1999) verificou que,
mesmo, quando as elasticidades substituição entre os fatores assumem valores
plausíveisé'' menores do que 1, o impacto dos termos de troca sobre a distribuição
de renda é bastante reduzido.
Diante dos resultados de Souza (1999) sobre Krugman (1995,a) parece razoável
admitir que o modelo do tipo 2x2 apresentado não é capaz de explicar a piora
na distribuição de renda via comércio. Uma vez que, neste modelo, os mesmos
parâmetros que determinam a magnitude do efeito dos termos troca sobre a distribuição de renda determinam a magnitude dos efeitos dos diferentes tipos de
progresso tecnológico sobre a disparidade salarial, a especificação deste modelo
também não é adequada para averiguar o impacto do progresso tecnológico sobre
a distribuição de renda. Portanto, estas conclusões geram demandas por novos
modelos capazes de explicar a interação entre comércio, tecnologia e distribuição
de renda.
O próprio Krugman (1995,b), baseado nas conclusões de seu trabalho anterior
(Krugman , 1995,a) e em suas convicções pessoais, critica o uso do modelo 2x2
padrão para tratar a forma como o comércio e os avanços tecnológicos afetam a
distribuição de renda. Em um modelo de equílibrio geral, o autor volta a abordar
este assunto basendo-se nas críticas ao modelo 2x2. Duas das suas principais
críticas são:
i) nos modelos do tipo 2x2, uma mudança na oferta dos fatores não afetam a
remuneração destes quando existe diversificação na produção (conforme mostrado
36Dizem06 valores plausíveis pois Souza (1999) mostra que, para uma elasticidade substituição de 0,025, o modelo de Krugman com funções CES explicaria a piora na distribuição de
renda observada. Mas não se conhece nenhum trabalho que tenha estimado uma elasticidade
substituição entre qualificados e não qualificados tão baixa.
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na apresentação
realista;

do Teorema Rybczynski),

resultado

este, segundo o autor, pouco

ii) nos modelo 2x2, o sentido do impacto dos diferentes tipos de progressos
tecnológicos sobre a remuneraçào dos fatores depende do setor em que o progresso
incide e não do tipo de progresso tecnológico.
O autor conclui, a partir das propriedades
do modelo 2x2, que estes dois
resultados são" dois lados da mesma moeda" e que estão vinculados à hipótese de
pequena economia aberta:

" But few economists would claim that factor prices in the United States, let
alone the OECD as a whole, are mally unaffected by [actor supplies. That is, we
all belive that because good prides are endogenous, an increase in the supply o]
skilled labor will reduce its wage raie; and we would all reqard as unsatisfactory
any model in which this was not the case.
"But the irrelevance of the factor bias of tecnichal change in a small open
economy are simply two sides of the same coin. That is, neither changes in factor
supplies nor the changes in factor demands that result frombiased teclmical change
can affect factor prices in a model in which the elasticity of factor demand is
infinite. " Krugman (199S,b, pg13)
Com base nestas críticas, Krugman (199S,b) apresenta um modelo onde ele
trata os países desenvolvidos como uma economia fechada, de forma que o progresso tecnológico eas variações na oferta dos fatores afetam as remunerações
destes. A justificativa dada para usar a hipótese de economia fechada no trato da
questão do avanço tecnológico é fundamentada
na idéia de que o progresso tecnológico possui características de bem público entre os países desenvolvidos. Ou
seja, Krugman acredita que os avanços técnicos acontecem simultaneamente
nos
países desenvolvidos.e que, portanto, afetam o preço dos bens como se estes países
formassem um bloco que pode ser modelado como uma economia fechada.
O
modelo apresentado permite que progressos tecnológicos viesados para o trabalho
qualificado afetem o sentido e a magnitude do impacto na distribuição de renda,
possibilitando a ocorrência de aumentos na relação trabalho qualificado/riâo qualificado e na remuneração relativa do trabalho qualificado na ausênsia de comércio
entre os países "ricos "e "pobres" . Desta forma, o modelo é compatível com as
evidências de Lawrence & Slaughter (1993) e de Krugman & Lawrence (1993), que
apontam a preponderância
de fatores internos aos países desenvolvidos nk· piora
da distribuição de renda. Após a presentação de seu modelo, o autor lança UIIl
desafio:

"At the very least, this approach

lays doum a challange to economists
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who

claim tahat trade has large effects on wages: can they produce a genernl equlibrium
model of the OECD, with plausible factor shares and elasticities of substituiion,
that is consistent both with their asseriions and with the limited actual volume of
trnde?lf they cannot, they have not made their case. Krugman (1995,b, pg 27).
J7

Como resposta ao desafio proposto e às críticas feitas, um modelo com a tipologia 3x2; com as propriedades aprentadas por Jones & Easton (1983), parece ser
o mais conveniente.
O modelo a ser discutido no próximo capítulo atende às
críticas de Krugman sem relaxar a hipótese de pequena economia aberta. A dimensão 3x2 é, entre os modelos de equilíbrio geral, a dimensão mínima em que as
elasticidades de substituição afetam não só a magnitude, como também o sentido
do efeito dos preços relativos sobre a distribuição de renda, para um dado ordenamento das intensidades fatorias nos setores'". Em modelos com esta dimensão,
a oferta de fatores também afeta a remuneração destes. Sendo assim, pode-se
colocar a escolha entre o modelo de Krugman (1995, b) e o 3x2 apresentado no
próximo capítulo em outros termos (já que os dois atendem as críticas acima):
entre a pequena economia aberta e o progresso técnico como bem público, qual
hipótese parece ser mais realista? Não seriam as duas hipóteses muito fortes?
Para responder estas questões, é necessário definir qual é o objeto de estudo do
modelo a ser adotado.
O objeto de estudo dos autores do debate apresentado - a piora na distribuição
de renda dos paises desenvolvidos - parece ser compatível com a hipótese de economia fechada e progresso técnico como bem público. Estas economias são bastante
integradas, têm uma elevados participação no PIB mundial e apresentam altos
índices de ganhos de produtividade.
No entanto, para estudar a piora na distribuição de renda em países em desenvolvimento, como o Brasil, parece mais
adequado a hipótese de pequena economia aberta. Os países em desenvolvimento
apresentam pouca integração com o resto do mundo, baixos índices de ganhos de
produtividade e uma participação no PIB mundial menor, ainda mais quando se
considera o período auge de substituição de importações (décadas de 50, 60 e 70),
que é o foco deste trabalho. A opção do modelo 3x2 é reforçada se lembrarmos
que os incentivos à indústria, durante o período de substituição de importações,
se deram através de subsídios e não por ganhos de produtividade, ou seja, por
fatores internos a um único país e não a um conjunto de países, como no caso
dos ganhos de produtividade. Outra vantagem importante que o modelo 3x2 tem
37Este efeito também pode ser estendido para progressos tecnológicos. No capítulo seguinte,
verica-se o efeito em relação a subsídios, que, conforme argumentado, são equivalentes a progressos técniCos neutros.
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sobre o modelo 2x2, para investigar-se o impacto das políticas de substituíção de
importações sobre a distribuição de renda, reside no fato do modelo 3x2 permitir
a introdução do fator capital, de forma que, podemos verificar através da remuneração deste, o impacto destas políticas sobre o crescimento econômico. Esta
constatação é relevante na medida em que, o período que as políticas de SI foram
adotadas alguns países apresentaram taxas de crescimeto significativas, como foi
o caso do Brasil. Portanto, para o objeto de estudo da presente dissertação, o
modelo 3x2 parece mais adequado.
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Capítulo II
Apresentação do Modelo 3x2 e Políticas de Subsuituíçâo de Importações
Vistos os efeitos das políticas de substituição de importações sobre a economia
brasileira e a relevância do modelo 3x2 no âmbito do debate entre comércio e
distribuição de renda, apresenta-se o modelo que será utilizado para abordar a
questão do impacto das políticas de SI sobre a distribuição de renda. O modelo
baseia-se nas propriedades dos modelos 3x2, expostas por Jones & Easton (1983).
Será considerada uma pequena economia aberta, onde os bens comercializáveis são
representados por doissetores, um de bens exportáveis (Yx) e outro de importáveis
(Ym). Estes setores utilizam os três fatores de produção - trabalho qualificado
(H); trabalho não qualificado (L) e capital (K) - sobre a hipótese usual de pleno
emprego e plena mobilidade dos fatores. A função de produção de cada um dos
setores obedece as condições usuais, são homogêneas de grau 1 em relação aos
fatores e convexas. Tendo em vista a dotação fatorial ralativa e o sentido do
comércio observados na economia brasileira no período auge de SI, o setor de
exportáveis é intensivo em trabalho não qualificado, enquanto o de importáveis é
trabalho qualificado-intensivo. O fator capital, conforme denominado por Jones
& Easton (1983), é intermediário. Representa-se estas hipóteses por:

Yx
Hx+Hm
8Yx
8Hx

PxFx(Hx, x., Lx)
e
Ym = PmFm(Hm, tc.; Lm)
H, Kx + Km = K, L, + Lm = L
(11.2)
8Ym
8Yx
8Ym
8Yx
8Ym
8Hm = WH, 8Lx = 8Lm = WH, 8Kx = 8Km = r

(11.1)
(11.3)

em que WH, WL e r são as remunerações dos fatores H, L e K, respectivamente.
As intensidades fatoriais de cada setor podem ser ordenadas de três formas
distintas, pelos coeficientes aij, pelas partipação do fator i na renda do setor j
(Oij) e finalmente pela participação do fator i no setor j na oferta total do fator i
(Àij). Dada as intensidades assumidas para o Brasil, tem-se:

aHm > aKm > aLm (lIA),
aHx
aKx
aLx

OHm> OKm > OLm (lIA'),
OHx
OKx
OLx

Hm > ÀKm > ÀLm (1104")

