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RESUMO 

 Este visa a analisar desagregadamente a pauta de exportação de produtos manufaturados 

do Brasil para os Estados Unidos entre 1996 e 2008. A desagregação aqui refere-se tanto aos 

setores que compõem a pauta quanto às variáveis consideradas na análise. Estas últimas 

abrangem aspectos que, de modo geral, não são levados em conta em estudos sobre a estrutura 

da pauta de exportação de um país, como a qualidade e a diversidade das variedades de 

produto que pertencem à pauta. Serão também contempladas no trabalho as variáveis usuais, 

tais como o volume exportado e o market share dos produtos manufaturados no mercado 

americano. Entretanto, deve-se enfatizar que a análise será sempre baseada em termos 

relativos, isto é, a qualidade, a diversificação, o volume e o market share das exportações 

brasileiras serão considerados em relação aos demais países concorrentes com o Brasil no 

mercado dos Estados Unidos.  Deseja-se ainda constatar se a taxa de câmbio real pode induzir 

modificações nas variáveis mencionadas. 

 O trabalho também visa a explorar as possíveis relações dinâmicas entre a qualidade das 

exportações do Brasil e o estágio de desenvolvimento do país, ambos em relação ao resto do 

mundo. O objetivo é verificar se as predições dos modelos teóricos de comércio internacional, 

confirmadas pelas evidências empíricas, são persistentes em uma análise temporal para o caso 

do Brasil no período mencionado, uma vez que estes modelos não se propõem a estabelecer as 

possíveis dinâmicas de transição às quais um determinado país estará sujeito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÍNDICE 

 

INTRODUÇÃO  .................................................................................................... 6 

 

CAPÍTULO I: APRESENTAÇÃO TEÓRICA E METODOLÓGICA  ................... 9 

   I.1) Apresentação dos Modelos Teóricos de Comércio Internacional  .................. 9 

          I.1.1) As Novas Teorias de Comércio Internacional: Armington (Acemoglu e 

Ventura) e Krugman  ............................................................................................. 11 

                    I.1.1.1) Armington  ............................................................................. 12 

                    I.1.1.2) Acemoglu e Ventura  .............................................................. 13 

                    I.1.1.3) Krugman  ............................................................................... 13 

          I.1.2) Os Modelos de Diferenciação Vertical  ............................................... 14 

   I.2) Avaliação Empírica Empírica dos Modelos de Comércio Internacional 

....................................................................................................................................15 

          I.2.1) O Teste Empírico de P. Schott  ............................................................ 15 

          I.2.2) O teste Empírico de Hummels e Klenow  ............................................ 16 

   I.3) A Questão da Taxa de Câmbio  ..................................................................... 18 

   I.4) Metodologia de Decomposição das Exportações de um País  ........................ 19 

          I.4.1) Margem Extensiva  ............................................................................. 20 

          I.4.2) Margem Intensiva  .............................................................................. 20 

          I.4.3) Índice de Preço ................................................................................... 21 

 

CAPÍTULO II: A EVOLUÇÃO DA QUALIDADE E DIVERSIFICAÇÃO DAS 

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS ENTRE 1996 e 2008  ....................................... 23 

   II.1) Descrição dos Dados de Importação dos Estados Unidos  ............................ 24 

   II.2) A Taxa de Câmbio Real entre 1996 e 2008 e o Mercado dos Estados Unidos 

 .............................................................................................................................. 25 

   II.3) Análise dos Resultados Empíricos  .............................................................. 27 

          II.3.1) A Participação das Exportações do Brasil sobre as Exportações do Resto 

do Mundo  ............................................................................................................. 27 

          II.3.2) Margem Extensiva  ............................................................................ 28 

          II.3.3) Margem Intensiva  ............................................................................. 29 

          II.3.4) Índice de Preço  ................................................................................. 31 

          II.3.5) Índice de Quantidade  ........................................................................ 33 

 

CAPÍTULO III: A TRAJETÓRIA DE CRESCIMENTO DO BRASIL E A 

INFLUÊNCIA DO CÂMBIO SOBRE A PAUTA EXPORTADORA ENTRE 1996 E 

2008  ...................................................................................................................... 37 

   III.1) A Relação Estática e Dinâmica entre o Nível de Desenvolvimento e a Qualidade 

das Exportações de um país   .................................................................................. 38 

          III.1.1) A Metodologia de Cálculo da Razão PNB per capita de um País versus 

PNB per capita do Resto do Mundo  ...................................................................... 40 

          III.1.2) A Trajetória de Crescimento do Brasil e a Evolução de seu Índice de 

Preço ..........................................................................................................................41 

   III.2) Os Efeitos das Taxas de Câmbio Real e Efetiva Real sobre a Estrutura da Pauta 

Exportadora do Brasil  ........................................................................................... 44 

          III.2.1) A Influência das Taxas de Câmbio Real e Efetiva Real sobre a Margem 

Extensiva  .............................................................................................................. 45 

          III.2.2) A Influência das Taxas de Câmbio Real e Efetiva Real sobre a Margem 

Intensiva  ............................................................................................................... 47 



 

 

          III.2.3) A Influência das Taxas de Câmbio Real e Efetiva Real sobre a 

Participação do Brasil sobre as Exportações do Resto do Mundo ...........................48 

  III.2.3) A Influência das Taxas de Câmbio Real e Efetiva Real sobre o Índice de 

Preço ............................................................................................................ 50 

         III.2.3)  A Influência das Taxas de Câmbio Real e Efetiva Real sobre o Índice de 

Quantidade  ............................................................................................................ 51 

 

CONCLUSÃO ....................................................................................................... 55 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................... 58 

 

ANEXO .....................................................................................................................60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

INTRODUÇÃO 

 Esta monografia pretende analisar desagregadamente, sob um ponto de vista dinâmico, 

a pauta exportadora de manufaturados do Brasil para os Estados Unidos entre 1996 e 2008, 

decompondo-a em cinco variáveis. A primeira é definida como a participação, em valor, das 

exportações do Brasil sobre as exportações do resto do mundo, que corresponde a uma proxy 

do market share de manufaturados brasileiros no mercado americano. Esta variável, por sua 

vez, é decomposta em outras duas, a margem extensiva e a margem intensiva. A margem 

extensiva visa a mensurar a diversificação da pauta de exportação brasileira relativamente à 

do resto do mundo, ao passo que a margem intensiva procura medir a intensidade com que um 

mesmo produto pertencente à pauta do Brasil é exportado para os Estados Unidos.  

 Finalmente, a margem intensiva pode ser ainda decomposta em mais duas variáveis, o 

índice de preço e o índice de quantidade. O índice de preço exerce o papel de proxy da 

qualidade relativa dos produtos brasileiros, uma vez que este atributo dos produtos de 

exportação não é diretamente observável pelos dados de importação, mas pode ser inferido a 

partir da análise dos valores unitários. Por último, o índice de quantidade pode ser obtido 

implicitamente pela razão entre a margem intensiva e o índice de preço, e visa a mensurar o 

volume exportado pelo Brasil para os Estados Unidos, mais uma vez relativamente ao resto do 

mundo. Como se pode observar, as cinco variáveis apresentadas sempre estão definidas em 

relação aos demais países competidores com o Brasil no mercado importador dos Estados 

Unidos, sendo estes denominados genericamente de resto do mundo. 

 Há duas bases principais para esta monografia. A primeira, teórica, baseia-se nos 

modelos de comércio internacional mais recentes, que se amparam em estruturas de mercado 

típicas de concorrência imperfeita. O primeiro grupo de modelos, apresentado no Capítulo I, 

compreende as Novas Teorias de Comércio Internacional, que abrangem os trabalhos teóricos 

de Armington (1969) e Krugman (1981), bem como o recente modelo, baseado em 

Armington, de Acemoglu e Ventura (2002). Estes modelos se caracterizam por enfatizar o 

desejo de variedades pelos consumidores (love for varieties), assim como as economias de 

escala, em cada país, na produção de variedades de um mesmo produto, que se diferenciam 

por atributos como cores ou designs - mas não por níveis distintos de qualidade, que se 

refletem na sofisticação ou no conhecimento incorporado ao produto. Por outro lado, o 

segundo grupo de modelos, apresentado no mesmo capítulo, refere-se aos modelos de 
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diferenciação vertical, também chamados modelos quality ladder, que surgiram com os 

trabalhos de de H. Flam e Helpman (1987) e Grossman e Helpman (1991). Estas teorias 

incorporam a ideia de ciclo do produto à diferenciação vertical empreendida pelas firmas dos 

países desenvolvidos, na qual as variedades produzidas por estes países possuem qualidade 

superior às originadas dos países em desenvolvimento, por incorporarem padrões tecnológicos 

intensivos em capital e conhecimento. 

 A segunda base deste trabalho é empírica, sendo inspirada nos artigos de Schott (2004) 

e, especialmente, de Hummels e Klenow (2005). Estes autores encontraram evidências 

significativas de que os produtos exportados por países desenvolvidos apresentavam valores 

unitários substancialmente maiores do que aqueles provenientes de países em 

desenvolvimento, o que refletiria, como previsto pelos modelos quality ladder, níveis 

distintos de qualidade. Ademais, esses autores procuraram testar os diversos modelos de 

comércio internacional, e Schott testou ainda o tradicional modelo Heckscher-Ohlin. As 

evidências encontradas sugerem que o grupo de países desenvolvidos tendem a exportar as 

variedades (de um mesmo produto) de qualidade superior, cabendo aos países em 

desenvolvimento a exportação das variedades de qualidade inferior.  

