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Em seu trabalho - "Análise Eoonoaétrloa dos Coeficientes de Abertura

ao Coaéreio Exterior* - Aloisio Barboza de Araújo aborda ua teaa de grande atoa.

lidade ea teraos da estratégia brasileira de oreselaento.

Contudo, a aeu Ter, alguaas observações devea ser feitas no tooante

a sua oonoepção.

0 autor está oerto ao afinar que uaa análise eoonoaétrioa não é ins.

truaento adequado para apontar relação de oausa e efeito entre variáveis. Io

entanto, e estudo, a aeu ver, carece de ua aelhor eabasaaento teórico ooa vis

tas à seleção de variáveis oapazes de explioar os ooeficientes de abertura. Es.

te ponto, aliás, i taabéa fooalizado pelo professor Luiz Zottaan, ea seu pare

cer, quando aponta alguaas variáveis desconsideradas no trabalho, e oapazes de

serea utilizadas ooa vantagens.

A definição do oonoeito de "noraal", taabéa aereoe alguns reparos.

Definir ooaportaaento "noraal", ooa base na variança não explioada, expõe es

te oonoeito às mudanças na ooaposlção do oonjunto de variáveis independentes.

Se outro conjunto de variáveis (p. ex. o apontado pelo prof. Zottaan) der ori

gem a ua ooefioiente de oorrelação de, dlgaaos, 98$ poucos aeriaa os oasos de

fuga a "noraalidade".

A-4 Formato Internacional

210x297mm 12.71.01



FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA

CAIXA POSTAL 4O81 - ZC - OS

BIO DE JANEIRO - GUANABARA • BRASIL

Considere-se também que na definição da "normal" utilizada,, elemen

tos, alheios a cada economia considerada, acham-se fortemente ponderados, üma

redefinição de ooefioiente "normal" deveria levar em oonta a necessidade de

uma maior ênfase às oaraoteríatioaa próprias da oada paia, bem oomo a sua oona,

telação da objetivos de política coonômioa.

Finalmente, o autor lndiea oomo um doa objetivos do trabalho "detec

tar um conjunto de fatores oomuna à maior parta das eoonomias que afetam o ní

vel de importância relativa das transações externas". A mim me pareoe que ou

tros instrumentos de analisa da distribuição multivariada, aão mais adequados

do que uma análise da regressão para tal fim, lato porque se preooupam em estu

dar as associações das variáveis selecionadas, identificando "oomponentes maio.

raa" oujas variações parecem oaraoteriear objetivamente a evolução de uma si

tuação a, em "oomponentea menores", oujas variações não pareeem signifioativaa

ou são simplesmente dependentes das primeiras.

Além disto, o estabelecimento, arbitrário, de uma ralação funcional

entre as variáveis, oomo é o caso da análise de regressão, obviamente afetará

o oonoeito de "normal" conforme definido. Destaque-se que no caso deste traba,

lho não é examinada a signifioânoia do ooefioiente de determinação.

Estas observações, entretanto, não chegam a oomprometer o trabalho,

de forma que reoomendo a aprovação da tese oom grau 7 («ate).
t

Alfredo Luis^ líaumg^rten Jr.

A-4 Formato Internacional

210x297mm 12.71.01



MINISTÉRIO DO PUNEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (IPEA)

De : Luiz Zottmann

Para : Dr.Carlos G.Langoni

Assunto: Parecer sobre Tese de Mestrado de Aloisio B.de Araújo

Examinando o trabalho em referência , são as seguintes

as observações que me parecem pertinentes :

Conforme o título do trabalho indica , trata-se de um

exercício econométrico sem maiores preocupações relativamente ao

alcance analítico do trabalho . Aliás , o próprio autor , logo ã

introdução , deixa bem clara a sua despreocupação em buscar rela -

ções de causa e efeito , embora procure apresentar argumentos que

justifiquem a escolha das variáveis consideradas.

Para explicar o coeficiente de abertura da economia(r^

zão entre a media das exportações e importações e o nível do PIB )

utiliza o autor variáveis tais como : a dimensão do pais - como

proxy para recursos naturais - , renda total , população , renda

per capita e mais duas variáveis " dummy " para diferenciar quali

tativamente a estrutura produtiva dos diversos países.

Impedimentos ao comércio - tarifas , taxa de câmbio -

inadequada, etc - e proporção de " non-tradable " / " tradable

goods " , embora de todo desconsideradas no trabalho , são entre -

tanto dois exemplos de variáveis quantificãveis e capazes mesmo

de complementar ou mesmo substituir com vantagem aquelas utiliza -

das no estudo .

Qualquer fosse entretanto o set de variáveis indepen -

dentes , teria sido possivel a geração dos padrões normais^ie aber

tura das economias ( a relação prevista pela função ajustada )

os quais por sua vez poderiam ser comparados com os padrões vigen

tes ( dados observados ) para a verificação dos desvios .

Qual entretanto o significado dos " padrões normais "?

Inadequações da política cambial acopladas a elevadas barreiras al_

fandegãrias são fatos normais na América Latina e mesmo no Brasil

ate época recente. Sabendo-se que o extraordinário crescimento re

cente das exportações e importações do Brasil é função de uma nova

orientação de política de comércio exterior - fugindo portanto dos

padrões normais - não seria o caso de se dizer que justamente o

desvio em relação aos padrões normais é de fato o que há de mais

recomendável? ipea-27
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INSTITUTO DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (IPEA)

Pelas razões expostas , pelo pouco que se poderia ganhar com pe

quenos ajustes do trabalho,e considerando ainda que o mesmo já r£

vela por parte do autor uma boa ordenação de idéias e domTnio sa

tisfatório de ferramental analítico quantitativo , entendo que a

tese deve ser aprovada sem modificações. De minha parte , conside^

ro o trabalho aprovado com grau sete.

Rio de Janeiro , 8 de março de 1972

IPEA — 27



Rio de Janeiro, 29 de setembro de 1971

limo. Sr.

Prof. Mario Henrique Simonsen

Diretor da Escola de Pôs-Graduação
em Economia da Fundação Getülio Vargas

Nesta

Senhor Professor,

A tese do economista Aloísio B. Araújo propõe uma
"Análise Econométrica dos Coeficientes de Abertura ao Comêr_
cio Exterior". A idéia ê a de encontrar padrões de normal:L

dade internacional para esses coeficientes, avaliando-se en

tão a posição brasileira a partir desses padrões. Chega-se
ao resultado de que o coeficiente "normal" para o Brasil i
da ordem de 14%, o que se compara com um valor observado de

7,3% em 1966. 0 exercício tem relevância para suporte de

uma estratégia de desenvolvimento aberto, como a que se vem

desenvolvendo desde hã alguns anos.

A analise é competente, revelando imaginação e bom
sendo, alem de boa pesquisa bibliográfica. Assim, recomen

do a aprovação da tese com nota 9 (nove), sugerindo que o

autor escreva uma síntese de cerca de 10 páginas, com os
principais resultados obtidos, promovendo-se sua publicação
na Revista Brasileira de Economia.

Atenciosamente,

/zpa
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AO COMÉRCIO EXTERIOR
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I - Introdução

Com o presente trabalho, pretende-se identificar, com

auxilio do instrumental econométrico, algumas variáveis que se

relacionam aos coeficientes de abertura das economiasJ medidos

aqui pela razão entre a média aritmética das exportações e impor

tações e o nível do produto interno bruto, todos os valores a

preços correntes.

Sabe-se que coexistem coeficientes das mais diversas

magnitudes, podendo situar-se a amplitude do intervalo na faixa

de 5% a 70%; tamanha diversidade sugere, por si só, que se pro

curem os fatores que, agindo sobre o aparelho produtivo, o tor

nam mais ou menos integrado no comércio internacional. Da mesma

maneira que se tem consciência de que intervém na determinação

dos valores algumas variáveis não quantificáveis, parece não res_

tar dúvidas de que ê possível detectar um conjunto de fatores co

muns ã maior parte das economias que afetam o nível de importân

cia relativa das transações externas.

Por se tratar de uma análise econométrica, não se apon

tarão relações de causalidade, mas se revelarão certas variáveis

cujo comportamento se vincula, de alguma maneira, ao dos coefi

cientes de abertura. Tais relações funcionais serão estabeleci

das a. partir de regressões utilizando dados originados de cor

tes transversais e séries temporais, a partir dos quais se ex

trairá um "padrão de normalidade"2 para os coeficientes de

(1) Coeficientes de abertura, graus de abertura, ou ainda coefi^

cientes de importações serão usados aqui com sentido idên

tico .

(2) Um objetivo semelhante ao de H. B. Chenery, em "Patterns of

Industrial Growth", Amerioan Economia Review <$ept. 1960),

pgs. 624 - 654.
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abertura. Este padrão poderá ser comparado com os valores efeti.

vos vigentes nas economias, o que fornecerá uma medida do afasta^

mento da normalidade, traduzido em um maior fechamento ou abertu

ra.

Em relação ao caso brasileiro, julga-se que esta inves_

tigação é particularmente pertinente, por se estar no monento

conduzindo a economia a um maior envolvimento nos fluxos do co

mércio exterior, apoiado na suposição de que têm sido bastante

reduzidos os níveis das transações internacionais, se comparadas

com o nível do produto interno. Embora não haja dúvidas quanto

â diminuição dos coeficientes de abertura brasileiros no decor

rer das décadas de 50 e 60, cabe indagar quais os valores que

fogem ã "normalidade": se são os que agora vigem ou os prevale-

centes anteriormente, ou ainda, se se trata de uma evolução per

feitamente consonante com o comportamento de outras variáveis.