À

Na relação (IIA'), sabe-se que a soma dos elementos do numerador é igual
a 1, de forma que: ~Hx > 1 e ~(JLx < 1. Seguindo a"classificação de Jones &
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Easton (1983), os fatores H e L são denominados fatores extremos. Portanto, a
participação na renda dos fatores extremos dos setores em que eles são intensivos
é maior que na renda dos setores em que eles são escassos. Se a relação
= 1,
Kx
nenhum dos setores faz uso relativamente intenso do fator (K). Se a mesma relação
é maior que 1, o setor de importáveis usa mais intensamente K que o de exportavéis
e, se for menor que 1, ocorre o inverso. Para a economia brasileira considerar-se-á,
>. 1. Como será visto a seguir, a intensidade com que cada setor faz uso do
Kx
fator Ké fundamental para os resultados do modelo (ver Apêndice lI).
Da hipótese de pleno emprego dos fatores, tem-se as seguintes relações:
!!.Km.(}

!!.Km.(}

.

aHmYm
aLmYm
aKmYm

+ aHxYx

H

(11.5)

+ aLxYx

L

(11.6)

+ aKxYx

K

(11.7)

Colocando estas três equações no plano Yx, Ym, tem-se a figura L Dado o ordenamento das intensidades fatoriais de cada setor, a reta H(vermelha) é mais
inclinada que a reta L(verde) , enquanto a reta K(azul) tem uma inclinação intermediária entre H e L. Da mesma forma que no caso 2x2, é possível mostrar
que a fronteira de possibilidade de produção passa entre as retas H e L, podendo
ser mais ou menos inclinada que a reta K. Estando o mercado de bens e de fatores em equilibrio, as três retas e a FPP devem se cruzar no mesmo ponto(ponto
A da figura 1). A partir da figura 1, pode-se observar a primeira propriedade
relevante do modelo 3x2: aumentos nas dotações dos fatores alteram as remunerações destes. Para verificar tal propriedade suponha-se um aumento exógeno
na dotação de trabalho qualificado (H). A equação (1I.5) implica um deslocamento
da curva H(vermelha) para a direita e, se nehuma outra curva se deslocar, não
haverá equilíbrio nem no mercado de bens nem no de fatores, pois não existirá
nenhum ponto de intersecção entre as três curvas, como no ponto A. Para ocorrer
equilíbrio nos dois mercados (bens e fatores), é necessário que os coeficientes aij se
ajustem de tal forma que as curvas se encontrem em algum ponto de intersecção.
Como visto no capítulo anterior, através do exercício de minimização de custos
de cada firma, cada um dos coenficientes aij são funções dos argumentos WH, WL
e r (aij = aij(wH,wL,r)).
Sendo assim, para que haja equilíbrio no mercado de
fatores e bens, é necessário que a remuneração dos fatores de produção se ajustem
de tal maneira que garanta a condição de equílibrio. Este resultado antende à
crítica feita por Krugman (1995,b) aos modelos 2x2. Para mostrar tal resultado
analiticamente, defini-se:
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As equações (1I.8) medem a posição relativa do fator intermediário (K) no
setor de importáveis em relação à distância entre o uso dos fatores extremos (H e
L). Portanto, se o setor de importáveis usa uma fração do fator K tão alta quanto
a do fator H , aI = 1 e a2 = o. Quanto mais próximas as frações utilizadas,
dos fatores K e H no setor de importáveis, mais próximo aI de 1 e a2 de o.
Para verificar a importância dos a~s na determinação do equilíbrio no mercado de
fatores e de bens em função de variações nas dotações dos fatores, serão assumidas
variações nas dotações destes, sem que haja a contrapartida de variações no preço
dos fatores, e que os bens Yx e Y;n se ajustam de forma a grantir o equílibrio
nos mercado dos fatores H e L. Havendo equilíbrio nos mercados de H e L, resta
verificar se existe excesso de oferta ou de demanda no mercado do fator K. Na
figura 1, estamos supõe-se que Yx e Ym equilibram os mercados de H e L no ponto
(B) de intersecção entre estas duas retas após a variação na dotação H. Se a reta
K está à direita da intersecção de H e L, há excesso de demanda por K e, se
está a esquerda, tem-se excesso de oferta por K(caso da figura I). Para verificar
formalmente, diferencia-se (1I.5) e (II.6), mantendo os aij constantes, pois está se
considerando que as remunerações dos fatores não variam:

Resolvendo pela regra de cramer:

(11.9)

(II.10)
em que IÀI = ÀHm - ÀLm > O.
Sabe-se que a demanda por K é dada pelo lado esquerdo da equação (II.7),
portanto, a variação na demanda de K em função do ajuste no mercado de fatores
é dada por:
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Substituindo (11.9)e (lI.10), tem-se:

L [ÀHmÀKx

- ÀHxÀKml

+ li

IÀI

[ÀLxÀKm

- ÀLmÀKxl

-

= aIlI

~

+ a2L

(11.11)

A relação (lI.11) mostra a variação na demanda do fator K, em função de
variações nas retas H e L da figura L Para haver equilíbrio de mercado do fator
intermediário, a demanda por K deve ser igual à oferta por K, tal que (11.11)deve
se igualar a K, que é a variação na oferta de K. Portanto, supõe-se novamente na
figura 1 um aumento na dotação de H e que o mercado de bens se ajusta para
equilibrar os mercados de H e L, atingindo o ponto B e mantendo o preço dos
fatores constantes. A variação na demanda pelo fator K, em função do ajuste nas
curvas H e L, é dada por (11.11). Como não ocorreu variação na oferta de K, as
variações nas remunerações dos fat.ores em função do excesso de demanda por K
têm que ocorrer de forma, que as variações nas curvas H e L ponderadas pelos
parâmetros a~s sejam igual a zero, pois assim a variação na demanda de K é igual
à variação na sua oferta. No caso da figura 1, em função do aument.o na dotação
de H, os preços dos fatores variaram de tal forma, que as curvas H (vermelha) e L
(verde) se deslocam para o novo ponto de equilíbrio (C), cancelando os excessos
de oferta e de demanda nos mercados de bens fatores.
De (11.11)é possível verificar que a ocorrência de excesso de oferta ou de demanda do fator K dependerá do uso do fator K em cada setor e da participação dos
fatores H e L na renda nacional (OH e OL, respectivamente). Para tal averiguação,
deve-se mostrar a relação entre os coeficientes ~s e a participação dos fatores H
e L na renda nacional (OH e OL) e a participação do fator K nos dois setores(OKm
e OKx). Das definições (11.8), t.em-se:

e

usando que

L Àij

=

1, obtém-se:

sabe-se que:
(11.13)
em que Oj é a participação do setor j no produto nacional e Oi é a participação
do fator i na renda nacional. Substituindo (11.12)em (11.13), tem-se:
aI
a2 =

OH [ (OKmOLx - OLmOKx)
OL - (OHmOKm - OKmOHx)

1

-

rh,

"~\
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A equação (11.14) fornece a relação que se pretendia mostrar. Ao supor que a
reta K na figura 1 seja menos inclinada que a FPP, Tem-se:
Pm

-<._- aKm
Px

aKx

manipulando:

Valendo a relação (11.15), o segundo termo de (11.14) é maior que 1, portanto,
obtém-se a relaç-ãodada por:

Portanto, os parâmetros ()Km, ()Kx, ()H e ()Ldeterminam como a demanda por
K irá variar em função de variações na oferta dos fatores, determinando, desse
modo, como o preço dos fatores ajustará para que ocorra equilíbrio no mercado
de fatores e de bens. Como será visto adiante, não só as intensidades fatoriais
influenciam o ajuste dos preços dos fatores, mas também o grau de substituição
entre um fator e outro é fundamental para a determinação da remuneração dos
fatores em função de variações nas dotações fatoriais.
Políticas de Substituição de Importações
Tendo em vista o padrão das políticas de substituição no Brasil, apresentado
na seção anterior, e nos países que a adotaram (ver Bruton, 1999), modelaremos
tais políticas através de um exercício de tarifas e subsídios. Ou seja, uma fração
7r da receita da tarifa (T) sobre o consumo de bens importados é transferida na
forma de subsídios para o setor de importáveis (sm), enquanto uma fração 1-7r é
transferida como subsídios para o setor de exportáveis (sx), em que O<7r<l.Em
uma abordagem de equlíbrio geral, os subsídios são funções da receita' das tarifas,
que, por sua vez, é uma função do consumo dos bens importados e da tarifa sobre
o consumo destes bens. Chamando a receita da tarifa de s, tem-se:
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em que C:n é o consumo de bens importadosf", dado pela diferença entre
consumo de bens importáveis (Cm) e a produção nacional destes bens (Ym).
O sinal acima dos argumentos da função receita indica o sinal das derivadas
parciais da função receita em relação a estes argumentos. No entanto, sabe-se que,
sobre a ótica de equilíbrio geral, um aumento na tarifa dos importáveis implica
uma redução no consumo de bens importáveis e um aumento na produção destes
bens, podendo resultar em uma receita de tarifa igual a zero, no momento em
que o consumo de bens importáveis iguala a produção doméstica dos mesmos.
Neste caso, os subsídios fornecidos aos dois setores seriam nulos, de forma que
o único efeito das políticas de SI sobre a economia seria via deterioração dos
termos de troca. Portanto, na abordagem em equilíbrio geral, a função receita
da tarifa se comporta como uma" Curva de Lafer". A sensibilidade da receita da
tarifa em relação aos argumentos da função 8 depende dos parâmetros da oferta e
demanda da economia. Serão desconsiderados, nos exercícios que se seguem neste
capítulo, os efeitos de primeira e segunda ordens (através de Cm e Ym)de T sobre
+ + 8(T, Cm,Ym). Portanto, neste aspecto a abordagem realizada neste capítulo é em
equilíbrio parcial. Supõe-se que os parâmetros de oferta e demanda garantem a
existência de uma receita de tarifa positiva/", que implica subsídios positivos aos
dois setores no caso em que 0<1T<1.
Também supõe-se que para 1T = O, Sx = T.
Desta forma, para qualquer 1T entre zero e 1, tem-se Sx :::;T.
Assumir-se-á que, inicialmente, a economia está em um equílibrio em que os
dois bens são produzidos, sendo que uma parcela da produção de X é exportada e
uma parcela do consumo de M é importada, e que os preços dos bens no mercado
nacional são iguais aos seus preços no mercado internacional, dados por Pm e
38É importante lembrar que, em modelos que assumem concorrência perfeita e pequena economia aberta, uma tarifa sobre o consumo dos importados eleva o preço de todos os bens importáveis produzidos domesticamente (concorrente dos bens importados) na mesma proporção
da tarifa.
39Em face das envidências apresentadas pela tabela 4, na introdução, verificamos que mesmo
nos setores em que a substituição de importações avançaram mais, em nenhum momento a pauta
de importações é zerada, de forma que sempre a receita proveniente da tarifa sobre importados
é positiva.
z.,
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Quando a política de substituição de importação é implementada, o preço
do bem importável percebido pelos consumidores e produtores domésticos passa
a ser (1 + T)Pm, dado por p:n,. Por outro lado, os dois setores percebem um
aumento na altura de suas funções de produção (tal como um progresso técnico
do tipo Hicks-Neutro), na magnitude do subsídio recebido. Esta situação pode
ser descrita por:

PX.