 O presente trabalho se norteou amplamente no artigo de Hummels e Klenow, mas com 

uma diferença substancial. Enquanto que estes autores se basearam em uma análise estática 

(em um único ano) para uma ampla amostra de países (o chamado método cross-country) a 

partir das variáveis citadas no primeiro parágrafo, este trabalho estendeu a análise para uma 

dimensão temporal, baseando-se na evolução da qualidade e da diversificação da pauta 

exportadora brasileira de manufaturados. O objetivo é verificar se dinamicamente a economia 

brasileira apresentou resultados semelhantes à análise estática. Ademais, deseja-se ainda 

verificar se a diversificação (mensurada pela margem extensiva) e a qualidade (medida pelo 

índice de preço), bem como as outras variáveis, sofreram influência das modificações da taxa 

de câmbio real. Contudo, vale ressaltar que este trabalho não pretende testar, como fizeram os 

autores citados, as diversas teorias de comércio internacional.  

 Dessa maneira, a monografia foi dividida em três capítulos. O Capítulo I apresenta 

brevemente na primeira seção os modelos de comércio internacional mencionados. A segunda 

seção desse mesmo capítulo expõe as evidências empíricas citadas anteriormente, de Schott e 

Hummels e Klenow. A seção seguinte apresenta as possíveis relações existentes entre a 
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qualidade das variedades exportadas por um país e as alterações da taxa de câmbio. 

Finalmente, a última seção do Capítulo I define formalmente a participação das exportações 

de um país sobre as exportações do resto do mundo, as margens extensiva e intensiva e os 

índices de preço e quantidade.  

 O Capítulo II, por sua vez, expõe a evolução destas variáveis entre 1996 e 2008, 

aplicadas aos produtos manufaturados exportados pelo Brasil para os Estados Unidos. Neste 

capítulo em especial, comparam-se as trajetórias dessas variáveis com a evolução das taxas de 

câmbio real e efetiva real. Os resultados obtidos são também comparados com as evidências 

de Hummels e Klenow.  

 Finalmente, no Capítulo III, é analisada na primeira seção a trajetória de crescimento do 

PNB per capita brasileiro, relativamente ao do resto do mundo, conjuntamente com a 

evolução do índice de preço dos produtos manufaturados entre 1996 e 2008. Faz-se também 

uma breve comparação com o padrão de crescimento da China no mesmo período, a partir das 

mesmas variáveis. Em seguida, compara-se a trajetória brasileira mencionada com a relação 

cross-country de Hummels e Klenow (baseada nos modelos de diferenciação vertical), 

concluindo se o resultado obtido nesta análise estática também persiste em uma temporal. Por 

último, na segunda seção do último capítulo, são apresentadas algumas estimações de MQO 

sobre a influência da taxa de câmbio real e efetivo real sobre a participação das exportações 

do Brasil nas exportações do resto do mundo, bem como nas margens extensiva e intensiva e 

nos índices de preço e quantidade. Há uma conclusão após o terceiro capítulo.  
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CAPÍTULO I - APRESENTAÇÃO TEÓRICA E METODOLÓGICA 

 Este primeiro capítulo visa a apresentar o arcabouço teórico e metodológico que 

norteará toda a análise empreendida nos capítulos posteriores, assim como as questões 

relevantes para o tema abordado. Em especial, o capítulo destaca a decomposição das 

exportações de um país em margem extensiva (que mensura a diversificação da pauta 

exportadora), a margem intensiva (que mede a intensidade com que uma mesma categoria de 

produto é exportada) e o desmembramento desta última no preço unitário das categorias 

(cujas variações ocasionam modificações no valor exportado) e na quantidade (cujo efeito é 

alterar o volume exportado de uma dada categoria). Por outro lado, também se estabelece a 

relação do preço unitário com a qualidade das categorias exportadas por um país, de acordo 

com o conceito de diferenciação vertical de produtos, que define a diferenciação de produtos 

por meio do incremento de qualidade do produto (ou seja, criam-se variedades em uma 

mesma categoria de produto que são diferenciadas pelos seus respectivos graus de qualidade). 

Finalmente, averigua-se se é possível estabelecer alguma relação entre qualidade das 

variedades exportadas e o câmbio. 

  Assim, o capítulo foi dividido em quatro seções, como segue: na seção I.1, são 

apresentados os principais modelos de comércio internacional, sobretudo suas implicações 

acerca das margens extensiva e intensiva e a decomposição desta no preço unitário e na 

quantidade; na seção I.2, faz-se referência a dois artigos que avaliaram a robustez empírica 

desses modelos; na seção I.3,  discutem-se as possíveis relações entre a qualidade das 

variedades exportadas por um país e as variações da taxa de câmbio; por último, na seção I.4, 

apresentam-se os índices utilizados para decompor a participação das exportações de um país 

em um mercado importador na margem extensiva e na margem intensiva (decompondo esta 

última em um índice de preço unitário e de quantidade). 

I.1) Apresentação dos Modelos Teóricos de Comércio Internacional: 

 Os modelos de comércio internacional exibem em comum a conclusão de que o 

tamanho da economia de um país (medido pelo seu Produto Interno Bruto - PIB) influi 

positivamente sobre suas exportações. Esta relação, contudo, é descrita de modo distinto pelos 

diferentes modelos: por exemplo, o modelo de diferenciação de produtos entre países 

(national differentiation model) de Paul S. Armington (1969) enfatiza que o aumento das 

exportações deriva do incremento da quantidade exportada; os modelos de competição 
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monopolista à la Krugman (1981), por outro lado, ressaltam o crescimento das exportações 

que decorre do aumento da diversificação da pauta exportadora;  por último, os modelos de 

diferenciação vertical, como o desenvolvido por Grossman e Helpman (1991), evidenciam o 

aumento das exportações derivado do incremento da qualidade de um mesmo produto, cujo 

efeito é elevar seu preço unitário.  

Em todos os modelos citados, a alteração da produtividade e do número de 

trabalhadores empregados em um dado país ocasionará uma variação na quantidade produzida 

assim como nas exportações. Todavia, a referida variação poderá ocorrer por dois canais 

principais: pela margem extensiva, que amplia a diversificação da pauta exportadora, como é 

proposto nos modelos de competição monopolista; e pela margem intensiva, cujo efeito é 

intensificar a exportação dos produtos já presentes na pauta. Cabe salientar que, nesta última, 

a variação pode ainda ser decomposta na alteração dos preços unitários - como sugerem os 

modelos de diferenciação vertical - e das quantidades exportadas - como conclui P. 

Armington. 

Na exposição abaixo, baseada em Hummels e Klenow, descrevem-se as diferentes 

implicações desses modelos para os preços, para as quantidades e, por conseguinte, para o 

valor das exportações de um dado país. 

Considere-se que os consumidores do país m importam I categorias de produto de J 

países exportadores. Os bens são diferenciados tanto entre categorias distintas quanto em uma 

mesma categoria, de acordo com o país que a tenha exportado. Assim, se uma dada categoria 

agregar aviões de determinado tipo, os aviões exportados pelo Brasil serão uma variedade 

distinta dos aviões exportados pela Alemanha. Considere-se que os consumidores maximizam 

a utilidade Um sujeitos à restrição orçamentária Ym: 

𝑚𝑎𝑥  𝑈𝑚 =    𝑄𝑗𝑚𝑖 𝑁𝑗𝑚𝑖 𝑥𝑗𝑚𝑖

1−
1
𝜎

𝐼

𝑖=1

𝐽

𝑗=1

 

𝜎
𝜎−1

 

s. a
 

  𝑁𝑗𝑚𝑖 𝑝𝑗𝑚𝑖 𝑥𝑗𝑚𝑖

𝐼

𝑖=1

𝐽

𝑗=1

≤ 𝑌𝑚  
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Aqui, 𝑄𝑗𝑚𝑖  e 𝑁𝑗𝑚𝑖  são, respectivamente, a qualidade e o número das variedades 

simétricas exportadas pelo país j ao país m na categoria de produto i. Por simplificação, 

supõe-se que as variedades de uma mesma categoria de produto são simétricas, assim como a 

elasticidade de substituição (ζ > 1) é única entre categorias e entre variedades produzidas por 

países distintos de uma mesma categoria. 𝑥𝑗𝑚𝑖  é o número de unidades (quantidade) exportado 

de j a m dos produtos da categoria i, enquanto que 𝑝𝑗𝑚𝑖  é o preço unitário de xjmi. Finalmente, 

𝑌𝑚  é a renda do país m. Vale ressaltar que a variedade de produtos se ampliará à medida que 

as categorias i forem mais agregadas. Ademais, o número de variedades N e a qualidade Q de 

cada categoria não são variáveis claramente distinguíveis entre si, sobretudo porque Q não é 

diretamente observável. Expressam-se ainda todos os objetos em relação a um exportador 

para que as variáveis sejam normalizadas para um: I, Q, N, x, p, A (produtividade), L 

(emprego) e Y. As variedades dentro de uma mesma categoria de produto ou entre categorias 

distintas é resumida como V = NI, em que NI = 1 no país de referência. 