As equações de regressão poderão, assim, fornecer o apoio esta

tístico a confirmação ou rejeição da suposição acima referida. É

desnecessário salientar que as equações de regressão, por si sós,

não responderão definitivamente as indagações; são tão somente

um instrumento auxiliar na tarefa de interpretação dos dados.

A parte II do trabalho discute a escolha das variáveis

que comporão a equação de regressão, partindo-se de certo conhe

cimento apriorísticò; é inegável que alguns fatores exercem cla

ra influência sobre os coeficientes de abertura, em um determina

do sentido que é conhecido de antemão. Países de dimensões con

tinentais, por exemplo, deverão ter um menor envolvimento em re

lação ao comércio exterior do que "pequenos" países, e este fato

poderá ser traduzido pelo comportamento de algumas variáveis.

Sabe-se, entretanto, que condições de caráter históri

co peculiares a cada economia desempenham importante papel na fi

xação dos níveis relativos de transações internacionais, e es

tes fatores ou não são quantificáveis sem dificuldade, ou não po

dem ser incluídos nas equações de regressão. Isso significará,

entre outras coisas, que se deve encontrar nas regressões uma va

riância não-explicada de magnitude apreciável. As variáveis arro

ladas não incorporam peculiaridades tais como laços econômicos

estreitos entre países, relações de dependência política recém-
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rompidas, aparelho produtivo voltado para o setor externo desde

o século XIX, etc... Reconhece-se, usualmente, a importância das

relações econômicas internacionais estabelecidas,basicamente, pe

Ia Inglaterra em meados do século passado e que sem dúvida deter

minaram.algumas das características das economias subdesenvolvi

das contemporâneas.

O objetivo do trabalho, contudo, não é fundamentalmen

te alterado com tais fatos, pois ainda que se excluam algumas va

riáveis de caráter não-quantitativo, permanece a possibilidade

de serem identificadas certas variáveis que se relacionam com os

coeficientes de abertura. A modificação a ser levada a efeito é

que se tem consciência de que as variáveis constantes da equa

ção de regressão deixam de lado condicionantes importantes, os

quais devem ser, ao menos, descritos. Este é o conteúdo da par

te III, que procura situar o caso brasileiro face a tais condici^

onantes, levando em consideração os aspectos omitidos nas regres_

soes.

Na parte IV, descrevem-se os ajustamentos estatísti -

cos, e procura-se analisar os resultados,ã luz, também, das in -

formações adicionais, contidas na parte III.

Na parte V, tentou-se identificar alguns efeitos siste

máticos nos resíduos, com base no fato de que estes se mostra

ram, em geral, com razoável magnitude, requerendo uma análise ã

parte.

Na parte VI, finalmente, são apresentadas conclusões

de ordem geral que se podem extrair da análise econométrica e da

interpretação dos dados, colocando-se ênfase nos aspectos relati_

vos ao caso brasileiro. Não cabem dúvidas acerca do caráter au

xiliar desta análise, no sentido que,por si sõ, não pode encer

rar o debate acerca das questões estudadas.



-4-

II - A Escolha das Variáveis

Para que se componha o elenco de variáveis independen

tes que serão incluídas nas equações de regressão, devem ser dis_

cutidos dois problemas distintos: 1) a escolha das variáveis

propriamente ditas, isto é, quais os fatores que se julga influí^

rem no valor dos coeficientes de importação e 2) quais as me

didas dessas variáveis que serão utilizadas, já que freqüentemen

te, as características que se têm em mente podem ser traduzidas

por diversas maneiras. Não é difícil observar a importância de£

ta questão, pois caso a mensuração escolhida não seja convenien

te, os resultados, possivelmente, deixarão de ser significantes.

A escolha das variáveis a serem testadas apoiou-se, em

grande medida, em raciocínios de caráter intuitivo, como também

o fizeram as poucas referências teóricas a respeito. Como já se

disse, a influência de alguns fatores é bastante clara. A abun-
o

dância e a escassez de recursos naturais, por exemplo, são parti,

cularménte importantes para as nações industrializadas: um longo

volume de bens industriais produzidos requererá a utilização de

vasta gama de recursos, os quais, caso não estejam disponíveis

internamente, serão importados. Esta seqüência pode gerar uma

maior abertura da economia, no sentido de que, de duas economias

com semelhante estrutura produtiva, a mais aberta será aquela em

que os recursos naturais são relativamente escassos. Da mesma

forma, países subdesenvolvidos com relativa abundância de algum

recurso natural-poderão especializar-se em sua exportação, e ca

so o mercado se apresente favorável, tornar mais aberta a econo

mia. A Venezuela é exemplo conspícuo, por ser o pais que tem

apresentado o mais alto coeficiente de abertura da América do

Sul, e aquele que exporta um bem abundante em seu território e

cuja procura se vem mantendo firme. No tocante a países desen

volvidos, a Holanda seria um exemplo também notável de uma maior

abertura parcialmente causada pela escassez^de recursos naturais.

Estas seriam justificativas imediatas para que se in -

cluísse esta variável entre as que devem ser testadas; o proble

ma que inevitavelmente surge, contudo, é de como medir tal varia

vel. Trata-se, como se sabe, de recursos bastante diversifica

dos, tornando difícil sua homogeneização. A construção de um in
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dice não propiciaria bons resultados, pois não englobaria todos

os bens e omitiria um tipo de relação importante: países com es

cassos recursos naturais, mas onde um bem apresenta grande produ

ção, podem ter elevados coeficientes de abertura, embora o índi_

ce provavelmente revelasse a tendência à situação inversa.

Uma "proxy"° de certo modo grosseira pode ser a área do

país, partindo da verificação de que em uma superfície maior são

maiores as probabilidades de existirem jazidas minerais, terras

cultiváveis, etc... A relação funciona a contento guando se tra

ta de dois casos extremos: Brasil e Holanda, por exemplo. En

países de tamanho médio, no entanto, já não se tem uma relação

tão significativa. 0 argumento contrário, desenvolvido por K.

W. Rothschild? invoca o fato de que os recursos naturais não es

tão randômicamente distribuídos, mas concentrados. Como, não

obstante, reconhece-se a peculiaridade daqueles países com dimen

soes "continentais", optou-se por incluir a variável área entre

as explicativas e ver-se-á que chegou a atuar como uma variável

significante. É necessário não esquecer, por outro lado, que a

utilização de uma "proxy" acarreta necessariamente uma perda de

explicação, o que, em outras palavras, significa uma piora dos

resultados.

A dimensão do mercado interno pode ser também uma va

riável que age sôbfe o nível dos coeficientes de importação, en

especial para as economias industrializadas. Um mercado interno

restrito, aliado a um setor industrial de peso exigirá um trans_

bordamento desta produção industrial para fora de suas frontei

ras, elevando a participação das transações externas. Um amplo

mercado interno, por sua vez, faria com que fosse esta a destina

ção básica da produção industrial, podendo contribuir para unia

compressão dos coeficientes de abertura. Este parece ser,aliás,

o caso dos Estados Unidos, cujo mercado interno é de tal amplitu

de que as relações econômicas internacionais perdem significado,

(3) Citado em A. Maizels, Industrial Growth and World Trade,

Cambridge University Press (London 1963) pg. 69.



-6-

se confrontadas com aquele.

Encontra-se aqui a mesma dificuldade para testar a sic

nificância do mercado interno como variável explicativa: a men-

suração imprecisa. Utiliza-se habitualmente a Renda Nacional to

tal como indicativo do tamanho do mercado interno, mas não há dú

vida que diversas restrições podem ser feitas: o montante global

encobre eventuais diferenças na distribuição de renda, as quais

podem ser suficientemente significativas para que se altere a ãi_

mensão dos mercados, dado um mesmo total. Além disso, deixando

de levar em conta a população, pode originar distorções no tocan

te â presença ou ausência de um mercado de manufaturados, por e-

xemplo. Ver-se-ã, não obstante, que apesar dessas restrições, é

a que melhor se coloca.

As observações precedentes levariam a pensar nas duas

outras variáveis relacionadas: população e renda per capita. A

primeira delas possui certa relação simultaneamente, con o tama

nho do país e a dimensão do mercado interno, em especial quando

se trata de casos extremos e também quando é diminuta a variân-

cia das rendas per capita. Isso ê bastante óbvio uma vez que,ca_

da a mesma renda por habitante, o país que terá o mercado inter

no mais amplo será o de maior população.

A renda per capita, por sua vez, não é senão um quoci-

ente entre as duas variáveis acima relacionadas, devendo incorpo

rar alguns dos efeitos de ambas, e desaparecendo outros. Desapa

rece, por exemplo, a relação positiva com o tamanho do país,e r.o

tocante ã idéia da dimensão do mercado, tem-se outro sentido. Os

níveis de renda por habitante parecem estar associados ã presen

ça de um mercado de manufaturados, e também ã diversificação cês_

se mercado, mas não propriamente ã dimensão. Já nos primeiros

testes, a variável revelou-se pouco significante.