(11.18)
Uma vez que as funções de produção são homogêneas de grau 1, pode-se resolver o problema de minimização de custo dos dois setores de forma análoga à
realizada no capítulo 1 para progressos técnicos do tipo neutro. Tem-se:

aHi,aKi,aLi

(11.19')
• ._
aji -

em que.

Siaji,

-

_

WH -

'!!!1i..
8-'

-

-!E.L.

WL -
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r
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Pode-se resolver o modelo para estudar o impacto de variações nos preços
em função de aumentos da tarifa T e de variações nos subsídios de cada setor,
decorrentes dás políticas de SI, sobre a remuneraçáo xios fatores de produção.
Tomando as equações (I1.19'), tem-se o sistema dado por:

Cm(WH,

WL,

CX(WH, WL,

r)
r)

wHãHm

+ wLãLm + rãKm

wHãHx

+ wLãLx + rãKx

= PmSm
= PxSx

Diferenciando este sistema fazendo uso do teorema do envelope para as derivadas
parciais da função custo em relação aos seus argumentos'", obtém-se:

WH()Hm

+ WL()Lm + f()Km

WH()Hx

+ WL()Lx + f()Kx

Sm + Pm

(11.20)

Sx

(11.21)

+ Px

Diferentemente do caso 2x2, o sistema dado por (II.20) e (II.21) não determina as variações na remuneração dos fatores somente em função das variações
40Ver Apêndice

r.
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dos preços e dos subsídios, pois existem três variáveisendógenas (WH, WL, f) e
duas equações. Desta forma, é necessário adicionar uma equação sem acrescentar nenhuma outra variável endógena para se obter um sistema identificável e,
portanto, passível de solução. Como já verificado, neste capítulo, variações nas
dotações dos fatores de produção afetam a remuneração destes independentemente
das variações nos preços dos bens. Portanto, a relação que falta para tornar o
sistema indentificável é aquela que capta o efeito de variações nas dotações dos
fatores sobre suas remunerações. Para obter esta relação que falta, deve-se derivar
algumas relações a respeito do grau de substituição entre os fatores. Lembrando
que aij = aij(wH,wL,r),expressa-se
as elasticidades demanda e demanda cruzada
de cada fator no setor 1, quando os preços dos bens e subsídios de cada setor
permanecem constantes, por:
k _

Eil

=

ui,
--a

aail

ail

Wk

.
Z

= H,L,K,

k = H,L,K,

l=

m,x

(

11.22

)

em que: WK = r.
Tomando a equação (1.43) demonstrada no Apêndice IH e apresentada no
capítulo anterior, verifica-se que o sinal de Et é igual ao sinal da elasticidade
substituição parcial entre os fatores i e k no setor 1, dada por (J~j, quando o preço .
do bem 1não varia, pois, neste caso, o parâmetro 'TI = Oem (1.43). Destaforma, as
restrições sobre os sinais das elasticidades substituição parciais dadas por (1.42)
também se aplicam a Et. Em particular as restrições (1.42'), derivadas para
funções de produção, com três fatores de produção se aplicam a Et no presente
modelo. Diferenciando ai/,tem-se:

Dividindo por ail e manipulando, tem-se:

(I1.23)
Uma vez que os coeficientes aij são funções homogêneas de grau zero em seus
argumentos, tem-se:
K

L E~=O

(11.24)

k=H
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Do teorema do envelope sabe-se que:
()HlâHl

+ ()L1âL1 + ()K1âKI

=

O

(11.25)

Substituindo (II.23) em (II.25), verifica-se que:
K

L ()iIE~ = O

para todo 1e k.

(11.26)

i=H

Como os sinais dos termos Et são idênticos aos sinais das elasticidades substituição parciais entre os fatores i e k e, portanto, obedecem a restrição dada por
(1.42'), pode-se concluir que:
i) se Et > O, os fatores i e k são substitutos;
ii)se Et < O, os fatores i e k são complementares. Os fatores k e i são ditos perfeitamente complementares se um aumento em Wk reduz akl na mesma magnitude
que ai!;
iii) EII < O, pois o fator i é complementar dele mesmo;
iv) sendo as elasticidades substituição parciais simétricas, tem-se:
Da conclusão (iv), obtém-se:
(11.27)
Tendo as equações (11.22)-(11.27), pode-se encontrar a terceira equação que
falta para tornar o sistema indentificável. Diferenciando as equações (11.5), (11.6)
e (II. 7), inclusive em relação aos coeficientes aij, pois estão sendo consideradas
variações nos preços dos fatores, tem-se:
~
ÀHmYm

~

ÀLmYm
ÀKmYm

~

+ ÀHxYx~
+ ÀLxY1:
+ ÀKxYx

-

-

li - {ÀHmâHm+ ÀHxâHx}
L - {ÀLmâLm + ÀLxâLx}
L - {ÀKmâKm + ÀKxâKx}

(11.28)
(11.29)
(11.30)

Prosseguindo conforme Jones & Easton (1983), definine-se é7 como a substituição da economia como um todo em relação ao fator i decorrente do aumento
do preço do fator k, quando a economia permanece sobre a mesma isoquanta.
Define-se:
(11.31)
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Substituindo (11.23) em (11.28) e (11.29) e fazendo uso de (11.30), obtém-se:

ÀHmYm
ÀLmYm
ÀKmYm

+ ÀHxYx

-

+ ÀLxYx
+ ÀKxYx

H - {d~WH +díWL + ê~f}
L - {êfwH + êfwL + êff}
K - {ê~WH + êf(WL + ê~f}

(11.32)
(11.33)
(11.34)

Resolvendo (II.32) e (11.33) para Ym e Yx, substituindo em (II.34) e definindo:
Çi - êk - {aIêk- + Q2ê~},obtém-se a equação que faltava:

(11.35)

o sistema

formado pelas equações (II.20), (11.21) e (11.35) é identificável, pois
há três variáveis endógenas(wH,íih,
f) e três equações não redundantes. Colocando os sisttema na forma matricial, tem-se:

(hm
(hx
ÇL

OKm
OKx
ÇK

K-

OLm OKm
OLx OKx
ÇL ÇK

Pm+Sm
Px +sx
{aI H + a2L}

(11.36)

_I~I <o

Resolvendo por cramer para a remuneração dos fatores41, tem-se:

WH -

III

{[ÇKOLx - ÇLOKx](P~

+ IOI}[K

- {a}H

+ sm) + [ÇLOKx-

+ a2L}]}

ÇKOLx]{Px + sx)

(11.37)

41Thakkar (1971), fazendo as estáticas comparativas para um modelo ax2, chega em um resultado equivalente a este. No entando, os resultados obtidos por Thakkar (1971) estão expressos
em função das elasticidades substituição parciais entre os fatores e não das elasticidades de
demanda dos fatores, como no presente modelo.
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r

~([ÇHOKX

- ÇKOHx](Pm

+ 1012 [K -

{a]

1

H +

+ sm) +

a2L}]}

[ÇKOHm - ÇHOKmJ(px

+ sx)

(11.38)

~{[ÇLOHX

- ÇHOLxJ(Pm + sm) + [ÇHOLm - ÇLOHm](Px

+ 1013 [K -

{a}H

+ a2L}]}

+ sx)

(11.39)

o

conjunto de equações (11.37)-(11.39),permite, através da análise de seus
parâmetros, os seguintes resultados acerca de como varia.ções nas dotações de
fatores, subsídios e preços afetam, a remuneração dos fatores:
i) atráves do termo 1~lno denomindor das equações e dos termos ç~se O~jS
multiplicando as variações dos preços e dos subsídios (Pi + Si)' conclui-se que,
neste modelo, o sentido e a magnitude do impacto dos preços e subsídios sobre
distribuição de renda são afetados pelo grau de substituição entre os fatores (Çi)
e pelas intensidades fatorias (Oij). Este aspecto caracteriza a principal diferença
entre o modelo 3x2 e o 2x2 padrão para a questão do efeito" comércio" sobre a
distribuição de renda, já que no caso do 2x2 somente a magnitude do Teorema
de Stolper-Samuelson é afetada pela substituição entre os fatores. Tal diferença é
notada ao se comparar as equações (1I.37)-(1I.39) com (I.17) e (I.18);
ii) o sentido do impacto de variações nas dotações dos fatores sobre a remuneração destes é afetado somente pelas intensidades fatoriais. A substituição entre
os fatores afeta apenas a magnitude deste impacto. Este resultado se deve ao fato
de os parâmetros ç~saparecerem somente no denominador do último termo de
cada equação, através de I~j, enquanto os parâmetros O~jS aparecem multiplicando os últimos termos de (11.37)-(11.39),que são responsáveis pelo impacto das
variações nas dotações. Este outro aspecto também caracteriza uma diferença
fundamental em relação ao modelo 2x2, já que no caso 2x2, quando existe diversificação na produção, aumentos exógenos na oferta dos fatores não implicam
variações no preço dos mesmos, sendo que o mercado de bens ajusta a oferta e a
demanda relativa dos fatores de tal forma que não há alterações nos preços dos
fatores, conforme mostrado na apresentação do Teorema de Rybczynski. Este resultado corrobora as conclusões que obtidas no início deste capítulo, fazendo uso
da figura L
As equações (11.37)-(II.39) e as propriedades decorrentes, revelam os aspectos
do modelo 3x2 que satisfazem as duas críticas de Krugman(1995,b) ao modelo
2x2: i)que o modelo 2x2 implica demanda por fatores inelástica quando existe
diversificação na produção e ii) que a determinação do sentido que varia a "dis75
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tribuição de renda decorrente de um progresso tecnológico depende do setor que
progresso técnico ocorre.
Ainda quanto à primeira (i) crítica de Krugman (1995,b), destas equações
verifica-se a existência de uma grande semelhança analítica entre a relação preço
do fator e aumento na oferta do fator estabelecida pelo modelo de economia
fechada sugerido por Krugman (1995,b) e a mesma estabelecida pelo modelo 3x2.
A relação obtida por Krugman (1995,b) é dada por42:
~