I.1.1) As Novas Teorias de Comércio Internacional: Armington (Acemoglu e 

Ventura), e Krugman: 

 As Novas Teorias de Comércio Internacional compreendem, entre outros modelos, os já 

citados trabalhos de Armington (1969) e Krugman (1981). Inclui-se ainda nesta subseção o 

recente modelo de Acemoglu e Ventura (2002), baseado em Armington.  

As Novas Teorias de Comércio partem do pressuposto de concorrência imperfeita, que 

decorre das economias de escala. Nesses modelos, cada firma produz uma variedade de 

produto, que se distingue das demais - produzidas pelas concorrentes - por meio de diferentes 

atributos a ela conferidos. Por exemplo, as firmas poderiam produzir automóveis de diferentes 

cores e designs, mas todos teriam a mesma potência e os mesmos acessórios. Dessa maneira, 

a diferenciação de produtos, nas Novas Teorias de Comércio, não se baseia na qualidade dos 

mesmos, mas, sim, na produção de variedades distinguidas por características peculiares a 

elas atribuídas pelas firmas. Esta é a chamada diferenciação horizontal de produtos.  

Assim, os padrões de comércio são determinados tanto pelos diferenciais de 

produtividade entre países como pelo desejo de variedades dos consumidores (love for 

varieties). Como conclusão principal, o modelo assevera que o preço de cada variedade 

diminui à medida que se eleva o tamanho do mercado, pois as firmas de cada país, deparando-
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se com um mercado maior, podem intensificar os ganhos de escala. Portanto, o comércio 

internacional, uma vez que amplia o mercado para as variedades de um mesmo produto, 

beneficia tanto as firmas como os consumidores, já que as primeiras podem elevar as 

economias de escala e reduzir custos, enquanto os segundos se deparam com preços menores 

e uma maior disponibilidade de variedades.  

A descrição dos modelos segue abaixo: 

I.1.1.1) Armington 

 No modelo de diferenciação horizontal de produtos entre países (national differentiation 

model) de Armington (1969), cada economia produz uma única variedade de produto em cada 

categoria (Vj = 1, para todo j, dada a normalização), de forma que inexiste a margem 

extensiva. Do mesmo modo, a qualidade não varia entre países (Qj = 1 para todo j). Como 

resultado do modelo, conclui-se que um país com maior número de trabalhadores 

simplesmente produzirá uma quantidade maior de cada variedade (𝑥𝑗 = 𝐴𝑗𝐿𝑗 ). Portanto, 

Armington captura somente a margem intensiva, cuja variação deriva de alterações da 

quantidade exportada e dos preços, estes últimos negativamente relacionados com a 

produtividade A. Contudo, o efeito de A sobre os preços de exportação é progressivamente 

menor à medida que a elasticidade de substituição ζ entre variedades aumenta: 𝑝𝑗 = (𝐴𝑗𝐿𝑗 )
−1

𝜎 .  

O PIB do país j, então, é dado por 𝑌𝑗 = 𝑝𝑗𝑥𝑗𝑉𝑗 = (𝐴𝑗𝐿𝑗 )1−1/𝜎 . Modificando-se as 

equações de preço e quantidade do país j e aplicando-se o logaritmo natural, obtém-se: 

ln(𝑥𝑗 ) =
𝜎

𝜎 − 1
ln  

𝑌𝑗
𝐿𝑗

 +
𝜎

𝜎 − 1
ln(𝐿𝑗 ) 

ln 𝑝𝑗  =
−1

𝜎 − 1
ln  

𝑌𝑗
𝐿𝑗

 +
−1

𝜎 − 1
ln( 𝐿𝑗 ) 

Portanto, vê-se que o PIB Yj - que reflete o tamanho do país j - influi positivamente 

sobre a quantidade exportada, porém negativamente sobre os preços. Assim, de acordo com o 

modelo de Armington, as economias “maiores” exportam quantidades mais elevadas de cada 

categoria a menores preços, cujo resultado, portanto, somente repercute sobre a margem 

intensiva. 
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I.1.1.2) Acemoglu e Ventura 

 Acemoglu e Ventura, baseando-se em Armington (1969), incluem no modelo a 

determinação endógena da acumulação de capital e do número de variedades. Supõem-se 

retornos constantes para o capital na função de produção de cada variedade, que, ademais, 

requer uma quantidade fixa de trabalho L para a produção de cada uma delas. Dessa forma, o 

número de variedades que um dado país j produz é proporcional ao nível de emprego (Vj =Lj). 

Por outro lado, um país com maior nível de produtividade (Aj) produzirá mais de cada 

variedade (xj = Aj), cujos preços unitários serão, por consequência, menores: pj = Aj
-1/σ

. O PIB 

do país j, então, será dado por Yj = pjxjVj = Aj
-1/σ

Lj, e, quanto maior for o PIB por trabalhador 

Y/L (porém não L), maior será a produção de cada variedade a menores preços: 

ln(𝑥𝑗 ) =
𝜎

𝜎 − 1
ln  

𝑌𝑗
𝐿𝑗

  

ln(𝑝𝑗 ) =
−1

𝜎 − 1
ln  

𝑌𝑗
𝐿𝑗

  

I.1.1.3) Krugman 

 Krugman (1979, 1980, 1981) desenvolveu um modelo no qual a produção de variedades 

é endógena. Com custos fixos de produção de cada variedade, o número de variedades 

produzidas em um país é proporcional ao tamanho da economia (Vj = Yj = AjLj). Em sua 

forma mais simples, o modelo prevê que todos os países exportam a mesma quantidade por 

variedade (xj = 1, para todo j), assim como os preços unitários e as quantidades de cada 

variedade não são influenciados pelo PIB por trabalhador ou pelo número de trabalhadores. O 

modelo de Krugman ainda assegura que um país, dado que produz uma variedade, irá 

exportá-la para todos os mercados. Dessa maneira, uma vez exportada uma determinada 

categoria de produto, o país a exportará a todos os demais países. Contudo, quando se incluem 

custos fixos de transporte, um país poderá exportar as variedades somente para um 

subconjunto do mercado mundial. 
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I.1.2) Os Modelos de Diferenciação Vertical: 

Os recentes modelos de diferenciação vertical, de H. Flam e Helpman (1987) e 

Grossman e Helpman (1991), marcaram um considerável progresso na literatura sobre 

crescimento econômico, uma vez que incorporaram à teoria o processo de diferenciação de 

produtos por meio do incremento de qualidade. Em especial, esses modelos enfatizam que as 

firmas dos países desenvolvidos adotam como estratégia a melhoria da qualidade de seus 

produtos, a fim de escapar à imitação empreendida pelas firmas dos países em 

desenvolvimento, consequência do processo de transferência de tecnologia. Portanto, uma 

implicação fundamental desses modelos é que os países com elevada dotação de capital por 

trabalhador exportarão as variedades de um mesmo produto a um preço unitário mais elevado, 

refletindo o markup atribuído à qualidade. Do mesmo modo, os países relativamente 

abundantes em trabalho exportarão as variedades de qualidade inferior, cobrando, por 

conseguinte, um preço unitário menor. A exposição do modelo segue abaixo. 

 Suponha-se que somente a qualidade varie entre países (Qj difere entre os j, enquanto 

que a produtividade A e as variedades V sejam equivalentes entre os países, i.e. A=V=1). Do 

modelo, conclui-se que os países com mais trabalhadores produzirão uma maior quantidade 

de cada variedade (xj = Lj). O preço unitário de um país j, por outro lado, dependerá 

negativamente do número de trabalhadores e positivamente do nível de qualidade: 𝑝𝑗 =

𝑄𝑗 (𝐿𝑗
−1/𝜎). A renda de j será então dada por: 𝑌𝑗 = 𝑄𝑗𝐿𝑗

1−1/𝜎
, e a renda per capita por: 

𝑌𝑗

𝐿𝑗
= 𝑄𝑗 (𝐿𝑗

−1/𝜎) = 𝑝𝑗    

 Portanto, o preço unitário de cada variedade será positivamente relacionado com o PIB 

por trabalhador, de modo que os países desenvolvidos (abundantes em capital) exportarão as 

variedades de melhor qualidade, ocorrendo o contrário com os países em desenvolvimento 

(abundantes em trabalho). A quantidade produzida de cada variedade, por sua vez, é 

positivamente relacionada com o nível de emprego, e independe do PIB per capita, assim 

como os preços unitários de cada variedade não dependem do emprego. 
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I.2) Avaliação Empírica dos Modelos de Comércio Internacional 

 Peter Schott (2004) e Hummels e Klenow (2005) procuraram testar empiricamente as 

Novas Teorias de Comércio Internacional e os modelos de diferenciação vertical. Schott 

testou ainda o tradicional modelo Heckscher-Ohlin
1
. A seguir, são apresentados os testes 

empíricos e especialmente seus resultados. 

I.2.1) O Teste Empírico de P. Schott: 

Schott (2004) utilizou os dados de exportação FOB para os EUA de 134 países, cujo 

período compreende os anos de 1972 a 1994. Os dados continham o valor e a quantidade 

totais, em cada ano, de cada categoria de produto exportado, permitindo-se obter o valor 

unitário de cada um
2
. Os produtos, dentro de uma indústria, são distinguidos de acordo com a 

unidade de medida utilizada para medir-lhes a quantidade (por ex. dozens, square meters, 

pounds, etc). Schott utilizou a classificação do Standard Internacional Trade Classification 

(SITC), Revisão 3, a cinco dígitos, para separá-los por indústria, compreendendo apenas os 

produtos manufaturados, a dizer: produtos químicos (SITC 5), bens intermediários (SITC 6), 

máquinas e equipamentos (SITC 7) e bens finais (SITC 8). 