Na verdade, poder-se-ia chegar a e^ta conclusão bastan

te rapidamente: a observação dos valores da renda per capita e

dos coeficientes de abertura indica que estes podem assumir os

mesmos valores, para diferentes níveis de renda, o que é um indí

cio do fraco poder de explicação desta. Além disso, têm-se eirbu

tidos na variável renda diferentes formas históricas de cresci-
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mento, cujas características certamente se refletem no setor ex

terno. Em outras palavras, o" fato de a Inglaterra e a Guatema

Ia, por exemplo, apresentarem os mesmos valores para os coefici

entes de abertura não indica necessariamente que as variáveis ex

plicativas sejam as mesmas.

Hã duas espécies básicas de economias abertas, cuja di

ferenciação principal, externamente, repousa nas direções dosflu

xos de mercadorias: a economia desenvolvida aberta é exportadora

de manufaturados e importadora de primários (matérias-primas de

origem vegetal e mineral) e na subdesenvolvida esses fluxos se

invertem.

Esta distinção, contudo, encobre marcantes diferenças

de caráter qualitativo que são as responsáveis pela baixa signi-

ficância da renda per capita como variável explicativa. Histori

camente, os países desenvolvidos e subdesenvolvidos voltaram-se

para o setor externo por"diferentes motivos, embora muitas vezes

as aberturas tenham ocorrido simultaneamente. Na verdade, a "d:L

visão internacional do trabalho"* proposta pela Inglaterra em

meados do século XIX atingiu a maior parte dos países da Ásia e

da América Latina, e foi um dos fatores determinantes do poste

rior desenvolvimento dessas nações, levando a transformações nas

estruturas dos aparelhos produtivos.

Dessa forma, tem-se que não só se deveria esperar que

a renda per capita não fosse uma variável significante, mas tam

bém que as diferenças entre grau de desenvolvimento podem, efeti

vãmente, comprometer os resultados da regressão5. Estas conside

rações sugerem, então, dois procedimentos: 1) estabelecem-se e-

quações de regressão distintas para as duas categorias, escolhi

da uma conveniente linha demarcatÓria, ou 2) introduz-se uma va

riável "dummy" que expresse essas diferenças, a partir da mesma

(4) Cf Celso Furtado, Teoria e Política do Desenvolvimento Eoo_
nZmico, <$. Paulo, 1968), cap. 11, pgs. 113-144.

(5) Este fato ficou confirmado nos testes preliminares.
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linha demarcatõria. Ambas as alternativas foram testadas, advin

do resultados significantes, mas não há dúvida que no segundo ca

so tem-se a melhor solução, pois procura-se resolver o problema

através da introdução de uma nova variável, mantendo na nesma re

gressão todos os países, o que confere maior validade aos resul

tados, ao mesmo tempo em que não se diminui o número de observa

ções .

Optou-se, por isso, pela introdução da referida variá

vel "dummy", como indicador dos graus de desenvolvimento de uma

maneira mais ampla, isto é, referindo-se tão somente ãs duas ca

tegorias de "subdesenvolvidos" e "desenvolvidos". 0 problema que

agora se coloca é o critério de grupamento dos países ea cada

uma das categorias. Conquanto sejam bem conhecidas as limita

ções da renda per capita como indicador genérico de nível de de

senvolvimento, não há, aparentemente, uma melhor alternativa, no

caso específico. Qualquer outra variável que se utilizasse para

expressar o fenômeno possuiria a principal fraqueza da renda per

capita, qual seja, o fato de que apenas um indicador revela pre

cariamente a hierarquia dos países. Um outro indício de fragili

dade da renda per capita é o relativo ã taxa de câmbio a ser uti.

lizada para homogeneizar os valores; é sabido que em diversos

países as taxas de câmbio atuam menos como o preço de mercado

da divisa do que como instrumento de política econômica, o que

distancia os valores convertidos de uma situação em que possan

ser estritamente comparáveis. A isso, entretanto, contrapõe-se

outra dificuldade, relativa ãs variáveis para as quais não é ne

cessária a conversão: dados concernentes a emprego, por exemplo,

são de disponibilidade mais difícil, em especial para un conjun

to de países relativamente amplo. Por outro lado, dados relati

vos à produção industrial; as contas nacionais, etc... tem a rnes

ma necessidade de conversão, permanecendo, portanto, o problena

da taxa de cambio. Deve-se ressaltar, ainda, que eventuais dis

torções nas taxas de câmbio não serão tão graves a ponto de cau

sar alterações na renda per capita suficientes para que o país

em tela se veja em diferente categoria da qual ele faria parte

através de outros critérios.

Assim sendo, escolheu-se a renda per capita como a va

riável que, isoladamente, seria a melhor indicadora dos dois gru
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pos de países. 0 problema seguinte seria o estabelecimento da

linha demarcatória, isto é, qual nível de renda per capita se

ria considerado o limite de uma classe. É claro que a escolha

envolveria sempre alguma arbitrariedade, mas não é menos eviden

te, por outro lado, que somente os casos intermediários seriam a

fetados por esta arbitrariedade. Em outras palavras, qualquer

valor entre US$ 700 e US$ 1 000 deixaria inalteradas as posições

de quase todos os países da amostra, ã exceção de dois ou três.

Procurou-se, dessa forma, escolher a linha demarcatória tendo em

vista a posição desses três países, isto é, o valor preciso foi

determinado mais por argumentos de ordem casuística do que de or

dem conceituai. Escolheu-se o valor de US$ 750,00 (dólares de

1963), o qual, embora tão razoável quanto os outros próximos,tem

o mérito de arrolar-o Japão entre os desenvolvidos, e a Argenti

na no outro grupo, o que parece ser mais razoável do que qual

quer outra combinação de posições relativas a esses dois países.

Esta variável "dummy" encobre, contudo, um outro signi^

ficativo problema. Uma mera listagem de países segundo seu ní

vel de renda e um corte em duas classes oculta diferenças marcan

tes dentro da própria categoria dos subdesenvolvidos. Trata-se

de fato bastante conhecido, e não é por outro motivo que Maizels

distingue entre os subdesenvolvidos os países não-industriais e

os semi-industriais. Na verdade, países como o México e a Zâm

bia, por exemplo, apresentam as estruturas de suas economias tão

distintas quanto o México e algum país desenvolvido.

Mais importante ê o fato de que tais distinções mos

tram-se nítidas precisamente no tocante aos valores dos coefici

entes de abertura. Um exame superficial dos coeficientes de a-

bertura dos países com renda per capita inferior a US$ 750,00 já

revela que todos aqueles que tiveram implantado um parque indus

trial através de uma política de substituição de importações mos_

tram coeficientes menos elevados. Casos notáveis são, por exem

plo, Argentina, Brasil, Chile e México. Contrariamente, aqueles

(6) A. Maizels, ob. cit. cap. I, pg. 11.
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que permanecem sem um setor industrial de piso, apresentam osmais

altos coeficientes.

As principais interpretações para este fenômeno são bas_

tante conhecidas. Genericamente, poder-se-ia dizer que o proces

so de industrialização em economias subdesenvolvidas acarreta o

deslocamento do centro dinâmico do sistema que, de situado nas e-

conomias centrais, pas.sa a localizar-se internamenteJ Esta trar.£

formação, por si só, já justificaria uma queda nos coeficientes ce

abertura, pois a economia não está mais com seu aparelho produti

vo voltado para o setor externo.

Há, ao que parece, outros motivos para que o fenômeno

seja ainda mais notável. O processo de industrialização induz ~o

dificações na pauta de importações, através de exclosão de certos

bens, agora produzidos internamente, e da introdução de novos pro

dutos que se tornaram necessários. O mesmo não ocorrerá,contudo,

com a pauta de exportações que permanecerá inerte. De fato,nesta

não haverá alterações significativas, uma vez que os bens agcra

produzidos não o são em condições competitivas em relação ao mer

cado internacional? Ora, sabendo-se que altas taxas de cresci

mento do produto normalmente acompanham o processo de industrial^

zação, torna-se claro que as transações externas não seriam capa

zes de acompanhar o mesmo ritmo de expansão, uma vez que as ex

portações apoiavam-se nos tradicionais produtos de origem prirá

ria, cujos mercados, sabidamente, não se expandem senão lentamen

te!

O fenômeno se afigura ainda mais nítido quando se obser

(7) No caso da economia brasileira, esta transformação é descri
ta em Celso Furtado, Formação Econômica do Brasil ( Rio de

Janeiro, 1961), 3a. ed., cap. 32, pgs. 218-227.

«

(8) Cf. A.O. Hirschman, "The Political Economy of Import

Substituting Industrialization in Latin-America" ,T>.e Quarzsr_

ly Journal of Economias, LXXXII Q?eb. 1968), pgs. 25-31.

(9) A notória exceção é o petróleo, que fornece, por isso mes^o,
os clássicos exemplos da precariedade do indicador renda per

capita.



-11-

O fenômeno se afigura ainda mais nítido quando se obser

va que os valores relativos aos países retro citados situam-se en

tre os mais baixos do mundo, acompanhados pelos Estados Unidos,

que apresentam uma situação peculiar,, não só devido ã abundância

de seus recursos naturais, como também â pujança de seu mercado

interno.

Isso explica, subsidiariamente, porque permanece uma ca

racterística comum a .ambos os tipos de países subdesenvolvidos:

tais economias têm, via de regra, mais de 60% de suas exportações

totais oriundas de bens de origem primária. As diferenças, entre

tanto, configuram-se claramente ao se compararem as pautas de im

portações dos países "não-industriais" e "semi-industriais", com

os primeiros marcados pela presença majoritária dos bens de consu

mo.