WH=

-

-

H-L

~

(I1.40)

(TA

enquanto no modelo 3x2 é dada por:

o termo (TA, na equação de Krugman denominado de "aggregate elasticity of
substitution between skilled and unskilled labor "43, reflete não só as elasticidades
substituição ente os fatores, como também a intensidade fatorial em cada setor
e a elasticiade substituição entre bens''". Portanto, nas duas equações, tem-se a
relação esperada de que o salário de um fator decresce com o aumento da oferta
deste fator, tudo mais permanecendo constante. Outro fator comum em (11.40)
e (11.41) é que, nos dois casos, a substituição entre os fatores só atua sobre a
magnitude do impacto da dotação sobre a remuneração, equanto a intensidade
fatorial atua sobre o sentido deste impacto.
Tomando a segunda (ii) crítica de Krugman(1995,b), pode-se verificar, nas
equações (11.37)-(11.39),que o mesmo que ocorre com os preços acontece com
os progressos técnicos do tipo Hicks-Neutro, Ou seja, o grau de substituição
entre os fotores determina não só a magnitude, mas também o sentido em que
os progressos técnicos neutros de cada setor afetam a distribuição da renda entre
os fatores de produção. Este resultado decorre da equivalência analítica entre
progressos neutros e subsídios adotada na abordagem da presente dissertaçãoê''.
42Esta relação é a equação (11) do artigo de Krugman(1995,b, pg 31).
43Krugrnan (1995,b, pg 31)
«Um vez que Krugman (1995,b) opera sobre economia fechada, a substituição entre os bens
passa a ser fundamental na relação entre a dotação dos fatores e suas remunerações. Este
resultado é demonstrado e discutido para uma economia fechada ,assumindo um modelo2x2,
por Jones (1965).
t
45Este tipo de abordagem é usual na literatura, como mostra Jones (1965).
f
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Sendo assim, o modelo 3x2 rompe com a rigidez imposta pelos modelos 2x246, que
impõem que o determinante do sentido do impacto de progressos técnicos sobre
a distribuição de renda é o setor em que ele ocorre e não o tipo de progresso
verificado.
Em relação às políticas de substituição de importações, como modeladas neste
trabalho, pode-se fazer algumas considerações sobre o sistema dado por (I1.36).
Conforme modelado, toda,variação nos termos de troca em decorrência das políticas
adotadas ocorre em função da tarifa T sobre o consumo de importados. Assim,
pode-se reescrever os termos (ftm + 3m) e (Px + 3x) no sistema (I1.36), por:

Pm+3m
Px +3x

T

+ 3m = í1:n

3x = Vx

(I1.42)

(I1.43)

Por conveniência de notação e em prol da "didática" da apresentação,será
utilazado o conceito de preço efetivo usado por Lawrence & Slaughter (1993).
Porêm, no presente trabalho, tal conceito será definido pelo produto do preço
do bem sobre o subsídio, ao invés do produto do preço do bem com o progresso
técnico, como faz Lawrence & Slaughter (1993). assim as variações nos preços
efetivos dos bens X (~) e M (~) são dadas por (I1.43) e (II.42), respectivamente.
Pelas hipóteses assumidas sobre os subsídios, tem-se para 7r = O, 3x = T e,
portanto, íl:n = fJ;; = T, pois 3m = o.
Técnica Diagramática de Jones & Easton (1983)
Com o objetivo de verificar como variações nos preços relativos dos bens afetam
a remuneração dos fatores no modeloSxâ, Jones & Easton (1983) desenvolveram
uma técnica diagramática. A principal vantagem desta técnica, exposta pelos
autores,em relação à solução analítica formal refere-se ao fato de que seu uso
facilita a interpretação da intuição econômica por trás dos resultados. como o
presente trabalho enfatiza a intuição econômica dos resultados, a demonstração
formal dos resultados analíticos é preterida em relação à técnica diagramática.
Usualmente em modelos de equlíbrio geral, as variáveis reais são homogêneas
de grau zero em relação aos preços, ou seja, uma inflação de preços que faça
com que todos os preços da economia aumentem na mesma proporção não tem
efeitos reais sobre a economia. Devido às hipóteses sobre as funções de produção
do modelo adotado, ele possui esta neutralidade. Para que variaçôes de preços
46Na verdade, esta rigidez é uma característica de todos modelos simétricos, em que o número
de fatores é igual ao número de bens(ver Jones & Sheikman, 1977 e Ethier, 1974).
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tenham efeito reais na economia, é necessário que elas sejam variações relativas,
por isto é usual adotar um preço como numerário. Tendo esta questão em mente,
Jones & .Easton (1993) adotam a remuneração do fator intermediário(K)
como
numerano.
A opção por r como numerário é particularmente
conveniente no
modelo 3x2, pois ele descarta a necessidade do uso de três dimensões para se
estudar o impacto sobre a remuneração dos fatores, facilitando as demonstrações
gráficas.
A técnica diagramática é ilustrada na figura 2. Assume-se a normalização dos
preços dos fatores por r) de forma que a remuneração de r é um 1 e dos demais fatores é dada pelo ponto de equilíbrio A. Verifica-se que quatro curvas(p~, p~, pe, V)
determinam o ponto de equílibrio A. Para não carregar a notação desconsiderá-se
o termo e em superescrito nos preços efetivos, mas não se deve esquecer que se
está lidando com preços efetivos, conforme definidos na seção anterior. Para interpretar o significado e a derivação de cada uma desta curvas, deve-se lembrar
que a elasticidade

de uma curva no eixo x, y é dada por:

ddY:f
xy

=

i.
x

Tomando esta

definição de elasticiade e o sistema (l1.36)deriva-se as quatro curvas:
i) curva Pm(Azul): mostra as combinações de WH e WL que mantêm o custo de
produção do setor M constante e igual ao valor dado pelo ponto A. A escolha de r
como numerário implica f = O. Substituindo em (II.20), tem-se que a elasticidade
da curva Pm: -~(J . Portanto, a curva pm é negativamente inclinada;
L-m
ii)curva px(Verde): tem a mesma função da curva Pm, mas para o setor X.
Procedendo de forma análoga, verifica-se que a curva Px é negativamente inclinada, pois sua elasticidade é dada por -~.
Devido as intensidades fatoriais
Lx
assumidas, a curva Px é menos inclinada que a curva Pm;
iii)curva V(Verme/ha): mostra as combinações de WH e WL que mantêm o
mercado de fatores equilibrado quando não ocorrem variações nas dotações dos
fatores.
Substituindo
li = O, K =
= O e f = O em (11.35), obtémse a elasticidade da curva V, dada por O valor desta elasticidade não é
necessariamente negativo e, portanto, não necessariamente a curva V passará entre
as curvas pm e Px, como na figura 2. A inclinação da curva depende dos parâmetros
de ÇIi e ÇL e, portanto, do grau de substituição entre os fatores. Como será visto
adiante, a inclinação de V é fundamental na determinação da remuneração dos
fatores. No caso da figura 2, o fato de a curva V ser negativamente inclinada sugere
que um aumento em W L gera um excesso de demanda pelo fator intermediário K.
para que ocorra um excesso de oferta pelo fator K que compense o excesso de
demanda gerado de forma que o r permaneça constante(pois r é numerário), WH

o,E

t.

deve cair.
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iv)curva p{Preta): mostra as combinações de WH e WLque passam pelo ponto
A e mantêm a razão entre os preços efetivos (~) dos dois setores constantes,
Px
apesar deles estarem crescendo, ou seja, ff:n ~ p~(os dois preços crescem à mesma
taxa). Fazendo ff:n = p~ e f = O em (11.20) e (II.21), obtém-se a elasticidade
da curva p, dada por
> O, devido ao ordenamento das intensidades
Lm
Lx
fatoriais assumido para cada setor.
Assumindo, na figura 2, que os parâmetros do modelo implicam uma curva V
negativamente inclinada, considere-se uma política de SI em que 7r = 1. Neste
caso, o subsídio endereçado ao setor X é zero(IL17), portanto, a variação nos
preços efetivo é dada por ff:n = T + Sx e p~= o. Assim, a curva Pm na figura 2 se
desloca para cima até p'm, enquanto a curva Px permanece no mesmo lugar. Os
salários de H e L estarão de acordo com o novo nível de preços no ponto B. No
entanto, uma vex que se assumiu r como numerário, ao invés do bem X (pois neste
caso Px permaneceria constante), os preços absolutos dos bens X e M ajustam-se
ao longo da curva p' que passa por B, mantendo o quociente (preço relativo) entre
eles constante, até o ponto C, em que equilíbrio no mercado de bens e fatores é
atingido. Comparando os pontos A e C, tem-se que:
i)o preço relativo de M é maior em C do que em A;
ii)o preço absoluto de M é maior em C que no ponto A;
iii)o preço absoluto de X é menor em C que no Ponto A;
iv)como T é numerário, r permanece no mesmo nível;
V)WHé maior em C do que em A;
iv)wL é menor em C do que em A.
Jones & Sheicnkman (1977) mostram que, devido ao fato de os preços dos
bens serem uma combinação linear das remunerações dos fatores, após variações
nos preços relativos dos bens, pelo menos uma das variações nas remunerações dos
fatores será maior que as variações nos preços, e pelo menos uma será menor, de
forma que pelo menos um fator tem ganho real e pelo menos um fator sofre uma
perda real. Este resultado fundamenta o efeito magnificante descrito por Jones
(1965). Valendo-se desta propriedade, verifica-se de (i)-(iv) que H tem um ganho
real, L sofre uma perda real e o impacto sobre a remuneração de r é indeterminado,
ou seja, o resultado da política de SI adotada é dado por:

«~H",=:HX?