 O autor utilizou ainda dados relativos ao PIB per capita dos países exportadores 

agrupando as respectivas categorias de produtos em conjuntos mutuamente exclusivos, com o 

objetivo de verificar se os países com níveis de desenvolvimento distintos possuíam uma 

pauta exportadora semelhante. Pelo modelo Heckscher-Ohlin, os países desenvolvidos e em 

desenvolvimento deveriam exportar produtos de indústrias fundamentalmente distintas entre 

si, de modo a corroborar a hipótese de que os países se especializam em indústrias. Contudo, 

os resultados mostram que a participação das categorias de produto exportadas somente pelos 

países desenvolvidos caiu de 38% para 21%, entre 1972 e 1994. Por outro lado, a participação 

das exportadas simultaneamente por países desenvolvidos e em desenvolvimento aumentou 

ao longo dos anos, de 30% a 62%, refutando que a especialização internacional tenha ocorrido 

entre categorias de produto no período de 1972 a 1994. 

                                                
1 O modelo Heckscher-Ohlin dispensa apresentações, já que é descrito em qualquer manual de graduação 

de Economia Internacional. Ver, por exemplo, Krugman e Obstfeld (2005). 
2 O valor unitário é definido como o quociente entre o valor e a quantidade totais exportados de cada país, 

por categoria de produto. 
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Schott também estimou regressões por MQO para cada categoria de produto exportada 

tanto por países desenvolvidos quanto por países em desenvolvimento, em cada ano do 

período 1972-1994. As evidências obtidas, embora rejeitem as previsões das Novas Teorias 

de Comércio, corroboram os modelos de diferenciação vertical, uma vez que os valores 

unitários apresentaram correlação positiva tanto com o nível de desenvolvimento (PIB per 

capita) quanto com a relação capital-trabalho (K/L)
3
. Neste ponto, vale ressaltar que o autor 

constatou grande dispersão dos valores unitários de exportação por país, mesmo considerando 

produtos em níveis de classificação muito desagregados, como, por exemplo, no padrão de 

classificação Harmonized System (HS) a dez dígitos. Como afirma Schott: 

  The unit value of U.S. manufacturing imports vary widely even within finely detailed 

product categories (...) Across all U.S. manufacturing imports,the mean high-to-low unit 

value ratio in 1994 was 24. These differences occur within a single country. (p. 648) 

 Assim, os resultados sugerem que os países desenvolvidos, relativamente abundantes 

em capital, estão tendendo a especializar-se nas variedades de melhor qualidade de cada 

produto, ao passo que países em desenvolvimento estão tomando a direção oposta, 

produzindo as variedades de qualidade inferior. Contudo, embora não haja evidências de uma 

especialização entre produtos distintos, os parâmetros estimados nas regressões sugerem que a 

especialização ocorre entre variedades de um mesmo produto, por meio da diferenciação 

vertical, uma vez que é conduzida pela dotação relativa de fatores. Dessa forma, o modelo 

Heckscher-Ohlin não foi refutado pelos dados, mas suas conclusões devem, na verdade, ser 

qualificadas, substituindo-se a noção de especialização por indústria pela de especialização 

em variedades de produtos, produzidas de acordo com a intensidade de fatores requerida e a 

dotação dos países.   

I.2.2) O Teste Empírico de Hummels e Klenow: 

Hummels e Klenow (2004) testaram as previsões das Novas Teorias de Comércio e dos 

modelos de diferenciação vertical. Para tanto, utilizaram dados de categorias de produtos e 

PIB de vários países para o ano de 1995. Os dados de comércio de produtos estão no sistema 

HS a seis dígitos, contendo 5017 bens e seus respectivos valores e volumes de exportação, 

podendo-se obter deles os respectivos valores unitários. De 227 países exportadores e 76 

                                                
3A razão capital-trabalho (K/L), além de ser um indicador de abundância relativa do capital, pode ser 

também interpretada como um indicador de produtividade, já que tende a ser positivamente associada à 

produtividade do trabalho de cada país. 



17 

 

importadores do ano de 1995, selecionaram-se 126 e 59, respectivamente, com maior peso no 

comércio mundial. Os autores então construíram quatro índices adaptados do trabalho original 

de Feenstra (1994): margem extensiva, margem intensiva, índice de preço e índice de 

quantidade
4
.  

Para cada país exportador da amostra, calcularam-se os referidos índices, construindo-

se, então, regressões MQO do logaritmo natural de cada margem, intensiva e extensiva, tendo 

como regressor o logaritmo natural da razão entre o PIB de cada país exportador e o PIB resto 

do mundo. Separadamente, também para cada Margem, utilizaram-se como regressores o PIB 

por trabalhador e o logaritmo do emprego, ambos expressos em relação ao resto do mundo. 

Os resultados sugerem que economias maiores - cuja proxy é o PIB -  tendem a exportar mais 

para cada país, sendo a margem intensiva em média responsável por somente 38% das 

exportações, cabendo 62% para a margem extensiva. Ademais, esta última é ainda mais 

proeminente para economias relativamente abundantes em capital (66%), do que para 

economias com maior dotação de trabalhadores (59%). Finalmente, países com maiores níveis 

de PIB per capita exportam a valores unitários em média 9% maiores do que os países mais 

pobres.  

Mais uma vez, as evidências obtidas rejeitaram as conclusões das Novas Teorias de 

Comércio, pois os valores unitários tenderam a ser mais elevados para os países 

desenvolvidos. Contudo, o modelo de Krugman (1981) acerta ao prever a predominância da 

margem extensiva sobre a margem intensiva. Ademais, as estatísticas calculadas sugerem que 

os países desenvolvidos produzem variedades de qualidade mais elevada, conforme é predito 

pelos modelos de diferenciação vertical. Os modelos, entretanto, superestimam a prevalência 

do preço unitário sobre a quantidade - obtidos da decomposição da margem intensiva - em 

relação ao PIB por trabalhador. 

 

 

 

 

                                                
4 Os índices serão apresentados formalmente na seção I.4 e serão aplicados na análise do capítulo II. 
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I.3) A Questão da Taxa de Câmbio 

 Como se viu na seção anterior, os modelos de comércio existentes não são capazes de 

dar conta de todos os fatos estilizados, embora os Modelos de Diferenciação Vertical tenham 

se ajustado consideravelmente aos dados. Contudo, todos os modelos apresentados, por 

tratarem, sobretudo, das relações entre o comércio internacional e o crescimento econômico 

de longo prazo, não abordam os impactos que as variações da taxa de câmbio real exercem 

sobre as margens extensiva e intensiva, bem como sobre a decomposição desta última no 

preço unitário das exportações dos diversos países. De modo geral, a literatura existente sobre 

as relações entre a taxa de câmbio real de um país e suas exportações analisa apenas os efeitos 

do câmbio sobre a decomposição da margem intensiva na quantidade exportada de uma dada 

categoria de produto, sem tocar no aspecto concernente à diversificação da pauta exportadora 

(margem extensiva) ou à qualidade (decomposição da margem intensiva no índice de preço). 

 Há basicamente duas teorias que analisam os efeitos da depreciação cambial sobre as 

exportações de um país. A primeira, abordagem das elasticidades, atenta-se às elasticidades-

preço da demanda e da oferta do produto exportado, e é adequada ao exame de regimes em 

concorrência perfeita. Dessa maneira, este tipo de análise não é apropriado para se estudar os 

efeitos do câmbio sobre a qualidade das exportações (e seu reflexo no preço unitário), uma 

vez que a inclusão desta variável implica a existência de diferenciação de produtos, o que 

necessariamente corresponde a uma estrutura de concorrência imperfeita (monopólio ou 

concorrência monopolista). 

 A segunda abordagem representa um avanço significativo da literatura, pois trata das 

relações entre concorrência imperfeita e taxa de câmbio nominal, iniciando-se com trabalhos 

de Dunn (1970) e Mann (1986) e consolidando-se com Krugman (1987), que cunhou o termo 

pricing-to-market. O jargão designa a estratégia de um exportador utilizar a taxa de câmbio 

nominal como instrumento de discriminação de preços, já que, a fim de acomodar alterações 

no câmbio, o exportador pode ajustar os markups de cada mercado importador de modo a 

manter sua participação no mercado. Contudo, mesmo nesta abordagem, não há qualquer 

menção aos efeitos do câmbio sobre a margem extensiva ou sobre a qualidade das categorias 

de produto exportadas.  

Atualmente, entretanto, já existem estudos que relacionam as variações da taxa de 

câmbio com a cesta de variedades de um mesmo produto exportada. Neste caso, a firma 
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exportaria produtos diferenciados em termos de qualidade (porém identificados em uma 

mesma categoria de produto). Isto poderia, quando houvesse alguma variação cambial, 

induzir a falsas evidências de pricing-to-market, pois, na verdade, a firma exportadora estaria 

apenas modificando a participação de cada variedade na cesta exportada - o que impactaria os 

dados de valor unitário (Lavoie & Liu, 2007).   