Tais observações têm o fito de sugerir algum procedimen

to no sentido de introduzir as diferenças nas estruturas indus

triais dos países refletindo, simultaneamente, o processo de subs_

tituição de importações. Caso tal não se faça, estar-se-iam omi

tindo algumas variáveis explicativas particularmente importantes

para os subdesenvolvidos, o que acarretaria uma piora dos resulta

dos.

A inclusão de alguma variável que expresse o fenômeno

em foco não se faria sem sérios problemas, já que este diz respei_

to somente aos subdesenvolvidos. Pensou-se em duas maneiras bãsi^

cas: 1) introduzir uma variável representativa do "grau de in

dustrialização" e 2) incluir uma variável "dummy" que tenha por

objetivo distinguir, segundo algum critério, os países semi-indus_

triais dos não-industriais.

No primeiro caso, seriam necessárias observações anuais

para cada um dos países que compõem a amostra, por se tratar de

uma mistura de "cross-section" com séries temporais. As únicas

medidas do grau de industrialização disponíveis anualmente são as

extraídas das Contas Nacionais, e estas se revelam, no caso em

tela, pouco significativas.10 Tais valores são fortemente afetados

(10) Não haveria, entretanto, o problema da taxa de câmbio, ja
que se extrairia um quociente.
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pela estrutura dos preços relativos o que concorre,usualmente, pa

ra inflar artificialmente o peso do setor industrial. Dessa for

ma, não se teria uma imagem precisa do grau de industrialização.

Além disso, cabe notar que as diferenças de grau de industrializa

ção interferem somente nos coeficientes de abertura dos subdesen

volvidos, o que significa que na equação de regressão abrangendo

todos os países, a variável perderia significância.

A utilização da "dummy", por outro lado, só seria poss_í

vel numa equação de regressão que contivesse apenas os países com

renda per capita inferior a US$ 750,00, já que diz respeito sõnen

te a diferenças entre estes. Esta solução, como se viu, não é

a mais adequada quando se pretende extrair um "padrão de normali

dade", mas foi tentada com o objetivo de medir a importância do

processo de industrialização na fixação dos coeficientes de aber

tura. Haveria ainda o problema do estabelecimento de critérios ?a_

ra separar as nações não-industriais e as semi-industriais: já se

conhecendo as limitações dos dados originados das Contas Nacio -

nais. Optou-se aqui por dados relativos ao emprego manufaturei-

ro; países que apresentassem certa proporção (5%) do eraprêgo in

dustrial em relação ã população total empregada seriam considera

dos semi-industriais, enquanto aqueles cuja percentagem se mos -

trasse abaixo, seriam os não-industriais.

»

Dessa forma, embora não se tenha incluído uma variável

adicional, a conclusão preliminar a que se chega é que o fator a-

nalisado parece interferir nos níveis dos coeficientes de abertu

ra dos subdesenvolvidos, o que significa que se deve esperar de

antemão certa variância não explicada.

Algumas outras variáveis foram testadas, mas rejeitadas

logo aos primeiros testes. Dentre estas, cabe mencionar o grau de

concentração das exportações, que pode ser visto sob dois ângu

los: 1) na distinção entre os subdesenvolvidos e os desenvolvi

dos, em que os primeiros mostram notável concentração, ao contrá

rio dos últimos e 2) na distinção entre os subdesenvolvidos dos

não-industriais e os semi-industriais,onde uma relativa diversifi_

cação da pauta de exportações parece caracterizar economias menos

abertas. Isto é bastante razoável,uma vez que a relativa diversi

ficação pode corresponder a economias cujo aparelho produtivo se



-13-

tenha diversificado e, portanto, onde o centro dinâmico já se te

nha deslocado. A variável, contudo, não se mostrou significante,

sendo por isso abandonada.

Assim sendo, as variáveis explicativas incluídas foram

renda total, população, renda per capita, área e a "dummy" dife

renciando desenvolvidos e subdesenvolvidos. Como se disse, reco

nhece-se a existência de certas omissões, pela impossibilidade de

quantificar alguns fatores, o que, por outro lado, não impede que

outros sejam detectados, bem como aferida sua influência.
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III - O Caso Brasileiro - Considerações Gerais

Como a finalidade básica do presente estudo i a obten

ção de um indicador da posição relativa do Brasil no que toca às

suas relações com o setor externo, cabe aqui uma breve análise

do caso brasileiro, com o objetivo de avaliar os resultados ã

luz dessas informações adicionais.

Um exame superficial dos coeficientes de importação

de quarenta países selecionados, em anos escolhidos, já será o

bastante para que se verifique que os valores relativos ao Bra

sil são extremamente baixos. Os dados constantes do quadro I,pa

ra os anos de 1958; 1960, 1963 e 1966 evidenciam que os números

relativos ao Brasil situam-se entre os mais baixos do mundo. Na

realidade, em alguns anos, os coeficientes brasileiros só eram

mais elevados do que os norte-americanos, cujas características

peculiares já foram salientadas.

Observa-se, não obstante, que os coeficientes de al

guns outros países latino-americanos como Argentina e México,apro

ximam-se dos brasileiros, revelando .a mesma ordem de grandeza. A

característica comum parece ser a semelhança do processo de in

dustrialização, calcado na política de substituição de importa

ções. Desse modo, a evolução descrita na seção precedente, no

sentido do relativo fechamento dessa economia aplica-se mu-

tatis mutandis, ao caso brasileiro.

A evolução temporal dos coeficientes brasileiros,aliás

ilustra significantemente aquela descrição, já que no decorrer

da década dos 50 ocorre uma diminuição progressiva: a média

1948/51 ê 13,5%, para alcançar em 1960 tão somente 7,7%;uma que

da da ordem de 45%. Tais valores, expressos no quadro II,deixam

claro o sentido no qual caminharam as relações com o setor exter

no.

Um exame no comportamento da pauta de exportações re

velará a situação descrita na seção precedente: não houve modi-
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ficações de vulto na composição da pauta, que permaneceu iner

te.11 Assim é que em 1951,-as exportações de produtos não-indus_

trializados e de bens da indústria extrativa mineral representa

vam 86,4% do total (em valor), e em 1960 a proporção ainda al

cançava 73,2%, devido tão somente ã entrada de alguns bens manu

faturados como madeira e produtos alimentares. O índice de pre

ços das exportações" mostra-se declinante no período, ao contrá

rio do índice de preços das importações, o que acarretaria un ín

dice de capacidade de importar também declinante. Dess.a forna,a

situação se constituiria em impedimento â expansão das importa

ções as quais foram perdendo importância relativa no decorrer do

processo: o coeficiente de importações de mercadorias12 alcan

çava 14% em 1951, declinando para 7,6% em 1960.

O fato é que a uma elevação da renda nacional real

bruta de cerca de 81% no período 1951/60, corresponde um cresci

mento das importações (inclusive renda líquida para o exterior)

da ordem de 11%, não obstante as alterações na composição da ?au

ta ocorridas no período. Observe-se que a tendência declinante

não estacionou ao iniciar-se a década de 60: se considerarmos o

período 1951/68, veremos que a um crescimento de 170% da renda

nacional bruta, contrapõe-se uma elevação das importações de cêr

ca de 36%l3 Com tudo isso, ocorreram algumas significativas ai

terações na composição das importações: em 1953, por exemplo, as

importações de bens de consumo e de lubrificantes e combustíveis

representavam 29,9% do total, ao passo que em 1961 o percentual

cai para 18,3%

O que se quer mostrar através da exposição desses va

lores ê que a evolução da economia brasileira conforma-se ao pro

(11) IBRE/FGV, Estrutura do Comércio Exterior do Brasil, 1920-
64, Olio de Janeiro, 1968), vol. I, j>gs. 68/69.

(12) Trata-se do quociente entre o valor das importações e o va

lor da oferta global, medidas ambas a preços constantes de

1939. Cf. IBRE/FGV, ob.cit., vol. II, pg.3.

(13) Cf.' "Contas Nacionais do Erasil - Atualização", Conjur.tu-
ra Econômica, vol. 24 (junho 1970)



-16-

cesso descrito simplificadamente no capítulo precedente. Em ou

tras palavras, o fato a constatar-se é a tendência autárcica

que surge como um dos subprodutos da industrialização apoiada no

processo de substituição de importações.

Hã, porem, algumas qualificações que devem ser feitas.

Inicialmente, convém ter em mente que o Brasil, ainda quando seu

polo dinâmico localizava-se no setor externo, isto ê, ainda quan

do era este a principal fonte geradora de renda, não chegou a

possuir coeficientes de abertura superiores a 30%. Jã nas pri -

meiras décadas do século, as atividades geradas internamente,

conquanto não fossem responsáveis pelo dinamismo da economia,

respondiam por boa parcela da renda interna. Vários são os fa

tores que para isso concorreram, devendo-se lembrar tratar-se

de um pais de dimensões continentais, requerendo um grande núme-

ro de atividades produtivas sem importância individualmente, ir.as

não desprezíveis se agregadas. Além disso, a expansão geográ

fica da lavoura cafeeira tornou necessária uma maior massa de

serviços auxiliares (em relação aos requeridos pela lavoura do

café do vale do Paraíba), os quais são importantes elementos de

geração interna de renda numa economia primãrio-exportadora,con

tribuindo também para que os coeficientes de abertura não fcs-

sem tão elevados quanto os das modestas economias periféricas

da América Central, por exemplol1*

Recente estudo15 estima que na década dos 20, carac

terizada por alto nível de atividades em todo o mundo, e quando

a economia brasileira estava efetivamente voltada para o setor

externo16, os coeficientes de importações de mercadorias17 atin

(14) As economias continentais apresentam, ainda,diferenciações
regionais que costumam atuar no sentido de baixar os coefi_

cientes de abertura. Cf. A. Castro, "0 Modelo Histórico
Latino-Americano", em 7 Ensaios sobre a Economia. BrasiZsi

ra3 Vol. I (Rio de Janeiro, 1969) pg. 48, n.30. ~~

(15) CF. IBRE/FGV, Estrutura do Comércio Exterior do Brasil,
Vol. II, (Rio de Janeiro, 1968), pg. 3.