(11.44)
Na figura 2,constata-se que, quanto mais próximo de zero for 7r, o efeito da
política de SI sobre a distribuição de renda é menor, pois para O < 7r < 1 temse Sx > O e assim ~ > O. Neste caso, a curva Px também se deslocará para
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cima, de forma que a intersecção entre p'x e p'm será à esquerda do ponto B. Por
este novo ponto de intersecção entre as curvas Pi, passará uma curva p" que fará
intersecção com a curva V em um ponto entre A e C. Quanto mais próximo de
zero for 7r, a intersecção da curva p" com V será mais próxima de A e distante
de C, supondo que Sx ~ T. Quanto mais próximo de A for o novo equilíbrio em
decorrência da política de SI, menores serão o aumento em WH e o decréscimo WL,
portanto, menor a disparidade dos salários. Para todos valores de tt entre zero e
1, o impacto sobre a remuneração de K é indeterminado. No caso de 7r = O,não
há nenhum impacto sobre a distribuição de renda, pois os preços relativos efetivos
não variam. É claro que estes resultados só são validos para os casos em que os
parâmetros do modelo garantirem que a curva V passe pelo ponto de equílibrio A
entre as curvas Pi, como na figura 2.
Valendo-se da figura 3, pode-se repetir o exercício supondo que a curva V
é mais inclinada que a curva Pm, e portanto, mais inclinada que a curva Px.
Assumindo novamente que 7r = 1 e portanto ~ = O, a curva Pm irá se deslocar
para cima, estabelecendo um novo ponto de intersecção com a curva Px à direita do
ponto A. Na nova intersecção entre as curvas Pi, passa a curva p', que intercepta
a curva V determinando o novo ponto de equílibrio em C. Comparando os pontos
A e C, tem-se:
i) o preço relativo de M é maior em C;
ii) o preço absoluto de M é menor em C;
iii) o preço absoluto de X é menor em C;
iv) o preço do fator K se mantém constante;
v) WH é maior em C;
vi)wL é menor em C.
Como no exercício anterior, utilizando as propriedades mostradas por Jones
& Sheinkman (1977), pode-se obter de (i)-(iv) o impacto sobre a distribuição de
renda entre os fatores:

(II.45)
Neste caso, os fatores H e K são beneficiados pela política de substituição
de importações adotadas, pois ambos os fatores têm ganhos reais. Por outro
lado, o fator L é prejudicado pela política adotada, pois seu salário sofre uma
perda real. A deterioraç.ão na distribuição de renda provocada pela política de
SI é atenuada à medida que o parâmetro de distribuição de subsídios 7r converge
para zero, pois o ponto de equílibrio C se aproximará do ponto A pela esquerda,
diminuindo a diaparidade salarial. Fazendo uso da técnica diagramática de Jones
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& Easton (1983) e tomando os resultados de (lI.4S) e (11.44)como exemplos, podese generalizar que, quando a curva V é negativamente inclinada, as políticas de
SI como modeladas neste trabalho resultam na seguinte relação entre as variações
nas remunerações absolutas dos fatores:

WH > f( = O) > WL

(11.46)

Lembrando do efeito magnificante, conlui-se que tais políticas sempre beneficiam o trabalho qualificado e prejudicam o trabalho não qualificado, piorando a
distribuição de renda, quando a curva V é negativamente inclinada. Conforme
mostrado anteriormente, a inclinação da curva V depende dos sinais de ÇH e ÇL.
Assumindo que a substituição entre os fatores é tal que ÇL < O e ÇH > O, a curva
V torna-se positivamente inclinada, como ilustra a figura 4. A inclinação positiva
de V sugere que, quando WL aumenta, ocorre um excesso de oferta por K, que
é anulado pelo excesso de demanda por K resultante de um aumento em WH,
mantento o mercado de fatores em equilíbrio sobre a curva V, no caso de r ser
numerário. Dito desta forma, fica claro a intuição de que a substit.uiçáo entre os
fatores determina a inclinação da curva V.
Repetindo o exercício de políticas de SI para V positivamente inclinada, como
na figura 4, a nova intersecção entre as curvas Ps ocorrerá no ponto B. A curva p
que passa por B, determina que o equilíbrio no meracdode fatores e bens ocorra
em C. Nesta nova circunstância, existem três situações possíveis para o impacto
sobre a remuneração real dos fatores:

i) f( = O) > {vH > Pm > Px > W L
ii) f(= O) > Pm > újH > Px > WL
iii)f(= O) > Pm > Px > WH >WL

Como anteriormente, quanto mais próximo de zero for 7r, menor será a disparidade das remunerações reais dos fatores. Considerando as três situações acima,
pode-se generalizar dois resultados em realçao às políticas de SI adotadas quando
V é positivamente inclinada:
i) o fator K sempre tem ganhos reais;
ii)a disparidade entre os salários reais do trabalho qualificado e não qualificado
sempre aumenta.
No entanto, na segunda situação (ii), não é possível determinar se o trabalho
qualificado tem ganho ou perda real e, na terceira situação (iii), o trabalho qualificado tem perda real menor aquela verificada para o trabalho não qualificado.
Para determinar o resultado final da política de SI sobre a distribuição de renda
entre H e L, seria necessário saber qual é a parcela do ganho real de K auferida
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por cada um dos fatores H e L. Contudo, esta é uma questão relacionada as imperfeições nos mercados de crédito e aos impactos da distribuição de riqueza sobre
a distribuição de renda, que foge do escopo da presente dissertação.
A segunda (ii) e a terceira (iii) situações encontradas com o exercício de
políticas de SI para V positivamente inclinada são particularmente relevantes,
pois não são compátiveis com os modelos do tipo 2x2, sendo garantidas pelas particularidades do modelo 3x2, que fazem com que a substituição entre os fatores
interfira no sentido de que políticas de SI afetam a distribuição de renda.
Através de considerações sobre como a substituição entre os fatores afetam a
inclinação da curva V, ou seja, o sinal dos parâmetros ~H e ÇL, Jones & Easton
(1983) mostram que o fator preponderante na determinação de qual das três
situações (i)-(iii) irá se estabelecer após a política de SI é a complementariedade
entre os fatores L e K, ou uma combinação de elevados graus de substituição entre
H e L com o uso intensivo do fator K no setor M, que teve seu preço relativo efetivo
elevado. A intuição desta constatação dos autores pode ser verificada fazendo uso
da figura 5 e de algumas observações sobre os parâmetros Çi.
Lembrando que Çi- ck - {aI ck +a2c't}, verifica-se que o parâmetro Çi fornece
a seguinte informação: quanto a demanda relativa por K( o lado direito da equação
da equação (11.35)47)cresce em resposta a um aumento de 1% em Wi, quando as
dotações dos fatores permanecem constantes e o mercado de bens ajusta de forma
a equilibrar o mercado de fatores H e L.
Para exemplificar como Çi ifiuencia a inclinação de V, supõe-se um aumento de
salário do trabalho não qualificado (WL)' Diferentemente da figura 1, em que as
retas H, L e K se ajustavam em função de variações nas dotações dos fatores, na
figura 5 estas retas se ajustam em função das mudanças nas técnicas de produção
aij provenientes do aumento em WL. Tem-se que ÇL é dado por:
(I1.47)
Desconsiderando a complementariedade entre os fatores, tal que cf(, cfi >
O e cf < 048, o termo cf( > O em (11.47) capta a magnitude que o uso do fator
K aumentará em razão do aumento em WL' Portanto, o termo cf( > O indica a
47Sabe-se que R éa variação na oferta de K e que adi + a2L (ver equação (Il.Ll] é a
variação na demanda por K quando o mercado de bens ajusta-se para equilibrar os mercados
dos fatores li e L.
48Devido à convexidade das isoquantas que garantem a estabilidade do equilíbrio no mercado
de fatores, todo fator é complementar a ele mesmo, conforme mostrado 110 capítulo I da presente
dissertação.
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magnitude na qual os coeficientes aKm e aKx irão aumentar e, portanto, o quanto
a curva K(azul) se deslocará para dentro até atingir K'. Se os produtos de X e
M permanecerem constantes em A, K' à esquerda de A representará um excesso
de demanda por K. No entanto, as curvas H(vermelha) e L(verde) também se
deslocam e, como assumido antes, os produtos de X e M ajustam de forma a
equilibrar o mercado de L e H. Como cf < O, a curva L se desloca para fora
até 1', pois os coeficientes aLm e aLx irão diminuir em razão do aumento em WL.
De cJf > O, tem-se que a curva H (vermelha) se desloca para dentro, pois a/{m e
a/{x aumentarão. Se o grau de substituição entre L e H é pequeno, a curva (H) se
deslocará pouco, até B suponha-se, para que os produtos de X e M equilíbrem, os
mercados de H e L. Em B continuará havendo excesso de demanda por K. Para
que este excesso seja contido sem que a remuneração do fator r aumente (pois r é
o numerário), W/{ tem que diminuir para que a curva H se desloque para dentro
até atingir o ponto de intersecção entre L' e K', determinando o novo equilíbrio
no mercado de bens e fatores. Portanto, neste caso, a curva V é negativamente
inclinada, pois WL e W/{ se relacionam negativamente para equilibrar o mercado
de bens e fatores. Em termos dos componentes de Ç,L, isto significa que o sinal
de cf determina o sinal do termo {alcJf + a2cf}, fazendo Ç,L > o. Uma vez
que os termos a~s ponderam os impactos de cJf e cf sobre Ç,L, tem-se da relação
(11.14) que a intensidade com que os setores M e X usam K(dado pelos termos
(JKx e (JKm) influencia o sinal de Ç,L49• Se o grau de substituição entre H e L é
grande o suficiente para fazer a curva H' interceptar L' no ponto D à esquerda
da curva K', após uma elevação de WL, W]{ tem que aumentar para anular o
excesso de oferta do mercado de K, sem que r varie. Portanto, neste caso, a curva
V é positivamente inclinada. Ou seja, o sinal de .sif determina o sinal de Ç,L,
tal quel-a1cifl > ICI< - a2cfl e portanto Ç,L < O. Assim, graus de substituição
muito elevados entre trabalho qualificado e trabalho não qualificado implicam que
políticas de SI resultarão em uma das três situações possíveis, ilustradas na figura
4.
Considerando a possibilidade de complementariedade entre os fatores de produção,
também pode-se obter valores positivos para a elasticidade da curva V e, portanto,
uma curva V positivamente inclinada. Sabe-se que, para Ç,L > O e Ç,/{ < O, a curva
V será negativamente inclinada. O termo Ç,/{ é dado por:
(II.48)
Ao invés de um aumento em WL, supõe-se que as curvas H, L e K se deslo49Estapropriedade é evidênciada no Apêndice lI.
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cam em função de um aumento em WH. Admitindo que os fatores H e K são
complementares e que H e L são substitutos, tem-se: c~; c~ < O e cf > O.
Se o grau de complementariedade entre H e L for grande o suficiente, tal que
>l-{QIC~ + Q2dnl, tem-se Ç,H < o. Neste caso, a curva V é positivamente
inclina a, tal como na figura 4.
Na figura 6, verifica-se que quando tudo mais mantido constante; quanto maior
o grau de substituição entre H e L, a curva V vai girando no sentido horário em
torno do ponto A até se tornar positivamente inclinada em V". Este fenômeno
também é observado quando tudo mais permanece constante e considera-se aumentos no grau de complementariedade entre os fatores H e K. Os pontos C, C'
e C" indicam os pontos de equilíbrio após adoção de uma. política de SI para
cada uma das curvas V, V' e V", respectivamente. A curva p' que determina os
três pontos de equilíbrio, é menos inclinda que as retas que partem da origem e
atingem os pontos de equilíbrio, conforme ilustra a figura 6. Este resultado, se
deve ao fato, do setor de importáveis ser intensivo em capital, caso o setor de
exportáveis fosse intensivo em K, a curva p' seria menos inclinada que as retas
que partem da origem. Comparando os pontos A com cada um dos pontos C, e'e
C" tem-se os possíveis resultados destas políticas sobre a distribuiç.ão de renda,
dada ordenamento das intensidades fatoriais assumido para o Brasil50:

Jc~l

l)A-C:
l.i)wH >

Pm >

f(= O) > Px > WL

l.ii)wH > f(= O) >

Pm > Px >

WL

2)A-e':

2.i)wu= O> f(= O) > Pm > Px > WL
3)A-C":
3.i) f(= O) > WH > Pm >Px > WL
3.ii) f(= O) > Pm > WH >Px > WL
3.iii)f(= O) > Pm > Px > WH > WL
Destes resultados, pode-se derivar algumas conclusões fundamentais sobre o
impacto das políticas de substituição de importações sobre a distrinbuição de
renda entre capital, trabalho qualificado e trabalho não qualificado (dado o ordenamento das intensidades fatoriais assumido para o Brasil):
a) Independentemente do grau de substituição entre os fatores, a disparidade
entre os salários do trabalho qualificado e do trabalho não qualificado aumenta.
No entanto, dependendo do grau de substituição entre os fatores, os dois tipos de
50Estes resultados dependem, fundamentalmente, da hipótêse assumida que ~()
K.,
economia brasileira, conforme mostra o Apêndice lI.
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trabalho podem sofrer perdas reais. Este resultado incomum e incompátivel com o
modelo 2x2 pode ser obtido particularmente nos casos em que a substituição entre
os dois tipos de trabalho é grande o suficiente, ou em que a complementariedade
entre capital e trabalho qualificado é grande o suficiente.
b) Quanto maior a transferência dos subsídios para o setor de exportáveis(n ~
O), ou seja, quanto menor o aumento no preço relativo efetivo do setor de importáveis, menor será a disparidade salarial entre os dois tipos de trabalho decorrentes da política de substituição de importação.
c) Políticas de substituição de importações que fomentam o setor de exportáveis
com subsídios de dimensão igual a tarifa sobre os bens importados e não fornecem
subsídios ao setor de exportáveis(n = O), não tem nenhum impacto sobre a distribuição de renda entre os fatores.
d) O impacto sobre a remuneração real do capital depende das hipóteses sobre
a substituição entre os fatores. No caso de as condições sobre a elasticidade
substituição dos fatores implicarem em uma curva V positivamente inclinida, tais
políticas sembre beneficiarão o capital. No entanto, este resultado também pode
ser obtido nos casos 1ii) e 2i) acima, onde a curva V não é positivamente inclinada.
e) Tendo em vista a conclusão anterior (d), é fundamental conhecer qual dos
dois tipos de trabalho aufere maior parcela dos ganhos reais do capital para determinar o resultado final sobre a distribuição de renda entre trabalho qualificado
e trabalho não qualificado. Em modelos que assumem mercados de capitais perfeitos, como é usual, tanto os ganhos como as perdas reais do capital são igualmente distribuídas entre os agentes, de forma que a riqueza não tem efeito sobre
a distribuição de renda entre os trabalhadores.
f) Ainda da conclusão (d}, verifica-se que quando os parâmetros sobre o modelo garantem uma curva V positivamente inclinda ou os casos 1ii) e 2i) acima, as
políticas de SI implicam em um aumento na produtividade do capital, este resultado leva ao crescimento da economia pois aumenta o custo de oportunidade da
poupança. O modelo de crscimento multi-setorial apresentado por Pessôa (1998),
calibrado e simulado por Madeira (1999), mostra que perturbações nas variáveis
exôgenas em estado estacionário, que implicam em aumento da remuneração de
capital, levam o país a uma tragetória de crescimento. As perturbações exógenas
consideradas por Pessôa (1998) e Madeira (1999) são aumentos na produtividade
dos setores, no modelo em questão são as políticas de substituição de importações.
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Observações sobre a Demanda e Considerações sobre os Fatos Estilizados
Uma vez que está sendo considerada a hipótese de pequena economia aberta,
a demanda nacional não tem nenhuma influência na determinação dos preços
relativos no mercado internacional. A única relevância da demanda neste modelo
é determinar a quantidade consumida de cada um dos bens domesticamente, e
assim determinar a quantidade exportada e importada de cada um destes bens.
Comforme mostra Jones (1965), no caso de funções de utilidade homotéticas, a
demanda relativa dos bens é uma função cujo o único argumento é preço relativo
dos bens Ym e Yx. Portanto, para funções de utilidade homotéticas, tem-se:

Cm

c,

=

f

(p~,)
Px

(11.49)

Ou seja, a distribuição do consumo nacional entre os bens importáveis e exportáveis depende negativamente do preço relativo entre estes bens observado
pelos consumidores. Assumindo funções de utilidade homotéticas, verifica-se na
figura 7, como a demanda determina as quantidades exportadas e produzidas dos
bens e como a imposição de tarifa sobre o consumo de importados impacta sobre
o bem-estar.
Sob livre comércio, a curva de indiferença U (azul) tangencia os preços relativos vigentes nos mercados internacional e doméstico no ponto A, determinando
o consumo dos bens importáveis e exportáveis. A produção de Ym e Yx é determinada pela tangência dos preços relativos vigentes no mercado nacional com
a fronteira de possibilidade de produção (curva vermelha). A diferença entre a
quantidade consumida de exportáveis (ex) e produzida (Yx) é o montante do bem
exportável exportado (Ex), dado por: Ex = Cx - Yx. Por outro lado, a diferença
entre a produção nacional de importáveis (Ym) e o seu consumo doméstico (em)
é o montante do bem importável importado (Im), dado por: Im = Ym - Cm.
Após a implementaçâo de uma tarifa de importação (T), o preço relativo entre
os dois bens observado pelos consumidores e produtores domésticos, dados pelo
argumentos da função (11.49),aumenta sem que o preço relativo internacional seja
afetado. Em função desta variação no preço relativo, a produção de importáveis
e exportáveis passa a ser determinada pelo ponto B. Portanto, o resultado final
da tarifa sobre a produção compreende uma redução na produção dos exportáveis
e uma aumento na produção dos importáveis. Por sua vez, o consumo dos dois
bens passa a ser dado pelo ponto e, que é determinado pela tangência ent~~ a

l,i'I
',r
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curva de indiferença U'(azul) com o novo preço relativo doméstico pós-tarifa. É
importante notar que esta tangência deve ocorrer sobre a reta que indica o preço
relativo no mercado internacional, pois, devido à hipótese de pequena economia
aberta, a tarifa não afeta o preço dos bens no mercado internacional e, portanto,
os produtores e consumidores do resto do mundo vendem e compram da economia
doméstica aos preços internacionais. Comparando os pontos A e C na figura 7,
verifica-se que:
i) na situação de livre comércio, os consumidores domésticos poderiam consumir a cest.ade consumo C, mas optaram pela cesta A. Dest.a forma, aimposiçâo
de tarifa resulta em perda de bem-estar para os consumidores nacionais em relação
a situação de livre comércio.
ii) no ponto C, o consumo do bem importável reduziu-se em relação ao consumo
deste mesmo bem no ponto A.
Com estes resultados em mãos, verifica-se que as políticas de substituição de
importações implicam reduções na participação das importações sobre a produção
nacional de importáveis, pois Ym aumenta e Cm diminúi, em razão da implementação da tarifa T, e de reduções no nível de bem-estar da economia doméstica.
Lembrando da definição do conceito de razão de substituição de importações, usado por Bergman e Malan (1971) para avaliar o resultado destas políticas (ver
Tabela 3), entre os pontos A e C tem-se:

em que o suprescrit.o indica o ponto no figura 7.
Supõe-se que, além da tarifa, o setor de import.áveis é beneficiado por um
subsídio Sm e o setor de exportáveis não recebe subsídio algum, como no caso
em que te = 1. Em função da implement.ação deste subsídio, a fronteira de possibilidade de produção desloca-se assimetricamente para cima, para FF'(curva
vermelha achurada). Assim sendo, o preço relativo nacional pós-tarifa a tangenciará no ponto D, à esquerda do ponto B. Com isso, o subsídio pontecializa o
aumento em Ym decorrent.e da implemetação da tarifa de importação.
Comparando a situação de livre comércio com aquela pós-subsídio e pós-tarifa,
decorrente da adoção da política de SI, o bem-est.ar da economia piora e a participação das importações na produção nacional de import.áveis se reduz. Verifica-se,
na figura 7, que quanto maior a parcela dos subsídios fornecida ao setor de import.áveis, ou seja, quanto mais próximo 7r for de 1, maior será o aumento na
produção nacional de importáveis.
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Feitas estas considerações acerca dos impactos das políticas de SI sobre o
bem-estar e a produção, e usando os resultados obtidos sobre o impacto destas
políticas na distribuição de renda, verifica-se a adequação do modelo para explicar as evidências apresentadas na introdução. Independentemente da política
de SI adotada, o modelo prevê a diminuição da participação das importações
sobre a produção nacional de importáveis e a piora na distribuição de renda, conforme mostrado pelas Tabelas 4 e 7 na introdução. Outro resultado importante é
que, dependendo do grau de substituição entre os fatores de produção, o modelo
também prevê aumento no produto marginal do capital e, portanto, crescimento
econômico, resultado que corrobora os fatos estilizados observados no período.
Estes resultados indicam que, se o objetivo do governo brasileiro no período era
impulsionar o crescimento econômico através do aumento da produção de importáveis, independentemente dos efeitos sobre o bem estar e a distribuição de
renda, a adoção das políticas de SI era uma opção que atendia a estes objetivcs+'.
É importante frisar que, apesar de o modelo 2x2 também prever o aumento na
disparidade entre salãrios sob execução de políticas de SI como aquelas modeladas
no capítulo anterior, o modelo 3x2, além de permitir a investigação do imapacto
sobre a remuneração capital, pode trazer resultados sobre a remuneração real do
trabalho qualificado e do trabalho não qualificado difererites daqueles previstos
pelo modelo 2x2. Sob o efeito das políticas de SI, o modelo 2x2 padrão sempre
implica perda real para o trabalho não qualificado e ganho real para o trabalho
qualificado, independentemente do grau de substituição entre os fatores, enquanto
o modelo 3x2, dependendo da elasticidade substituição entre os fatores, implica
perda real para ambos os fatores, apesar de a disparidade entre os salários aumentarem. No entanto, não deixa de ser um resultado interessante o fato de um
modelo mais geral que o modelo 2x2, como é o caso do modelo.Sxâ, em que o grau
de substituição entre os fatores determina a magnitude e o sentido da distribuição
de renda, prever que o impacto das políticas de SI afeta a disparidade entre os
salários no mesmo sentido.
Nos seis tipos diferentes de impacto que as política de substituição de importações podem ter sobre a remuneração dos fatores, listados na seçâo anterior,
em cinco deles os resultados analíticos estão de acordo com as evidêncais apresentadas na introdução, já que a remuneração real do capital aumenta inequivocamente. No entanto, não é possível concluir se estes resultados explicam a
magnitude observada nas evidências, sem resolver as estáticas comparativas numericamente, através da calibragem do modelo. Neste aspecto, o modelJ~adotado
51Este

resultado caracteriza-se na literatura, por uma política de "segundo melhor".
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é inconclusivo quanto às críticas levantadas porKrugrnan (1995,a) e Souza (1999).
Uma vantagem do modelo adotado nesta questão em relação ao 2x2,testado por
Krugman (1995,a) e Souza (1999), reside no fato de o presente modelo possuir
uma quantidade maior de parâmetros relevantes na determinação do impacto das
políticas de SI sobre a distribuição de renda que o modelo 2x2. Para verificar tal
vantagem, basta comparar as equações (1.17) e (1.18) com (11.37), (II.38) e (II.39).
Portanto, o modelo 3x2 fornece maior grau de liberdade para a execução de exercícios de calibragem e simulação computacional, como aqueles praticados por
Krugman (1995,a) e Souza (1999). Uma vez que analiticamente o modelo permite
a explicação dos fenômenos observados para o Brasil, a realização de exercício de
calibragem e simulação deste modelo é bastante pertinente.
Outro exercício que se faz pertinente, diante dos resultados obtidos nesta dissertação, é o estudo dos impactos dinâmicos das políticas de substituição de importações sobre o crescimento da economia e sobre a remuneração dos fatores.
Na medida em que no modelo Sxâ a demanda por fatores não é inelástica, diferentemente do modelo 2x2, o processo de acumulação de capital implica alterações
na remuneração dos fatores de produção, de forma que o resultado dinâmico das
políticas de SI sobre a distribuição de renda é diferente do resultado estático.
Thakkar (1971) insere o modelo 3x2 em um contexto dinâmico para estudar o impacto de perturbações nas vatiáveis exógenas sobre a remuneraçâo dos fatores ao
longo da dinâmica transitória, no entanto, os três fatores utilizados pelo autor são
terra, trabalho e capital. Seria interessante repetir o exercício de Thakkar (1971),
em que as perturbações exógenas sob estado estacionário são as políticas de SI
modeladas no capítulo anterior, e os fatores de produção os mesmos adotados pela
presente dissertação.
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Conclusão
Ao longo desta dissertação procuramos mostrar que o modelo com três fatores (trabalho qualificado, trabalho não qualificado e capital) e dois setores (importáveis e exportáveis) sob a hipótese de pequena economia aberta parece ser
o mais adequado para invsetigar o impacto de políticas de substituição de importações sobre a distribuícão de renda, tendo em vista as evidências para a
economia brasileira, do que o modelo 2x2 usualmente utilizado para estudar tais
impactos nos países desenvolvidos. A análise das propriedades do modelo 2x2
mais relevantes para esta questão e o papel que desempenham no debate acerca
do comércio entre países, tecnologia e dustribuiçâo de renda, revelaram que o
modelo 2x2 padrão apresenta limitações que podem ser superadas com adoção de
um modelo de dimensão 3x2. As princpais limitações observadas, foram:
- no modelo 2x2 a demanda por fatores é inelástica quando assume-se pequena
economia aberta e diversificação na produção.
- no modelo 2x2 o grau de substituição entre os fatores de produção afeta
somente a magnitude do impacto das variações nos preços e subsídios sobre a
distribuição de renda.
- no modelo 2x2 o impacto dos progressos técnicos sobre a distribuição de renda
depende do viés setorial e não do viés fatorial do tipo de progresso recnológico
observado.
- o modelo 2x2 não permite a investigar o impacto da proteção comercial sobre
a disparidade de salários entre trabalho qualificado e trabalho não qualificado e
sobre a remuneração do capital ao mesmo tempo. Assim, a investigação acerca
do impacto de políticas protecionistas sobre a disparidade salarial e crescimento
econômico não é compátivel como o modelo 2x2.
- para valores factivéis da elasticidade substituição entre os fatores, o modelo
2x2 não é capaz de explicar a magnitude da piora na distribuição de renda em
face da proteção comercial observada no período.
O modelo 3x2 atende à estas limitações do modelo 2x2, da segunite forma:
- no modelo 3x2, a demanda por fatores é elástica mesmo sobre a hipótese de
pequena economia aberta e diversificação na produção.
- no modelo 3x2, o grau de substituição entre os fatores afeta a magnitude e
o sentido do impacto das variações nos preços e subsídios sobre a distribuição de
renda.
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- o sentido e a magnitude do impacto do progresso tecnológico sobre a distribuição de renda depende da elasticidade substituição entre os fatores.
- o modelo 3x2 permite investigar, ao mesmo tempo, o impacto de políticas
protecionista sobre os salários do trabalho qualificado e não qualificado e da remuneração do capital, fornecendo indícios sobre o impacto destas políticas no
crescimento econômico.
Tendo em vista estas propriedaes do modelo 3x2, que o diferenciam do modelo
2x2 nas questões relativas aos impactos do comércio sobre a distribuição de renda,
adotou-se este modelo para a investigar os impactos das políticas de SI sobre a
distribuição de renda. Estas políticas foram modeladas através de um exercício
de tarifas e subsídios, em que o consumo dos bens importados é taxado por uma
tarifa T, e a receita total obtida (s) é distribuida entre os setores de importáveis
e exportáveis pela fração 'ir e 1 - 'ir, em que O < 'ir < 1. Resolvemos a estática
.comparativa do modelo para o impacto das políticas de SI sobre a distribuição de
renda, utilizando a técnica diagramática de Jones & Easton (1983), é os principais
resultados obtidos foram:
a) independentemente do grau de substituição entre os fatores, o modelo prevê
que a disparidade entre os salários do trabalho qualificado e trabalho não qualificado aumentam;
b)depedendo do grau de substituição entre os fatores, verifica-se perda real na
remuneração dos dois .tipos de trabalho. Em particular, está situação é possível
nos casos em que capital e trabalho qualificado apresentam um alto grau de complementariedade e quando trabalho qualificado e trabalho não qualificado apresentam alto grau de substituição. Para que este último caso ocorra, é necessário
também que o setor de importáveis seja capital intensiv052;
c)em cinco, dos seis resultados possíveis para a nova distribuição de renda resultante da política de SI adotada, observa-se aumento na remuneração do capital,
indícando que nestes casos tais políticas resultam em crescimento econômico;
d) quanto maior a tarifa T imposta aos bens importados e a transferência dos
subsídios para o setor de exportáveis, na medida que 'ir se aproxíma de 1, maior é
magnitude dos resultados obtidos;
e) rio caso em que a tarifa T, imposta ao consumo de importáveis, tem a
mesma magnitude do subsídio implementado no setor de exportáveis, e o setor
de importáveis não recebe subsídio algum, caso em que 'ir = O, o impacto das
políticas de SI sobre a distribuição de renda é nulo;
52Griliches (1969) mostra evidências sobre a existência de complementariedade
qualificado e capital, o que reforça a possibilidade deste resultado.
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entre trabalho

Com estes resultados a respeito do impacto das políticas de SI sobre a remuneração dos fatores, foram feitas algumas considerações acerca do efeitos destas
políticas sobre a produção, a demanda e o bem-estar da economia. Os principais
resultados verificados foram que:
a) as políticas de SI resultam em uma piora do bem-estar da economia, se
comparada a situação de livre comércio;
b) as políticas de SI resultam em uma diminuição da participação das importações na oferta total de bens importáveis;
Tendo em vista os fatos estilizados para a economia brasileira, apresentados na introdução deste trabalho, o modelo 3x2 apresenta resultados analíticos
compátiveis com as evidências observadas. No entanto, não é possível determinar
se o modelo é capaz de explicar a magnitude dos fatos estilizados observados, sem
resolver a estática comparativa numericamente, através da calibragem do modelo. Portanto, em relação a críitica de Krugman (1995,a) e Souza (1999), de que
o modelo 2x2 não é capaz de explicar uma piora acentuada na distribuição de
renda sob parâmetros plausíveis, os resultado obtidos pela presente dissertação
são inconclusivos. Desta forma, exercícios de calibragem do modelo 3x2 utilizado
e simulações numéricas das políticas de SI, são bastante pertinentes para verificar
a robustez dos resultados analíticos obtidos, e obter uma resposta as críticas de
Krugman (1995, a) e Souza (1999).
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Apêndice I

o objetivo deste primeiro apêndice é mostrar a aplicação do teorema do envelope para uma função que não possui parâmetros restrição, somente na função
objetiva. O teorema do envelope nos diz qual é a derivada da função objetiva em
relação aos parâmetros quando ela está no seu ponto de máximo. Este resultado se
aplica diretamente a função custo médio minimo dado por (1.9). Para derivarmos
o teorema do envelope consideraremos as seguintes funções:
(AI.1)

Onde (AI.1) é a função objetiva que é função do vetor de variáveis x e do vetor
de parâmetros Q. O lagrangiano é dado por:
iJ = f(.)