Em especial, supondo-se dois países, I e II, tais que o país I seja um importador de uma 

cesta de variedades exportadas pelo país II, pode-se concluir que: uma apreciação da moeda 

de I em relação à moeda de II (uma apreciação cambial em I) resulta em um aumento das 

importações das variedades de qualidade superior em relação à quantidade total importada. O 

raciocínio é análogo no caso de uma depreciação cambial. A fundamentação deste argumento 

reside no impacto positivo que a apreciação cambial exerce sobre a renda de I, assim como no 

pressuposto de que as preferências dos consumidores são não-homotéticas. Dessa forma, o 

consumo das variedades de qualidade superior e inferior não crescerá proporcionalmente ao 

aumento da renda doméstica (Lavoie & Liu, 2007). Como resumem os autores: 

  Pseudo PTM (pricing-to-market) is found because the exchange rate affects the ratio of 

unit values through a change in the product-quality mix. An appreciation of the foreign 

currency results in an increase in imports of the high quality variety in the foreign country 

relative to the total quantity of imports. The reverse is true for a depreciation of the foreign 

currency (…) For consumers, a currency appreciation translates into an increase in 

income. With more income, quality upgrading implies that consumption of the high and low 

quality varieties does not increase proportionally, i.e., preferences are non-homothetic. 

(pp.574/ 575) 

I.4) Metodologia de Decomposição das Exportações de um País 

 Nesta seção, serão definidos formalmente os índices empregados para mensurar a 

margem extensiva e a margem intensiva, bem como a decomposição desta última no preço 

unitário e nas quantidades. Os referidos índices foram adotados do trabalho de Hummels e 

Klenow (2005), cujo artigo foi mencionado na subseção I.1.2. Os autores, por sua vez, 

utilizaram os índices criados originalmente por Feenstra (1995), porém os adaptaram à análise 

cross-section do ano de 1995, como já foi mencionado. A seguir, definem-se os índices: 
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I.4.1) Margem Extensiva (MEjm) 

𝑀𝐸𝑗𝑚  =  

 𝑝𝑘𝑚𝑖 𝑥𝑘𝑚𝑖𝑖𝜖 𝐼𝑗𝑚

 𝑝𝑘𝑚𝑖 𝑥𝑘𝑚𝑖𝑖𝜖 𝐼𝑘𝑚

, 

pkmi e xkmi são, respectivamente, o valor unitário (preço unitário) e a quantidade da 

categoria de produto i da cesta Ijm (cesta de categorias exportada por j a m) e Ikm (cesta de 

categorias exportada por k a m) exportada por k a m. A MEjm pode ser interpretada como uma 

contagem ponderada das categorias de produto do país j em relação às do país k. Se todas as 

categorias são de igual importância, então a MEjm é simplesmente a fração de categorias que j 

exporta para m (Ijm) em relação ao total exportado por k (Ikm). Contudo, de modo geral as 

categorias são ponderadas por sua importância nas exportações de k para m. Uma vantagem 

de se avaliar a importância de uma categoria i sem referência às exportações de j é prevenir 

que uma categoria pareça importante apenas porque j (e nenhum outro país) a exporta 

consideravelmente para m. Se MEjm = 1, todos os produtos i exportados pelo país k para o país 

m são também exportados pelo país j. A MEjm, portanto, mensura a diversificação da pauta 

exportadora do país j (Ijm). 

I.4.2) Margem Intensiva (MIjm) 

𝑀𝐼𝑗𝑚  = 

 𝑝𝑗𝑚𝑖 𝑥𝑗𝑚𝑖𝑖𝜖 𝐼𝑗𝑚

 𝑝𝑘𝑚𝑖 𝑥𝑘𝑚𝑖𝑖𝜖 𝐼𝑗𝑚

, 

MIjm é igual às exportações nominais de j a m em relação às de k a m restrita às 

categorias exportadas por j a m (Ijm), i.e. a margem intensiva indica qual é a participação do 

valor exportado pelo país j dentre o valor exportado pelo país k no período t, restringindo sua 

cesta de produtos àquela exportada pelo país j (Ijm). A razão entre as exportações nominais de 

j a m e as de k a m é igual ao produto de MEjm e MIjm: 

 𝑝𝑗𝑚𝑖 𝑥𝑗𝑚𝑖𝑖𝜖 𝐼𝑗𝑚

 𝑝𝑘𝑚𝑖 𝑥𝑘𝑚𝑖𝑖𝜖 𝐼𝐾𝑚

 = 𝑀𝐸𝑗𝑚 𝑀𝐼𝑗𝑚  

A MIjm pode ser decomposta nos índices de preço e quantidade. Feenstra (1994) definiu 

o índice de preço para a MIjm como se segue: 
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I.4.3) Índice de Preço (IPjm) 

𝐼𝑃𝑗𝑚 =   
𝑝𝑗𝑚𝑖

𝑝𝑘𝑚𝑖
 
𝑤 𝑗𝑚𝑖

𝑖𝜖  𝐼𝑗𝑚

 

wjmi é a média logarítmica sjmi (a participação da categoria i nas exportações de j a m) e skmi (a 

participação da categoria i nas exportações de k a m), em que i pertence a Ijm: 

𝑤𝑗𝑚𝑖 =   

𝑆𝑗𝑚𝑖  −  𝑆𝑘𝑚𝑖

ln  𝑆𝑗𝑚𝑖   − ln (𝑆𝑘𝑚𝑖 )

 
𝑆𝑗𝑚𝑖  −  𝑆𝑘𝑚𝑖

  ln  𝑆𝑗𝑚𝑖   −  ln (𝑆𝑘𝑚𝑖 )
 𝑖 𝜖𝐼𝑗𝑚

 , 𝑠(.)𝑚𝑖 =  
𝑝(.)𝑚𝑖 𝑥(.)𝑚𝑖

 𝑝(.)𝑚𝑖 𝑥(.)𝑚𝑖𝑖𝜖 𝐼(.)𝑚

 , 

Assim, o índice de preço relativo da cesta exportada (Ijm) pelo país j para o país m é uma 

média geométrica ponderada de preços relativos para cada categoria i ponderada pelos market 

shares (s(.)mi) dos países j e k. IPjm pode ser interpretado como um índice de qualidade: 𝐼𝑃𝑗𝑚  > 

1 indica que, em média, as exportações de j têm qualidade superior às de k. 

Finalmente, podemos ainda decompor a MIjm no índice de quantidade: 

MIjm= IPjmIQjm 

 Os índices apresentados definem a decomposição das exportações de j para um dado 

mercado m, relativamente às exportações de k a m. As formas funcionais foram baseadas no 

trabalho de Feenstra (1994). Para implementar as decomposições, é necessário estabelecer um 

país k de referência. Nesta presente monografia, k é definido como o resto do mundo, i.e., 

todos os demais países exportadores para o dado mercado importador m. Define-se m como os 

Estados Unidos e j como o Brasil. Na base de dados, Ijm é subconjunto de I, i.e., as 

exportações de j (Brasil) a m (Estados Unidos) é subconjunto das categorias exportadas por k 

(resto do mundo) a m (Estados Unidos). A cesta de categorias Im compreende o setor de 

manufaturados na Classificação Uniforme de Comércio Internacional (CUCI)
5
 a cinco dígitos, 

separados em produtos distintos de acordo com a unidade de medida utilizada para medir suas 

                                                
5 A CUCI é a mesma metodologia de classificação designada em inglês de Standard International Trade 

Classification (SITC). O leitor atento lembrará que Schott (2004) utilizou os dados de produtos 

manufaturados classificados pelo SITC. 
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respectivas quantidades importadas
6
. Os setores são: produtos químicos (SITC 5), bens 

intermediários (SITC 6), máquinas e equipamentos (SITC 7), e bens finais (SITC 8). 

 Portanto, a justificativa deste trabalho reside na análise da evolução da pauta 

exportadora brasileira de manufaturados para Estados Unidos em seus diversos aspectos, 

como diversificação, qualidade, intensidade e volume das variedades exportadas, em termos 

relativos aos demais países concorrentes no mercado americano. Deseja-se também constatar 

se a taxa de câmbio real induziu modificações nessas variáveis. Por último, o trabalho 

também analisa as possíveis relações dinâmicas entre a qualidade relativa das exportações do 

Brasil e o estágio de seu desenvolvimento econômico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 A escolha do setor de manufaturados para a análise, como pode ser observado pela leitura da subseção 

I.2.1, foi incorporada do trabalho de Schott (2004), e sua adoção será melhor explicada no Capítulo II. 
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CAPÍTULO II: A EVOLUÇÃO DA QUALIDADE E DA DIVERSIFICAÇÃO DAS 

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS ENTRE 1996 E 2008 

O presente capítulo tem como objetivo empregar os indicadores apresentados e 

definidos no Capítulo I na análise da pauta exportadora do Brasil de produtos manufaturados, 

e comparar os resultados empíricos obtidos com os de Hummels e Klenow (2005). A pauta de 

exportação brasileira é estudada tanto em seu conjunto como desagregadamente em setores, 

de acordo com a Classificação Uniforme de Comércio Internacional (CUCI). Como já 

mencionado no capítulo anterior, os referidos setores são: produtos químicos (SITC 5); bens 

intermediários (SITC 6); máquinas e equipamentos (SITC 7); e bens finais (SITC 8). 