(16) É interessante observar que^ainda quando se atravessa u~a
fase^de boom das exportações, os coeficientes de abertu

ra nao se elevarão proporcionalmente, dados os incentivos"

às atividades internas de caráter auxiliar.

(17) Ver nota 12, pg. 15.
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giram o máximo de 25%. Este fato pode ser um indicativo de que,

caso a economia brasileira voltasse a apresentar coeficientes

dessa ordem, se teria uma certa dependência em relação ao setor

externo comparável a daqueles países subdesenvolvidos cujos coe_

ficientes de abertura orçam os 50%. Em outras palavras, poder-

se-ia chegar a uma situação de vulnerabilidade em relação às

flutuações do comércio internacional certamente indesejável.

Por outro lado, deve observar-se que já na década de

40, a economia brasileira não poderia ser classificada entre

as voltadas para o setor externoí8 Os eventos mundiais das

décadas de 30 e 40 já haviam constribuído no sentido de uma

progressiva internação da economia, o que significa que as que

das relativas â década de 50 se tornam, assim, muito mais signj.

ficativas.

Assim sendo, uma abertura progressiva não implica

ria, necessariamente, em,, criar uma dependência excessiva. Uma

elevação continuada e gradual poderia ocorrer até que se atin

gisse algum valor em torno de 15%, por exemplo, o que parece

constituir um grau de abertura de magnitude razoável, dadas as

características da economia brasileira.

O que se nota, contudo,, é que não obstante ser o re

lativo fechamento'uma conseqüência do processo de substituição

de importações, uma vez este desacelerado, a "reabertura" não

se efetivaria espontaneamente: algumas das características que

acompanham o fechamento estão incorporadas â estrutura da econo

mia e não desaparecerão automaticamente 19

Na ausência de diretrizes específicas, ter-se-á, en

tão a situação anômala: a economia não está calcando seu cresci^

(18) Os coeficientes de abertura relativos ã década de 40 sao
virtualmente destituídos de significação, devido ã _2a.

Guerra Mundial, e ã desenfreada política de importações

que se lhe seguiu.

(19) A tendência crônica a "deficits" no balanço de pagamentos

em conta corrente levou ao estabelecimento de uma serie d?

medidas defensivas, as quais permaneceram em plena vigên

cia.



-18-

mento na substituição de importações, mas permanecem em nível

baixo as transações externas. • Ao que parece, este era, até há

pouco, o panorama do setor externo brasileiro. Recentemente, en

tretanto, as aludidas diretrizes começaram a concretizar-se: a

taxa de câmbio flexível, o conjunto de incentivos ãs exporta

ções, sua "desburocratização" concorrem para um maior envolvi

mento no mercado internacional. Embora sejam vistas mais fre

qüentemente como uma política destinada a expandir as exporta

ções, subsidiãriamente, procura-se ainda diversificar as expor

tações , o que parece ser o caminho mais indicado para que se

processe a reabertura evitando-se a referida vulnerabilidade.

Trata-se, portanto, de fazer reverter a tendência de

clinante, que pode.ser considerada nítida, caso se observem os

valores constantes do quadro II.

Além disso, cabe fazer referência ã posição brasilei^

ra no cenário internacional. Já se conhecem os condicionantes

do caso brasileiro, e sabe-se que dentre os fenômenos omitidos

nas equações de regressão, avulta a perspectiva histórica. De£

de o surgimento do café no cenário econômico, o Brasil se viu

definitivamente, integrado nas correntes do comércio internacio

nal, ao contrário de alguns países que apresentam baixos coefi

cientes, como o Japão, por exemplo. Este fato é, de certo modo,

uma confirmação de 'que ê recente o relativo fechamento observa

do, o que, por sua vez, faz supor que a responsabilidade recai,

efetivamente, sobre a maneira como se processou a industrializa

ção. Dessa forma, conquanto a situação passada represente, atu

almente, apenas uma fase da história econômica brasileira já su

perada, isto não significa que a situação presente não possa

ser rotulada de distorção.

Com o ajustamento estatístico, procura-se um apoio

ãs observações aqui feitas, fornecendo, ainda, as bases para

tentativas de quantificação, não só da posição relativa do Bra

sil, como também de eventuais futuras modificações.



QUADRO I

COEFICIENTES DE ABERTURA1 - PAÍSES E ANOS SELECIONADOS

País <*"--*«^

Alemanha

Argentina

Bélgica

Brasil

Canadá

Chile

Colômbia

Estados Unidos

França

Holanda

Israel

Itália

Jamaica

Japão

Malásia •

Marrocos

México

Nova Zelândia

Portugual

Suécia

Suíça

Uruguai

Venezuela

1958

20,9

9,5

30,9

6,4

19,2

10,5

17,3

4,5

12,9

46,8

19,3

12,6

' 31,5

10,5

38,2

22,0

12,6

25,1

20,2

24,8

27,7

11,0

26,0

1960

22,7

11,8

33,3

7,7

19,2

12,3

15,9

4,6

14,5

49,2

19,6

15,3

34,6

10,9

40,1

22,2

11,7

24,6

19,0

25,9

29,7

12,3

27,6

1963

18,5

10,7

35,2

10,3

19,8

14,2

12,7

4,5

13,6

47,4

28,5

16,1

36,0

10,0

41,2

21,4

10,7

23,8

20,9

24,1

30,2

12,6

23,8

1966

20,1

7,8

37,1

7,3

21,8

14,3

11,2

4,9

14,4

44,9

24,8

17,0

37,4

10,6

39,2

20,5

9,7

22,6

28,5

24,3

30,9

11,2

23,8

(1) Valores expressos em percentagem.

FONTE - ONU - United Nations Yearbook of National Aoaounts3

1962 e 1968.



QUADRO II

EVOLUÇÃO DOS COEFICIENTES DE ABERTURA BRASILEIROS

ANO

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956 _. .

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

Coeficiente de Abertura

14,4

12,3

9,7

9,6

12,3

8,1

7,5

8,5

7,0

7,2

6,6

6,4

7,1

7,7

7,6

6,8

10,3

7,8

8,2

7,3

FONTE - FGV/IBRE - Conjuntura Econômica, vol.23,10/1969
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IV - O Ajustamento Estatístico - Descrição e Resultados

Como se viu, após alguns testes preliminares, incluí

ram-se as seguintes variáveis explicativas:

2

1) área - medida em km ;

2) população - medida em milhares de habitantes;

3) produto interno bruto - medido em milhares de dóla

res de 1963 (conversão segundo as taxas de câmbio do

Yearbook of National Accounts Statistics);

4) renda per capita - medida em dólares de 1963, com i-

dêntica conversão;

5) uma variável "dummy", separando os países com renda

per capita inferior e superior a US$750,00 de 1963,

em 1957.

6) uma variável "dummy", separando os países com renda

per capita inferior a US$750,00 por percentual da po

pulação ativa empregada na indústria manufatureira

(5%), excluída a indústria de construção civil.

2 02 0

A amostra compõe-se de quarenta países , escolhidos se

gundo um critério misto: procurou-se incluir países com os mais

diversos níveis de renda per capita e diferentes estruturas do a-

parelho produtivo, condicionando-se a inclusão ã disponibilidade

de dados. Foram excluídas as economias socialistas, por terem es

(20) São eles: Ãfrica do Sul, Alemanha, Argentina, Austrália,
Áustria, Bélgica, Birmânia, Canadá, Ceilao,Chile, Colômbia,

Dinamarca, Equador, Espanha, Estados Unidos, Filipinas, Fin.

lândia, França, Gana, Grécia, Guatemala, Holanda, Honduras,

Israel, Itália, Jamaica, Japão, Malásia, Marrocos, México,
Noruega, Nova Zelândia, Peru, Portugal, Reino Unido,Suécia,

Suíça, Tailândia, Uruguai e Venezuela.
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tas um envolvimento distinto das economias de mercado no comércio

internacional, o que alteraria significativamente os padrões que

serão extraídos. Foi também retirado o Brasil, pois se se deseja

um "padrão de normalidade internacional", para compará-lo com a

posição brasileira, não deve estar presente na regressão.

As principais equações de regressão continham os quaren

ta países em um único' ano (1966) , isto é, um corte transversal,ou

ao longo de cinco e dez anos, ou seja, uma mistura de corte transi

versai e série temporal. Houve ainda regressões contendo somente

os países com renda por habitante inferior a US$750,00, que serão

comentadas brevemente.