+ Àg(.)

(AI.3)

As condições de primeira ordem são dadas por:

iJi

o,

fi(.)

+ Àgi(.) = O

g (.) =

O

i = 1, .... , n (AI.4)

(AI.5)

Temos portanto ri-l-I condições de primeira ordem para n variáveis e ,À. Portanto podemos escrever as n variáveis e À que satisfazem as ri-l-I condições e
portanto assumem valores que maximizam f(.)
dado g(.), em função dos m
parâmetros Q. OU seja:

X;(Ql,

Q2,

, Qm)

À*(Ql, Q2,

, Qm)

i = 1, ..., n

(AI.6)

(AI.7)

As variáveis com * obedecem as CPO de maximização e portanto maximizam
f (.) dado g ( .). ,Definindo f (.)no seu máximo por:

'lp,

("'"1t,',)
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Temos que cfy(a}, a2, ... , am) é o maximo valor que y pode atingir dado o vetor de, parâmetros a. A questão portanto é saber o quanto cfy(.) varia quando
os parâmetros (a!, a2, ... , am) variam. Diferenciando em relação ao parâmetros,
temos:

8cfy
8x;
-8 = Lfiaj
. 8
aj

.

+ fa.j

J = 1, ... ,m

Diferencindo g( xi, x;, ...., x~) e m relação. a

.

1,

aj,

= 1, ... ,n

(AI.9)

temos:

(AI. lO)
Multiplicando (ALIO) por). e somando em (AI.9), temos:

Manipulando temos:

(Al.11)
Usando (AI.4), temos:

8cfy
-8 a.
J

=L«.

J

=1Ja.' J

Portanto a variação em y*quando um parâmetro aj qualquer varia é dado pela
derivada parcial da função objetiva em relaçào ao parâmetro ajo Na função custo
medio ménimo (1.9) os parâmetros w e r só aparecem na função objetiva C(.),
portanto podemos aplicar este resultado em (1.9). A aplicação deste resultado
(1.9) implica nas equações (1.10) e (1.11). A aplicação do teorema do envelope na
função custo médio mínimo é conhecido na literatura como Lemma de Shepard.
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Apêndice 11

o

objetivo deste apêndice é mostrar que elasticidade da curva V, dada por
-~,
depende da intensidade relativa do fator K usada por cada setor, do grau
de substituição entre os fatores intermediário (K) e extremo (H ou L) e do grau
de substituição entre os fatores extremos (H e L). De (II.26), tem-se:
K

L OilE~ = O
i=H

Lembrando da definição de

~l

e

para todo 1e k (11.26)

é: tem-se:
x

e

é~

=

L ÀilE~

(AII.l)

l=m

Substituindo (AII.l) em (II.26), tem-se:
K
'"
L.J

(A11.2)

Oi Eilk = O

i=H

Somando (AII.2) para os 1 setores, tem-se:
(AI 1.3)
i=H l=m

i=H

Portanto:

Resolvendo (AIIA) para é~ e éf, e substituindo em ÇH e ÇLl e usando a
definição do coeficientes ~s, tem-se:

[;:a

ÇH -

[1 +a

éf

(AII.5)

Ç,L -

[1+'" ::] + [:: '" - "}Ji

(AII.6)

1::]

é~ +

1 -

é~
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Usando (AII.3), é possível mostrar que:

(AII.7)
Substituindo as relações de (AII.7) em (AII.5) e (AII.7), e fazendoe.lr.
Ç,H

Ç,L

em que:

=

(}H

(}L

VI

=

fi +

[VIé

V2éf

-

1

aI

(}K

V2)é

(VI -

v2)éÍí

+ (}H > O

j

ií

(VI -

e

(AII.8)
1

VI -

(}K

a2

+ (}L > O

tem-se:

Através da equação (AII.8) verifica-se que a elasticidade da curva V depende
do grau de substituição entre os fatores extremos (H ou L) e o fator intermediário
K(indicadopelos parâmetros' é]} e éf), do grau de substituição entre os fatores
entre os fatores extremos (indicado por
e éfí) e da intensidade que cada setor
usa o fator intermediário (indicado pelos termos V2 e VI), como queriámos mostrar.

d:
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Apêndice IH

o exercício que segue neste apêndice é apresentado por Allen (1938)53. O
objetivo é 'explicar a origem da equação (1.43), a qual permite a derivação de
resultados chaves relativos a elasticidade substituição parcial ao longo do desenvolvimento deste trabalho. Antes de ingressarmos na demonstração do exercício
propriamente dito, se faz necessário mostrar o resultado conhecido na literatura
como Teorema de Shepard-Samuelson.
Este teorema enuncia que quando as firmas atuam sobre concorrência perfeita o preço do bem é igual ao custo marginal
e ao custo médio. Para verificarmos este teorema basta lembrarmos das condições
de primeira ordem da minimização de custos são dadas por:
(AJJJ.1)
Em que Wi é o preço dos fatores, fi é derivada de f em relaçào ao iésimo fator
e ). é a constante de.lagr·ange. A função de produção de um determinado bem é
dada por:
(AlJJ.2)
f(xt, X2, ... xn) = Y
Sabe-se que o custo médio e dado por:
II

=

WIXI

+ W2X2 + ...+wnxn

Y

=

XliI

+ x2f2 + ...+ xnfn = ).

Y

(AlJJ.3)

Y

Na expressão acima II representa o custo total. O custo marginal é dado por:

(AJJJA)
Sabemos que:

53F.stá

nas páginas, 510, 511 e 512
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Portanto o custo médio é igual ao custo marginal, como queriamos mostrar.
Tomando as condições de primeira ordem de maximização de lucro de um determinado setor 1, temos que:

(AIII.5)
As consições (AII1.5) e (AII1.1) implicam em pl = À. Portanto não só o custo
marginal e médio são iguais, como também são iguais ao preço do bem. Mostrado
o Teorema de Shepard-Samuelson,
podemos chegar a equação (1.44). Definindo a
elasticidade de demanda do bem 1 por:
pldyl
7J= --yldpl

(AIII.6)

Definindo cp(pl) como s demanda do bem 1, sabemos que em equlíbrio a oferta
do bem 1 e igual sua demanda. Temos as condições de equílibrio no mercado de
bens e de fatores dado por:

WI
W2
fi = f~

=

W3
fA

= ... =

Wn
f~

=p

I

(

AlII.8)

As condições (AIII.7) e (AIII.8) implicam que o preço do bem 1e os fatores de
produção (Xl' X2,
xn) podem ser escritos como função dos preços .dos fatores
(WI, W2,
wn), conforme mostrado no apêndice I. Suporemos que o preço do fator
1 fica mais caro enquanto que o preço de todos os demais fatores permanecem
constantes. Diferenciando a condição p (xi, x~, x~, ... , x~) = cp(pl) em relação a
wI,temos:
i dx~
f Id
W1

+

fi dx~
2d

+ ... +
W1

fi dx~ _ _ ]L apl
nd

W1

-

7J I !l•..
P UW1

Diferenciando as n condições dadas por (AII1.5) em relação ao preço.do
fator
1·,· c ··
1, obtemos:
~,.j
õp
dXI
dX2
dx.,
!I-a

WI

+ P(fll-d

WI

+ !I2-d

WI

+ ... + !In-d

W1

) =1

,

'.'
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Manipulando:

dXl
dX2
dx.;
+!I2+ ... +/ln- ·
d Wl
dWl
dWl

1 8p

!I(-aw )+/llp

1

1

=P

Pode-se mostrar que, onde H é a matriz dada na seção IId:
Ro

=

x·

X·

O, H··~J = --.!:..H",·a··
= 2H",·a··
f
J ZJ
f . t. tJ
i

i

'J

ROi'

=

x,x·
---.!:..2H

Y

2

Lembrando da definição:

Podemos resolver o sistema acima para ::': pela regra de cramer, obtendo:

8Xl
aw1

Y"l

11
12
In

O
1
p

O
O

12···
I1L
122...
In2...

!I h ...
11 lu In ..
h' 121 122...
In Inl In2...

In
11n
12n
Inn

Y"l

In
11n
hn
Inn

(AIII.9)

Manipulando o numerador de (AIII.9), temos:

h ... In
122... hn
in In2... Inn

1 Y"l
- h

p

~~(

h ... In
h 122... hn +
In in2... Inn
O
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Y"l
O
O

h... In
122... hn
in2... inn

)=

(AJJJ.I0)
Para obtermos (AII1.10) basta lembrarmos que: pII = lUl e
mos resolver o denominador de (AIII.9) da seguinte forma:

o II h ... In
lu 112... !In +
h 121 122 ... hn
In Inl In2...Inn
II

Yll

O
O
O

11 h ... In
lu 112... 11n
121 122 ... hn
In! In2...Inn

Dividindo (AIII.10) por (AIII.ll),

""1

= H +YllHo = H

=

X]W].

yp

Pode-

(AJJJ.ll)

obtemos:
(AJJJ.12)

Repetindo o procedimento para :~, temos:
(AJJJ.13)
Os resultados de (AII1.12) e (AII1.13) são diretamente generalizados para
obtermos a equação (1.43) que queríamos mostrar:

(1.43)
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