Contudo, diferentemente de Hummels e Klenow, busca-se fazer uma análise temporal da 

participação dos produtos manufaturados do Brasil nas importações dos Estados Unidos nos 

anos de 1996 a 2008, acompanhando sua evolução no período mencionado. Em especial, 

busca-se observar se essa participação, desmembrada em variáveis como qualidade e 

diversificação, sofreu influência da trajetória da taxa de câmbio real entre 1996 e 2008. 

Dessa maneira, o capítulo é composto de três seções. A primeira trata de descrever os 

dados de importação dos Estados Unidos utilizados na análise empírica. A segunda seção 

descreve o comportamento das taxas de câmbio real e real efetiva do Brasil entre 1996 e 2008, 

que servem como parâmetros para constatar se a trajetória da diversificação e qualidade das 

exportações brasileiras foi influenciada pela flutuação do câmbio nesse período. Além disso, 

nesta mesma seção, justifica-se por que o trabalho se restringiu às exportações do Brasil 

somente para os Estados Unidos e não para todo o mercado mundial. Finalmente, a terceira e 

última seção descreve a evolução das variáveis de interesse do trabalho: a participação das 

exportações do Brasil sobre as exportações do resto do mundo; a margem extensiva, que 

mensura a diversificação da pauta de exportação do Brasil; a margem intensiva, que mede a 

intensidade com que uma mesma categoria de produto é exportada para os Estados Unidos; o 

índice de preço, indicador de qualidade relativa das exportações brasileiras; e o índice de 

quantidade, que mensura o quantum exportado pelo Brasil relativamente aos demais países 

concorrentes, genericamente chamados de resto do mundo. 
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II.1) Descrição dos Dados de Importação dos Estados Unidos 

 Os dados de importação dos Estados Unidos entre 1996 e 2008 são provenientes do 

órgão United States International Trade Commission (USITC). Os produtos foram definidos 

conforme a Classificação Uniforme de Comércio Internacional (CUCI), Revisão 3, a 5 

dígitos. Na pesquisa, no entanto, os produtos manufaturados com mesmo código de 

classificação, mas com unidades de medida diferentes, foram reclassificados como produtos 

distintos para cada unidade, de maneira a se obter dados ainda mais desagregados. De acordo 

com este método de classificação, foi obtida uma amostra de 2.532 produtos manufaturados 

importados pelos Estados Unidos. Os produtos são também agregados em setores. Como 

mencionado anteriormente, consideram-se quatro setores: produtos químicos (SITC 5), bens 

intermediários (SITC 6), máquinas e equipamentos (SITC 7), e bens finais (SITC 8). 

 É importante ressaltar que alguns valores unitários calculados através dos dados de 

importação podem estar incorretos. Schott (2004) salientou que a heterogeneidade implícita 

entre produtos e os erros de classificação eram as duas maiores causas de valores unitários 

calculados incorretamente. Os erros de classificação envolvem tanto o registro dos produtos 

em unidades de medida equivocadas como a associação dos produtos a códigos de 

classificação inapropriados. 

 Cabe salientar que se optou por dados de importação com valores no mercado de 

destino, que incluem custos com seguros e frete (valores CIF – Cost, Insurance and Freight), 

assim como com tarifas de importação. A justificativa para a escolha deste tipo de dados 

reside na análise que se pretende fazer acerca da qualidade relativa dos produtos de 

exportação brasileiros. Uma vez que é o importador quem percebe níveis distintos de 

qualidade, é natural considerar o valor por ele pago como referência para uma análise que 

considera a qualidade relativa de um dado produto. Para se obter os valores unitários de 

exportação do Brasil, bastou calcular a razão entre o valor importado pelos Estados Unidos e 

a quantidade importada. Para o cálculo do valor unitário do resto do mundo, fez-se o mesmo, 

porém diminuiu-se do valor e da quantidade totais importados pelos Estados Unidos o valor e 

a quantidade exportados pelo Brasil. 
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II.2) A Taxa de Câmbio Real entre 1996 e 2008 e o Mercado dos Estados Unidos 

O longo e antigo debate acerca dos impactos da taxa de câmbio real sobre estrutura da 

pauta de exportações dos países em desenvolvimento apenas tem considerado os efeitos 

agregados do câmbio sobre a indústria, enfatizando que a taxa de câmbio real sobrevalorizada 

poderia induzir um processo de “desindustrialização”. No caso do Brasil, a recente apreciação 

do real frente às principais moedas dos países concorrentes no comércio exterior tem 

levantado essa questão. Contudo, tendo em vista os recentes avanços na literatura empírica 

sobre comércio internacional, as evidências atuais sugerem que os países em desenvolvimento 

e desenvolvidos não se especializam em indústrias distintas, mas, sim, em variedades de um 

mesmo produto, que se distinguem pela qualidade. Schott (2004) acredita que a 

especialização em variedades distintas é conduzida pela dotação relativa de fatores. Este 

trabalho, por sua vez, não pretende verificar se realmente há um processo em curso de 

desindustrialização no Brasil, e tampouco pretende defender políticas industriais específicas. 

A proposta é, sim, apresentar uma análise detalhada da pauta de exportação do Brasil 

relativamente à do resto do mundo, procurando relacioná-la com a evolução da taxa de 

câmbio real. 

Os anos de 1996 a 2008 parecem apropriados para um estudo preliminar sobre os 

possíveis impactos que as modificações na taxa de câmbio real podem exercer sobre a 

estrutura da pauta exportadora de manufaturados de um país, em particular do Brasil. Isso 

porque, nesse período, são observados dois grandes movimentos de depreciação e apreciação 

do câmbio. Enquanto que entre 1996 e 1998 se nota uma leve depreciação do real - embora 

ainda estivesse consideravelmente apreciado em termos reais - a moeda brasileira se deprecia 

substancialmente em 1999, e mantém a trajetória de depreciação até 2002, se for considerada 

a série da taxa de câmbio real, e até 2004 na série da taxa de câmbio efetiva real. Nos anos 

subsequentes, em contraste com o período anterior, o real inicia uma trajetória de apreciação, 

encerrando a série substancialmente apreciado em termos reais, porém menos que em 1998.  

Vale notar que entre 1999 e 2005 a moeda brasileira se mantém consideravelmente 

depreciada em relação ao dólar, em mais de 50% em termos reais comparativamente a 1998. 

A trajetória da taxa de câmbio real e efetiva real está apresentada no Gráfico (1). 
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Dessa maneira, é possível comparar a evolução da diversificação (mensurada pela 

margem extensiva) e da qualidade (medida pelo índice de preço) da pauta de exportação do 

Brasil com os movimentos da taxa de câmbio, e assim verificar de maneira preliminar se é 

possível estabelecer alguma relação entre o comportamento das variáveis de interesse com o 

câmbio. No entanto, vale frisar que os efeitos de políticas de desvalorização cambial em 

termos reais e efetivos sobre a diversificação da pauta exportadora e sobre a qualidade dos 

produtos de um país ainda são muito pouco conhecidos, de modo que não se deve generalizar 

qualquer conclusão retirada deste trabalho
7
. Como foi dito no Capítulo I, não há ainda um 

modelo teórico consolidado na literatura de comércio internacional que estabeleça uma 

causalidade bem definida entre as modificações da taxa de câmbio real e o incremento da 

qualidade e da pauta exportadora de um país, de modo que o objetivo aqui é somente motivar 

o estudo mais aprofundado do tema através de um estudo de caso. 

No que tange à opção pelos Estados Unidos como país de referência, há dois fatos 

estilizados em especial que justificam sua escolha. Em primeiro lugar, os Estados Unidos são 

o maior mercado por país de destino das exportações de manufaturados do Brasil, tendo 

incrementado sua participação nas importações dos Estados Unidos de 0,097% para 1,465% 

entre 1998 e 2005. Essa variação equivale a um acréscimo de mais de US$ 6 bilhões no valor 

exportado pelo Brasil, acima do que seria necessário para que o Brasil mantivesse em 2005 a 

mesma participação que detinha nas importações dos Estados Unidos em 1998. Em segundo 

                                                
7 Não há, pelo menos até o momento, bibliografia existente que relacione a política cambial com as 

modificações na diversificação e na qualidade das variedades exportadas.  
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lugar, as exportações brasileiras para este mercado se caracterizam por uma significativa 

diversificação, abrangendo uma vasta gama de produtos, tanto primários como 

manufaturados. Assim, o mercado importador americano é uma proxy razoável do conjunto 

de países para os quais o Brasil exporta seus produtos, em particular os manufaturados. 

II.3) Análise dos Resultados Empíricos 

II.3.1) Participação das Exportações do Brasil sobre as Exportações do Resto do Mundo 

No Gráfico (2), podem-se observar as séries da participação das exportações do Brasil 

sobre as exportações do resto do mundo em valores correntes dos produtos manufaturados, 

divididos por setor e agregados. Vale lembrar que esta participação pode ser decomposta 

ainda na margem extensiva e na margem intensiva. Considerando-se a série dos produtos 

manufaturados agregados, pode-se constatar que há um aumento no período em que o real 

esteve depreciado, entre 1999 e 2005, e observa-se uma queda nos anos posteriores, quando a 

moeda brasileira voltou a estar apreciada. Comparando-se as participações dos anos de 2005 e 

1998, o ganho percentual foi de aproximadamente 46%, ao passo que, entre 2008 e 2005, a 

perda foi de quase 20%. Essas variações expressivas sugerem que a participação das 

exportações brasileiras sobre as exportações do resto do mundo é sensível às modificações da 

taxa de câmbio real. O ganho líquido entre 2008 e 1998 foi de pouco mais de 17%. 