As funções inicialmente testadas foram as de forma es

tritamente linear, e as lineares em logaritmos:

(1) - m= a + bixi + b2X2 + b3X3 + b^Xi* + bsx5

(2) - m= axxbl . x2b2 . x3ba . xf* .x5hs

Como os resultados das regressões do corte transversal

mostraram algumas variáveis não significantes a 5%, optou-se pela

ampliação do tamanho da amostra, o que só poderia ser feito caso.

se utilizassem dados de série de tempo. Foram então utilizadas

duas amostras de diferente tamanho: 400 observações (os quarenta

países, de 1957 a 1966) e 200 observações (os mesmos países, de

1962 a 1966).

O uso combinado de cortes transversais e séries tempo

rais envolve alguns problemas; inicialmente, se está supondo de

maneira implícita que os fenômenos que se verificam ao longo do

tempo são os mesmos verificados entre os países em um determinado

ponto de tempo, o que, evidentemente, nem sempre ocorre. Por ou

tro lado, interessam-nos mais as diferenças entre os países do

que a evolução histórica de algumas variáveis. Na realidade, os

padrões revelados pela amostra de corte transversal não deverão

necessariamente, coincidir com aqueles das séries temporais, e is_

so é o que, rigorosamente, se requer para que ambas as fontes se

jam combinadas.
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Além disso, é bastante claro o fenômeno de que aos da

dos de cortes transversais corresponde a constância de um conjun

to de variáveis, as quais não devem ser consideradas constantes

num período de dez anos. Este foi, aliás, o motivo porque se u-

tilizou.também uma série qüinqüenal.

Acreditamos, todavia, que os resultados a que se che

gou não foram afetados fortemente pela mistura; um indício ê o

fato de os resultados para os períodos de cinco e dez anos em n£

da diferirem. Por outro lado, os problemas acima referidos não

se encontram aqui presentes senão em pequena escala, já que to

das as variáveis arroladas não se alteram senão lentamente no de

correr do tempo, mas em contrapartida modificam-se significativa

mente entre países. Assim, como a variação entre países ê nota

velmente superior ãs variações ao longo dos períodos anuais, os

resultados refletirão, em grande medida, as primeiras, isto é,as

originadas do corte transversal. Tudo se passa, em suma, como

se as observações pertencessem tão somente a um corte transver

sal

Acresce que uma das variáveis explicativas é, efetiva

mente, uma variável dè corte transversal: a área dos países, que

se mantêm-constante ao longo do tempo. Esta refletirá somente a

variação entre países, repetindo-se a cada período anual. Não

resta dúvida que se fossem utilizadas somente observações de

cross-section, esta variável se revelaria mais significante, mas

ainda assim, os resultados revelaram-se bastante razoáveis.

De qualquer forma, o uso combinado dos cortes transver;

sais e das séries temporais parece justificado, basicamente por

não se tratar de série temporal longa. É importante, contudo ,

ressaltar estas implicações, embora não menos importantes sejam

as vantagens decorrentes do grande número de observações, no sen

(21) Ver, para problema semelhante, H. Chenery e L. Taylor, "De_

velopment Patterns among countries and over time", RevCew

of Economias and Statistcs (Nov. 1968); e P. Temin,"A Time

-Series Test of Patterns of Industrial Growth" Economia De_

velopment and Cultural Change, vol.. 15, n9 2 (Jan. 1967).
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tido de dotar os resultados de base mais sólida, e melhorar o a-
22

justamento

Foram realizadas diversas regressões, com base en combi

nações das variáveis escolhidas, e os melhores resultados vêm indi^
s

cados no quadro III; daqueles testados, o ajustamento logaritmico

revelou-se melhor, dada a amplitude do intervalo de variação das

variáveis.

Como se esperara, cerca de-50% da variância permanecem

não explicadas; embora isto signifique que foram omitidos alguns f a

tôres que afetam os níveis dos coeficientes de abertura, os resul

tados não devem ser considerados desfavoráveis, visto que algumas

variáveis correlacionadas com os coeficientes puderam ser iáentifi^

cadas. Ademais, já se sabia, de antemão, que alguns fatores não

quantificáveis diretamente, embora importantes, haviam sido excluí

dos da regressão.

Mais importante do que isso, porém, é o fato de todas as

variáveis testadas se revelarem significantes na maioria das equa

ções de regressão. Os resultados obtidos, computados a partir das

amostras de 200 e 400,_ deveriam apresentar, simultaneamente, coefjL

cientes de determinação menos elevados e um maior número de variá

veis significantes,em relação aos resultados originados do corte

transversal. Tais fatos proviriam tão somente da ampliação do ta

manho da amostra, elevando o número de graus de liberdade.

A área do país é sempre uma variável altamente significa

tiva; isoladamente, é responsável por um coeficiente de determina

ção da ordem de 0,36, enquanto a-inclusão das demais variáveis o

eleva para cerca de 0,50. Tais resultados, na verdade, vieram tão

somente confirmar as idéias iniciais. Além de atuar como uma

"proxy" da disponibilidade de recursos naturais, existe uma inequ£

voca associação entre a superfície do país e seu coeficiente de a-

(22) Procedimento semelhante encontra-se em P. Balestra e M.

Nerlove, "Pooling cross-section and time-series data in the

estimation of a dynamic model: the demand for natural gas",

Econometrica, vol. 34, n9 3 (July 1966).
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bertura: para os desenvolvidos de área reduzida,obrigando ao "trans_

bordamento" da produção industrial além de suas fronteiras e para

os subdesenvolvidos, impondo uma concentração na atividade exporta

dora, já que dificilmente os menores países disporão de condições

para levar a cabo um processo de industrialização.

Renda total e população, associando-se de certa forma ao

conceito de dimensão do mercado interno, também estão inversamente

correlacionadas com os coeficientes de abertura, e não obstante a

multicolinearidade, ambas mantêm significância ao nível de 2%. Nas

regressões estabelecidas com dados apenas de cortes transversais,is_

to é, com um maior número de observações, as conseqüências foram

particularmente significativas: conquanto a população fosse uma va

riável altamente significante em todas as regressões, a inclusão do

PIB era suficiente-para que ela deixasse de sê-lo: elevavam-se os

erros padrões dos coeficientes, e ambas as variáveis não mais apre

sentavam significância. 0 coeficiente de correlação simples entre

as duas variáveis, aliás, alcançou 0,86, confirmando estarem alta

mente correlacionadas.

Ambas as variáveis associam-se, ainda, a um mesmo concei

to, relativo ao tamanho do país. Um país pode ser grande segundo

sua área, população ou tamanho do mercado ; utilizando-se indife

rentemente tais critérios, permanece válida a afirmativa de que o

tamanho do país está inversamente correlacionado com seu grau de a-

bertura. Um país grande, portanto, tende a possuir coeficientes de

abertura menos elevados, resultado confirmado em todas as equações

de regressão, em ambas as classes de países. Um poderoso mercado

interno faz com que a estrutura produtiva se volte para atendê-lo,

diminuindo o envolvimento nas relações externas.

As três primeiras variáveis agem, portanto, no sentido de

tornar o coeficiente de abertura mais baixo quando se elevam seus

valores. No que diz respeito ao caso brasileiro, esses resultados

representam uma confirmação do que foi dito na seção precedente: da.

dos os valores dessas três variáveis, os coeficientes de abertura

brasileiros não deveriam alcançar valores"normais"superiores a 20%.

Já se tem delineada uma faixa de "normalidade" para os coeficientes,

(23) Cf. A. Maizels, ob.cit., cap. 6, pgs. 137/139.
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que deve orçar 15-20%.

O segundo grupo de variáveis, envolvendo a "dummy" que

distingue desenvolvidos e subdesenvolvidos e a renda por habitan

te, age em sentido contrário: ambos os coeficientes têm sinal pos:L

tivo. As duas variáveis têm, além disso, um sentido comum, pois

associam igualmente, coeficientes de abertura a níveis de desenvo^L

vimento.

Como se poderia esperar, a renda por habitante revelou-

se significante apenas nas maiores amostras. Já se disse quais os

motivos que concorreriam para essa situação; tem-se, basicamente,

uma dualidade nas economias abertas: podem ser exportadoras de ma

nufaturados, países desenvolvidos e, via de regra, pequenas ou ex

portadoras de primários, em geral países também pequenos, mas de

baixo nível de renda. A "dummy", por outro lado, não é afetada

por esta duplicidade de situações, já que capta os efeitos mais ge

-nêricamente: dessa forma, revelou-se sempre significante, ao nível

de 1%.

Além de ter mostrado alta significância, a "dummy"acusou

altos valores para seus coeficientes, confirmando de maneira ine

quívoca que os países-desenvolvidos são, usualmente, mais abertos:

isto é, torna-se bastante nítida a associação entre altos níveis

de renda per capita e mais elevados coeficientes de abertura. Se

a esse resultado se adiciona o referente ã renda per capita, que

tem o sentido de acompanhar a trajetória do desenvolvimento pari

passu, é lícito concluir que elevações no nível da renda per capi

ta são acompanhadas de uma maior abertura das economias.

Deve ter-se em mente, contudo, que tais resultados são

passíveis de duas interpretações:

1) pode tratar-se da própria trajetória de desenvolvimen

to "normal", que exige uma maior abertura ã medida que se eleva a

renda, isto é, de que se trata, realmente, de uma condição necessá

ria para o desenvolvimento. Esta interpretação teria em seu apoio

não só a própria natureza dos dados (uma mistura de corte transver

sal com séries temporais), como também o sinal positivo do coefici



-27-

ente da renda per capita que, em certa medida, representa a evo

lução temporal de um conjunto- de países?1*

2) pode ser, por outro lado, menos um imperativo do

desenvolvimento econômico do que uma contingência histórica pe

culiar àqueles países, onde as forças do desenvolvimento foram

geradas espontaneamente, e sob condições diversas das que regem,

em nossos dias, o processo de crescimento dos demais países. Ê

fora de dúvida que este é substancialmente diferente do das eco

nomias maduras, quanto mais não fosse pelo fato de que,agora, es_

tas economias estão presentes, dando um sentido de "retardatã-

rios" aos subdesenvolvidos?5 o que ê um motivo de apoio a esta

alternativa. Ademais, o fato de a variável "dummy" ser notavel

mente mais significante do que a renda per capita reforça este

último argumento, pois nesse caso se está a nível de corte trans_

versai e, portanto, falar em uma trajetória de crescimento se

ria extrapolar conclusões que mostram somente que as economias

maduras são mais abertas do que as subdesenvolvidas,não implican

do necessariamente, uma evolução temporal. Se assim fosse, a

"dummy" teria atuado como uma "proxy" para o período de indus

trialização, isto ê, aqueles países que primeiramente se indus

trializaram seriam mais abertos do que os de industrialização re

cente. Nesse caso, seria o Japão o exemplo conspícuo, por apre

sentar os menores coeficientes de abertura dentre os industrial^

zados.

Ê provável que, como costuma ocorrer, ambas as inter

pretações estejam parcialmente corretas. Não há dúvidas, por e

xemplo, que os países desenvolvidos, na medida em que possuam um

parque industrial altamente diversificado, com elevado nível tec

no-lôgico, requererão certas importações de insumos, o que poderá

acarretar uma maior integração nos fluxos de comércio internacio

nal, em comparação com os semi-industrializados. Ê também corre

ta, por outro lado, a observação de que as economias maduras tí-

(24) A este respeito, ver H. Chenery e L. Taylor, ob. cit.

(25) Ver a propósito, A. Hirschman, The Strategy of Economic

Development, (New Haven, 1958), pgs. 7 a 11.
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picas apoiaram seu crescimento em relações comerciais com os ou

tros países, as quais não mais se repetirão, ao menos com as mes

mas características. Dessa forma, o' que se pode inferir dos re

sultados é que a mais elevados níveis de renda per capita corres

pondem maiores graus de abertura, não se podendo afirmar com base

na análise econométrica, que quando se atingem mais altas rendas

per capita o padrão normal será uma maior abertura. Isso não

quer dizer contudo, qüe não exista essa possibilidade, mas sim

que ela não está integralmente confirmada nos resultados obtidos.

As equações de regressão (não publicadas) englobando os

países com renda per capita inferior a US$750,00 não ofereceram

bons resultados, basicamente por terem surgido problemas de multi

colinearidade. Umá das conclusões, entretanto, merece referên

cia: sempre que se incluiu a "dummy" destinada a estabelecer as

diferenças entre os subdesenvolvidos não-industrializados e os se

mi-industrializados, esta alcançou altos níveis de significância.

É evidente que tal resultado não constitui surpresa, uma vez que

os subdesenvolvidos não-industrializados têm seu aparelho produti

vo voltado para o setor externo, típicas economias primário-expor

tadoras que são. Não obstante, este resultado mostra também ha

ver uma reação uniforme â implantação de um parque industrial com

base no processo de substituição de importações: o nível das tran

sações externas não se eleva no mesmo ritmo de crescimento do pro

duto, o que acarreta, .obviamente, uma diminuição no peso daque

las. Uma vez arrefecido o processo, entretanto, permanecem os

baixos coeficientes, e a razão básica parece ser a inércia da pau

ta de exportações, já que nada leva a supor que as importações de

bem e serviços desses países tenham atingido seu nível máximo, da

das a renda nacional e a estrutura de procura. As observações re

ferentes ao caso brasileiro foram, assim, sancionadas pelos resol

tados dessas regressões.
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V - Análise dos Resíduos

Como se depreende dos resultados expostos no quadro

III, os resíduos das equações de regressão alcançaram magnitu

de apreciável, cabendo, dessa forma, a identificação de alguns

efeitos sistemáticos". Ademais, o fato de a amostra ser compos

ta de observações originadas de dados de cortes transversais e

séries temporais sugere qus se tenham os erros repartidos em

parcela atribuída a diferenças entre os países e parcela devida

a efeitos ao longo do tempo.

Os resíduos representam a influência de fatores não

explicitados nas regressões, isto ê, no caso específico de ou

tras variáveis que não a renda, área, população e renda per

capita. O afastamento dos valores estimados traduz a ação de

outras variáveis não identificadas ou não incluídas nas equa

ções de regressão; aqueles países cujos valores estimados coin

cidem com os observados formariam entre aqueles nos quais ficou

neutralizada a influência das referidas variáveis, ou não che

gou esta a existir. _

Se se considera que iguais afastamentos significam a

ação dos mesmos efeitos sobre os países, pode-se ordenar os paí_

ses segundo esta medida, e assim obter-se um novo conceito de

"fechamento" ou "abertura". Em outras palavras, ao invés de se

comparar o valor absoluto dos coeficientes de abertura, leva-se

em consideração o relativo afastamento dos padrões de normalida

de que foram ditados pela equação de regressão. Trata-se,em su

ma, da aplicação dos resultados das regressões, levando-se em

consideração a magnitude da variância não-explicada.

Nesse sentido, os países mais fechados não seriam a-

quêles que apresentassem os menores coeficientes de abertura,

mas sim os que mostrassem um maior afastamento entre os valores

observados e os estimados, sendo estes, obviamente, os maiores.

Este critério faz sentido na medida em que cremos ter detectado

os fatores mais importantes que agem sobre os graus de abertura,
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e um dos países apresenta o valor estimado igual ao observado,

este país não deve ser considerado excessivamente fechado ou a-

berto, qualquer que seja o valor do coeficiente. Em suma, dado

o fato de que ê grande o intervalo de variação das variáveis ex

plicativas (em nível de corte transversal), deve-se esperar que

também variem os graus de abertura, sem que isso implique era

afastamento dos padrões de normalidade. Assim, por exemplo ,

Israel não seria considerado um país "aberto", apesar de seu

coeficiente de abertura alcançar cerca de 20%, pois dadas sua

população, área e renda, o valor previsto seria da ordem de 35%.

Do mesmo modo, o Japão pode não ser considerado um país "fecha

do", apesar de seu baixo coeficiente (11%), já que o valor esti

mado pela equação, de regressão foi de 10%.

A separação dos países em grupos segundo a magnitude

dos desvios entre os valores observados e estimados fornecerá ,

então, uma nova ordenação dos países segundo sua "abertura" re

lativa"?6 O diagrama I mostra os valores estimados (eixo ho

rizontal) e os observados; dessa forma, os pontos situados aba_i

xo da reta de 459 correspondem aos países mais fechados, relati_

vãmente ao padrão de- normalidade extraído das regressões. 0 qua

dro IV transcreve estes valores, e ainda o afastamento propor

cional: incluiu-se também a posição brasileira, a qual se loca

liza no primeiro grupo, isto é, no dos países mais fechados.Den

tre esses, ê o Brasil que apresenta o maior afastamento propor

cional; em outras palavras, o resultado das equações de regres

são ê que o Brasil é o país que mais se distancia do padrão de

normalidade, no sentido do fechamento relativo. Ainda no grupo

de maior desvio no sentido do fechamento encontra-se Israel,Uru

guai, Estados Unidos e Argentina, esta com evolução semelhante

â do Brasil, como se viu.

(26) A magnitude dos desvios é medida aqui pelo quociente

sendo V1

do. Os

de 1966.

g q

V..- V9 sendo V.. o valor observado e V? o valor esti=a_

do. Os valores observados referem-se ao ano



QUADRO IV

COEFICIENTES INTERNACIONAIS DE ABERTURA

Classe

Classe 1 (dummy 3)

Estados Unidos

Brasil

Argentina

Classe 2 (dummy 4)

Colômbia
Equador

Guatemala

Nova Zelândia

Chile

Classe 3 (dummy 5)

Finlândia

Gana

Grécia

Austrália

México

Classe 4 (dummy 6)

França

Espanha

Áustria

Birmânia

Itália

Classe 5 (dummy 7)

Dinamarca

Honduras

Japão '

Classe 6 (dummy 8)

Israel

Ceilão

Marrocos

Peru

Jamaica

Suécia

Suíça

Reino Unido

Classe 7 (dummy 9)

Alemanha

Bélgica

Filipinas

Tailândia

Portugual

Classe 8 (dummy 10)