Analisando-se as séries dos diferentes setores, constata-se que o setor de produtos 

químicos (SITC 5) apresentou trajetória contrária à agregada, uma vez que perde participação 

durante o período de depreciação (entre 1999 e 2003) em cerca de 20%, e a recupera a partir 

de 2004, encerrando a série acima do valor registrado em 1998, com um ganho de 

aproximadamente 36% em 2008. O setor de bens finais (SITC 8) também possui uma série 

que divergiu do comportamento agregado, na medida em que manteve tendência de queda até 

2008, perdendo metade da participação que detinha em 1998 (queda de cerca de 52%).  Os 

setores de bens intermediários (SITC 6) e de máquinas e equipamentos (SITC 7), por sua vez, 

tenderam a acompanhar a série agregada, expandindo suas participações durante a 

depreciação e retraindo-as durante a apreciação cambial. É nítido que o setor de bens 

intermediários puxa a participação agregada dos produtos manufaturados para cima. 



28 

 

 

II.3.2) Margem Extensiva 

Considerando-se o agregado dos produtos manufaturados no Gráfico (3), observa-se que 

o Brasil aumentou a margem extensiva durante o período de depreciação, entre 1998 e 2004, 

resultando em um ganho de cerca de 9%. Por outro lado, de 2005 até 2008, durante o período 

de apreciação, a perda foi de aproximadamente 3%, acarretando um ganho líquido de quase 

6% entre 1998 e 2008.  

Analisando-se os setores desagregados, verifica-se que o grupo de bens intermediários e 

máquinas e equipamentos acompanharam o movimento do câmbio, expandindo as suas 

margens extensivas entre 2004 e 1998 (em cerca de 12% e 7% respectivamente) e retraindo-

as, ambas, nos anos de 2004 a 2008 (em aproximadamente 4% e 2% respectivamente). O 

setor de bens finais apresentou trajetória semelhante aos produtos manufaturados agregados 

durante o período 2004-1998, mas no período posterior, em que o real estava apreciado, 

manteve praticamente o mesmo patamar. Por último, os produtos químicos não registraram 

um comportamento regular, e claramente puxaram a margem extensiva agregada para baixo. 

Pela trajetória de cada setor em separado e pela trajetória agregada, pode-se afirmar que o 

Brasil diversificou sua pauta exportadora durante a depreciação e conseguiu mantê-la durante 

a apreciação, já que todos os setores registraram ganhos na margem extensiva entre 2008 e 

1998. 
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II.3.3) Margem Intensiva 

As séries das margens intensivas, agregada e por setor, encontram-se no Gráfico (4). A 

margem intensiva agregada, assim como a margem extensiva, também apresentou trajetória 

que parece estar relacionada ao câmbio. Durante o período de depreciação cambial, de 1998 a 

2004, o ganho foi de 35%, ao passo que no período seguinte, de 2004 a 2008, a perda foi de 

aproximadamente 18%, resultando em um ganho líquido de cerca de 11%. Como se vê, a 

variação foi substancialmente mais expressiva que a verificada na margem extensiva 

agregada, o que também foi observado nos setores desagregados.  

Por exemplo, os setores de bens intermediários e de máquinas e equipamentos 

registraram ganhos na margem intensiva de 57% e 42% entre 2004 e 1998 respectivamente, 

enquanto que nos anos de 2004 a 2008 a perda também foi expressiva, em torno de 19% e 

23% para cada grupo. O setor de produtos químicos, por outro lado, novamente apresentou 

comportamento errático, registrando perda de aproximadamente 9% entre 2004 e 1998. 

Entretanto, recuperou-se nos anos de 2004 a 2008, apresentando ganho de 33%. Por último, o 

setor de bens finais apresentou tendência de queda no período como um todo, reduzindo em 

mais da metade a margem intensiva que detinha em 1998 (queda de 57% entre 2008 e 1998). 

Essa perda é responsável pela trajetória de queda de sua participação sobre as exportações do 

resto do mundo, apresentada no Gráfico (2). Finalmente, pode-se notar que a margem 

intensiva do setor de bens intermediários permaneceu muito acima dos demais setores, 

puxando para cima a série agregada. 
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Os resultados obtidos para as séries das margens extensiva e intensiva são discrepantes 

dos observados por Hummels e Klenow (2005), uma vez que estes verificaram uma 

predominância muito maior da margem extensiva na determinação do crescimento da 

participação das exportações de um país sobre as exportações do resto do mundo, cabendo a 

ela pouco mais do que 60%. Aqui, ao contrário, o peso da margem intensiva na variação da 

participação total foi preponderante: cerca de 78% do crescimento da participação das 

exportações brasileiras sobre as exportações do resto do mundo deveram-se à margem 

intensiva, cabendo aproximadamente 22% à margem extensiva, entre 2004 e 1998. Esse 

resultado evidencia que o crescimento das exportações do Brasil, no período em que a moeda 

brasileira esteve depreciada, foi devido preponderantemente ao aumento do valor exportado 

de um mesmo produto, ao invés de uma diversificação da pauta exportadora, que refletiria 

uma expansão horizontal de variedades de produto, segundo os modelos teóricos de comércio 

internacional. 

Contudo, vale ressaltar que o Brasil, uma vez que já possuía uma margem extensiva 

superior a 0,85 em 1996, não poderia expandi-la significativamente ao longo dos anos 

subsequentes, já que o valor máximo que poderia atingir seria 1,00 (100% da pauta 

exportadora do resto do mundo). Dessa forma, a margem extensiva, quando atinge um valor 

suficientemente alto, perde robustez como indicador de diversificação, devido ao limite 

superior que possui. Além disso, é provável que o efeito do câmbio sobre o valor exportado 

de um país impacte mais fortemente as exportações de produtos que já compõem sua pauta 

exportadora, uma vez que a ampliação da pauta de exportação exige um esforço adicional de 

se adentrar no mercado importador em questão. Assim, é plausível que o efeito do câmbio 

tenha sido mais intenso sobre a margem intensiva. Deve-se ressaltar que ao contrário da 

análise transversal (cross-country) de Hummels e Klenow, a análise neste estudo é temporal e 

se refere a um único país. Tudo indica que esta seja a fonte dos resultados discrepantes quanto 

a importância das duas margens.   
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II.3.4) Índice de Preço 

No Gráfico (5), constam as séries de índice de preço, que agregam as razões por produto 

entre os valores unitários do Brasil e do resto do mundo. Analisando-se o índice de preço 

agregado, pode-se observar que há uma queda no período de depreciação do real entre 1998 e 

2003, seguida de uma recuperação a partir de 2004 até o final da série em 2008, quando a 

moeda brasileira volta a se apreciar. O mesmo comportamento é observado em cada setor. 

Entre 2004 e 1998, o índice de preço do agregado dos produtos manufaturados apresentou 

uma variação em torno de -19%, ao passo que, entre 2008 e 2004, a variação foi positiva, de 

aproximadamente 13%. Assim, a queda do índice agregado no período de 1998 a 2008 foi de 

8%. Observando-se ainda os valores anuais do índice de preço agregado, nota-se que a série 

inicia-se abaixo da unidade, mas, a partir de 1998, os valores permanecem acima de um até 

2008. Essa trajetória indica que a qualidade dos produtos manufaturados do Brasil foi 

relativamente maior que a do resto do mundo. 

 Analisando-se os setores desagregados, observa-se que o setor de produtos químicos 

apresentou queda em torno de 12% entre 2004 e 1998, e de 11% entre 2008 e 2004. Assim, no 

período de 1998 a 2008, a redução do índice de preço foi em aproximadamente 22%. Nota-se 

ainda que o valor do índice de preço permaneceu menor que um durante toda a série, 

sugerindo que a qualidade relativa dos produtos químicos brasileiros era inferior à dos demais 

países concorrentes com o Brasil. O setor de bens intermediários, por outro lado, registrou 

queda por volta de 5% entre os anos de 2004 e 1998. Já entre 2008 e 2004, apresentou 
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crescimento expressivo do índice de preço, em cerca de 23%. Assim, no período de 1998 a 

2008, o índice cresceu aproximadamente 17%. Considerando-se a trajetória do índice, 

observa-se que este permaneceu relativamente próximo da unidade, indicando que o Brasil 

exportou produtos de qualidade semelhante à do resto do mundo. O setor de máquinas e 

equipamentos, por sua vez, registrou queda expressiva, de aproximadamente 31%, entre 2004 

e 1998, e elevação em torno de 13% entre os anos de 2008 e 1998. 