Venezuela

Noruega

Canadá

Classe 9

Holanda

Malásia

África do Sul

Coeficiente

1. Observado

4,9

7,3

7,8

11,2

16,0

18,5

22,6

14,3

21,8

18,0

16,8

16,0

9,2

14,4

13,2

26,5

16,2

17,0

- ■

29,0

28,8

10,2

24,8

24,2

20,4

19,0

37,4

24,3

30,9

19,0

20,1

37,1

19,5

20,6

28,5

23,8

40,5

21,8

44,9

39,2

26,8

de Abertura

2. Estimado

8,5

14,1
12,4

15,0

21,4

24,6

27,8

17,6

24,9

20,5

19,6

19,0

10,6

15,5

13,6

27,0

16,5

17,2

28,8

28,0

10,0

23,2

22,5

18,8

. 16,6

33,0

21,4

27,0

16,4

16,5

28,0

14,6
15,4

21,0

15,2

25,4

13,6

26,8

21,0

13,6

Afastamento

Proporcionais 1-2

2

- 0,43

- 0,41

- 0,37

- 0,25

- 0,25

- 0,25

- 0,19

- 0,19

- 0,12

- 0,12

- 0,14

- 0,16

- 0,13

- 0,06

- 0,03

- 0,02

- 0,02

- 0,01

0,01

0,02

0,02

0,07

0,07

0,08

0,13

0,14

0,14

0,15

0,16

0,22

0,33

0,34

0,34

0,35

0,56

0,59

0,60

0,68

0,87

0,97
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Resultado da Regressão

LM = 9,52 + 0,34 (LY) - 0,58 (LP^ ) - 0,48 (LY ). - 0,05 (LA)

(3,02) (-5,13) (-4,06) (-6,37)

- 0,38 (Dl) - 0,01 (D3) - 0,90 (D4) - 0,72 (D5) - 0,59 (D6)

(9,13) (-20,51) (-21,03) (-16,8) (-13,49)

- 0,81 (D7) - 0,38 (D8) - 0,30 (D9) - 0,75 (D10)

(-15,3) (-9,57) (-7,12) (1,41)*

K2 = 0,93

DW = 2,8
o

(*) - não significante a 5%.

Como se pode observar do quadro IV, os grupos 4 e 5

seriam aqueles cujos países teriam coeficientes de abertura

"normais"; destaque-se, ainda uma vez o fato de a "normalidade"

abranger valores tão diversos como 10% e 30%, conforme as carac

teristicas de cada unidade política.

Com o objetivo de melhor ilustrar a presença destes

efeitos sistemáticos, a cada uma das classes de países imputou-

se uma variável "dummy", a ser introduzida na equação de regres_

são. Com isso, eliminam-se os eventuais componentes sistemãtL

cos dos resíduos, que deverão, agora, ter caráter aleatório.

Ê claro que, subsidiâriamente, o ajustamento se tor

na bem melhor, dado o caráter tautolõgico destas "dummies":as

novas variáveis foram extraídas da própria variância não-expli-

cada. Analíticamente, contudo, este efeito não adquire impor

tância, já que não se identificou nenhum fenômeno de ordem eco

nômica associado aos desvios de magnitude semelhante.
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0 resultado da equação de regressão vem também expos_

to no quadro IV, e pode-se notar que as variáveis originalmente

arroladas viram elevados os níveis de significancia. Ademais,

todas as "dummies", à exceção de uma, são significantes ao ní

vel de 1%. Tudo isso nada mais ê senão uma conseqüência de se-
o

rem melhores os ajustamentos, já que o coeficiente de determina

ção passou de 0,50 para 0,90, como era esperado.

A presença de tais variáveis, portanto, vem tão so

mente aferir a posição relativa dos países, dado o padrão de

normalidade obtido nas equações de regressão. Confirma-se,des

sa maneira, a posição brasileira, um dos países de maior fecha

mento relativo. t)eve-se ter em mente, contudo, que esta con

clusão apoia-se integralmente na equação de regressão; em ou

tras palavras, somente considerando-se que as variáveis incluí

das são, efetivamente, as mais importantes dentre as que afetan

os coeficientes de abertura, é que tais conclusões são válidas.
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VI - Conclusões

Ao se procurar analisar o caso brasileiro ã luz dos

resultados encontrados, é preciso ter em mente duas observações

preliminares, que estabelecem, ainda que Ímprecisamente, o âmbi

to de validade das conclusões:

1) o Brasil não faz parte da amostra de quarenta paí

ses, pois já que se deseja, basicamente, extrair um padrão que

possa ser comparado com a posição brasileira, sua exclusão signi^

ficará que os resultados não terão sido afetados pelos valores

brasileiros;

o

2) dada a existência de elevada variância não-explica-

da, não se pode, efetivamente, estabelecer uma comparação"stric-

tu sensu" e sim destacar como se deveria esperar que agissem os

fatores isolados significativamente nas equações de regressão.

Em outras palavras, não é possível relevar o fato de que peculia

ridades nacionais não levadas em consideração exercem não peque

na influência. ,

Â guisa de conclusão, podem ser arroladas as princi

pais idéias que encontraram apoio nos resultados das regressões.

1) 0 Brasil, por ser país de grande extensão territo

rial e de grande população, isto é, por possuir dimensões conti

nentais, jamais terá elevados coeficientes de abertura. Viu-se

que ainda quando o centro dinâmico da economia localizava-se na

atividade exportadora, tais coeficientes não teriam ultrapassado

2 7
os 30%. E oportuno lembrar a observação de Chenery de que

ses pequenos são forçados a dedicar maior atenção às vantagens

(27) H. Chenery, "Comparative Advantage and Economic Policy" em

Surveys of Economia Theory - Growth and Development, (Lon

dres, 1967) pg. 151.
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comparativas, já que não podem esperar produzir todos os tipos

de manufaturados e primários; os. países grandes, em contrapar

tida, podem ser tentados a seguir políticas de caráter mais au

tárguico. Ainda assim, viu-se que os valores brasileiros são

demasiadamente baixos; .um outro indício desse fato merece ser

citado. Na equação de regressão que contivesse somente a área

como variável explicativa, o coeficiente de abertura estimado

seria da ordem de 18%, o que parece ser suficientemente eleva

do para que as discrepâncias não possam ser imputadas somente

âs particularidades do país. Por outro lado, os valores esti

mados, variando de 14 a 18% mostram que se está muito distante

do "padrão de normalidade", embora não se advoguem elevações

superiores a esta.

2) Os valores dos coeficientes da "dummy", aliados à

confirmação de que a industrialização através de uma política

de substituição de importações deprimiu os coeficientes de a-

bertura, sugerem algumas considerações acerca do crescimento e

conômico futuro no Brasil. Viu-se que esta evolução amolda-se

ao caso brasileiro que,ademais, já superou a fase de dinamismo

do processo de substituição de importações. Estas considera

ções têm por objetivo sugerir que se espera uma maior atenção

ãs vantagens comparativas o que, em certa medida, justificaria

a elevação dos coeficientes de abertura concomitante com a ren

da per capita. Cabe não esquecer que o crescimento econômico

futuro estará inequivocamente associado a uma maior diversifi

cação do parque industrial, e esta exigirá certamente um maior

envolvimento em relação ãs transações internacionais, por moti_

vos vários. A própria natureza dos setores a serem implanta

dos, por exemplo, no tocante a problemas de mercado: não se de

ve esperar que ainda existam amplas reservas de mercado, o que

aliado a problemas de escala, poderá fazer com que tais iraplan

tações se relacionem com o mercado externo. Da mesma forma,ní

veis de tecnologia mais refinados podem também exigir uma mai

or integração internacional, seja por problemas de acessibili-
*

dade desta tecnologia, seja pelos aspectos relativos ã atuação

de firmas multinacionais, internacionais, etc...

3) Finalmente, a trajetória no sentido da abertura se

daria possivelmente no sentido de tornar os valores mais próxi
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mos de seu padrão, isto é, cerca de 10-15%. Note-se que as ta

xas de crescimento das exportações têm sido, nos últimos anos,

superiores âs de elevação do produto o que indica que se está,

efetivamente, no caminho de abertura. Não há dúvida de que es

te caminho não pode ser trilhado senão lenta e gradualmente,

mas, em contrapartida, também parece evidente a inevitabilida-

de da reabertura, se se deseja manter o dinamismo da economia.

Por outro lado, coeficientes de abertura superiores â faixa aci^

ma citada, além de incompatíveis por motivos já expostos, impli

cariam uma realocação de recursos dentro do aparelho produtivo

praticamente impossível de ocorrer a médio prazo, dada a não-

desprezível substância do parque industrial nacional. De qual

quer modo, a conclusão mais importante é a de que o processo de

reabertura pode ser visto menos como uma mera opção de política

econômica do que como uma ação, de certo modo inevitável, ten

dente a eliminar um subproduto menos desejável da industrializa

ção, via substituição de importações.

Estas conclusões, dado o nível de generalidade, pode-
2 8

riam aplicar-se, mutatis mutandis , a outros países latino-ame

ricanos com evolução semelhante, em especial, Argentina, México

e Chile, o qual, aliás, parece também encaminhar-se no sentido

da reabertura. Uma análise mais cuidadosa do caso brasileiro

deveria dar atenção ã própria evolução da economia no período

considerado, bem como ãs modificações nas pautas de exportações

e importações. Um outro tema a ser explorado seria o estudo

das repercussões da reabertura sobre a estrutura de oferta, em

especial, o setor industrial. Acreditamos, no entanto, que as

considerações aqui feitas não se alterariam substancialmente ;

ter-se-ia, provavelmente, a apreciação de fenômenos aqui omiti

dos em virtude do nível de generalidade, e mesmo do escopo do

presente trabalho.

(28) A evolução do mercado de café por exemplo, obedeceu a ca

racterísticas diferentes da dos mercados de carne e trigo
para â Argentina, o que é uma causa da industrialização ar

gentina se ter processado com algumas diferenciações em re
laçao I brasileira. ~
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