A variação apresentada no primeiro período deveu-se à categoria de produto que 

corresponde aos automóveis para uso pessoal (motor vehicles for the transport of persons, 

other than public transport – código 78120). É provável que haja erro nos dados, uma vez que 

os valores unitários em 1996 e 1997 foram extremamente baixos (em 1996, o valor unitário 

obtido foi de US$ 111, e, em 1997, de US$ 118). Preferiu-se não descartar os dados porque 

este produto tem grande participação na pauta importadora dos Estados Unidos (participação 

média de 14% entre 1996 e 1998). Além disso, mesmo se considerando dados ainda mais 

desagregados (no Sistema Harmonizado a 10 dígitos) de automóveis, também foram 

observadas grandes dispersões de valores unitários entre 1996 e 1998. De qualquer modo, o 

índice de preço de máquinas e equipamentos para os anos de 1996 e 1997 não deve refletir a 

qualidade relativa dos produtos brasileiros neste setor, e é muito provável que o índice de 

preço agregado também esteja contaminado nesses três anos, graças à grande participação 

deste produto na pauta de importação norte-americana. Retirando-se o produto mencionado, a 

série do setor de máquinas e equipamentos não modifica sua trajetória, embora os índices de 

preço fiquem substancialmente acima de um em 1996 e 1997. O mesmo ocorre com o índice 

de preço agregado com a exclusão do referido produto.  

Finalmente, a série do setor de bens finais manteve-se relativamente estável entre 1996 

e 2003, mas, a partir de 2004, inicia uma trajetória de ascensão, encerrando em 2008 com o 

maior índice de preço de todos os setores. A variação entre 2008 e 2004 foi de 

aproximadamente 46%, refletindo um considerável aumento da qualidade relativa dos 

produtos brasileiros deste setor. Entretanto, é importante compreender exatamente qual é o 

significado da elevação do índice de preço. Seu crescimento pode significar que, de fato, o 

Brasil incrementou a qualidade de seus produtos, através de imitação ou inovação 

tecnológica. Contudo, o aumento da variável também pode não decorrer de melhorias de 

qualidade dos produtos, mas, sim, da concorrência com variedades de qualidade inferior que 

podem estar inundando o mercado americano, como as chinesas por exemplo. Assim, a 
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qualidade “absoluta” (não mensurável) dos produtos brasileiros pode estar constante, porém a 

concorrência com variedades de produto com qualidade inferior pode exercer o efeito de 

elevar a qualidade relativa das variedades brasileiras, sem que isso tenha decorrido de 

estratégias de inovação.  

 

II.3.5) Índice de Quantidade 

Finalmente, o índice de quantidade (índice implícito, obtido pela razão entre a margem 

intensiva e o índice de preço) está apresentado no Gráfico (6). O índice de quantidade do 

agregado dos produtos manufaturados, tal como os indicadores anteriores, também parece ser 

influenciado pelos movimentos da taxa de câmbio real. No período em que o real esteve 

depreciado, entre 1998 e 2004, a variação do índice de quantidade foi de aproximadamente 

66%. No período de apreciação, entre os anos de 2008 e 2004, por outro lado, a queda foi em 

torno de 27%. Ambas as variações expressivas acompanharam os ganhos e perdas na margem 

intensiva.  

Analisando-se as séries do índice desagregado por setor, constata-se que o setor de bens 

finais manteve tendência de queda durante todo o período, resultando em uma redução de 

mais de 70% do índice entre 2008 e 1998. O setor de produtos químicos, por sua vez, 

apresentou novamente trajetória errática, e o crescimento do índice de quantidade foi mais 

expressivo no período de apreciação, entre 2008 e 2004, com variação em torno de 50%. Já o 
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setor de máquinas e equipamentos acompanhou o movimento do índice agregado, registrando 

variações positivas entre 2004 e 1998 (cerca de 108%, em decorrência do índice de preço 

subestimado em 1998) e negativas entre 2008 e 2004 (aproximadamente -32%). A variação 

no período 2008-1998 foi de mais de 40%. Finalmente, o setor de bens intermediários 

também acompanhou os movimentos do câmbio. Entre 2004 e 1998, o índice de quantidade 

cresceu cerca de 65%, ao passo que no período seguinte, entre 2008 e 2004, caiu 

aproximadamente 35%. A variação registrada entre os anos de 1998 a 2008 foi em torno de 

8%. A predominância do índice deste setor sobre os demais se deve à sua margem intensiva, 

muito elevada relativamente aos outros grupos de produtos. 

 

 Portanto, foi possível estabelecer, neste capítulo, algumas relações entre o câmbio e as 

variáveis de interesse calculadas para o agregado dos produtos manufaturados. Em primeiro 

lugar, observou-se que a participação das exportações do Brasil sobre as exportações do resto 

do mundo foi positivamente relacionada com a taxa de câmbio real, constatando-se o mesmo 

para as margens extensiva e intensiva. Ademais, esta última revelou-se muito mais sensível 

que a primeira às alterações cambiais. Quanto ao índice de preço, a sua relação com o câmbio 

foi negativa, ao contrário do índice de quantidade, que, assim como as duas margens, se 

manteve positivamente relacionado com a taxa de câmbio.  

 Por outro lado, a análise por setores desagregados permitiu observar que o market 

share, medido pela participação das exportações do Brasil em relação às do resto do mundo, é 

maior no setor de bens intermediários do que nos demais setores, em virtude do volume que 
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foi exportado para os Estados Unidos no período considerado, mensurado pelo índice de 

quantidade. Entretanto, a partir de 2006, o índice declinou substancialmente, mas ainda 

manteve a liderança em relação aos outros setores. Por outro lado, o índice de preço deste 

mesmo setor manteve-se relativamente constante e próximo à unidade, indicando que a 

qualidade das variedades exportadas pelo Brasil era semelhante à do resto do resto do mundo. 

Este índice somente iniciou uma tendência de ascensão a partir de 2006, coincidindo com a 

queda do índice de quantidade.  

 O setor de máquinas e equipamentos, por sua vez, tendeu, em todas as séries 

apresentadas, a acompanhar os movimentos das margens e índices obtidos para o agregado 

dos produtos manufaturados. Ademais, este setor apresentou a maior diversificação, 

mensurada pela margem extensiva, em relação aos outros grupos durante todo o período 

analisado. Do mesmo modo, a qualidade relativa das variedades do setor de máquinas e 

equipamentos foi significativamente maior que a dos demais grupos, embora, de 2006 até o 

final da série, a liderança do índice de preço tenha sido assumida pelo setor de bens finais. 

 Quanto a este setor, observou-se uma perda de market share - mensurada pela 

participação das exportações do Brasil neste grupo sobre as exportações do resto do mundo - 

decorrente da queda da margem intensiva durante toda a série. Por sua vez, esta queda foi 

consequência da redução do volume exportado, já que o índice de quantidade apresentou 

tendência de declínio durante todo o período considerado. Entretanto, a partir de 2003, o 

índice de preço iniciou uma trajetória de ascensão que compensou apenas parcialmente as 

perdas em volume exportado, uma vez que sua magnitude não foi suficiente para evitar a 

queda da margem intensiva. Em relação à diversificação da pauta de exportação, a margem 

extensiva do setor de bens finais apenas ficou abaixo do grupo de máquinas e equipamentos, e 

muito próxima a este.  

 Por último, o setor de produtos químicos apresentou séries de margem extensiva e 

índice de quantidade bastante erráticas. Vale notar que a primeira permaneceu muito inferior 

em relação a outros setores, mas elevou-se substancialmente entre 2000 e 2002, estabilizando-

se a partir deste ano até o final da série. Por outro lado, a participação das exportações deste 

grupo em relação às exportações do resto do mundo permaneceu mais ou menos estável, 

elevando-se significativamente apenas a partir de 2005. Com relação ao índice de preço, a 

série também não apresentou alterações substanciais, e, em todo o período, permaneceu 



36 

 

inferior à unidade, indicando que a qualidade das variedades deste setor era inferior à do resto 

do mundo. 
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CAPÍTULO III: A TRAJETÓRIA DE CRESCIMENTO DO BRASIL E A 

INFLUÊNCIA DO CÂMBIO SOBRE A PAUTA EXPORTADORA DO BRASIL 

ENTRE 1996 e 2008 

 Este último capítulo está dividido em duas seções. A primeira trata de descrever o 

padrão de crescimento do PNB per capita do Brasil em relação à economia mundial entre 

1996 e 2008, comparando-o com a evolução do índice de preço agregado dos manufaturados 

no mesmo período. Esta comparação baseia-se nas relações teóricas dos modelos de 

diferenciação vertical (Flam & Helpman, 1987; Grossman & Helpman, 1991), bem como na 

análise empírica cross-country de Hummels e Klenow (2005). Entretanto, diferentemente 

deste último trabalho, pretende-se descrever temporalmente, para o caso brasileiro, a evolução 

conjunta do índice de preço e da participação do PNB per capita brasileiro em relação ao 

resto do mundo, verificando se a relação cross-country (estática), que é consistente com a 

previsão dos modelos quality ladder, é também válida dinamicamente, sob um ponto de vista 

empírico.  

 A partir da observação do padrão de crescimento observado no Brasil, faz-se em 

seguida uma breve comparação com a trajetória apresentada pela China no mesmo período, 

sob as mesmas variáveis, de maneira a compreender melhor os determinantes da evolução 

singular da economia brasileira entre 1996 e 2008. Estes anos combinaram, simultaneamente, 

o aumento do índice de preço relativo dos produtos manufaturados e a perda de participação 

no PNB per capita mundial. Assim, esta seção visa a analisar se o crescimento apresentado 

pela economia do Brasil é consistente com um processo de convergência com as economias 

mais ricas, a partir da análise temporal da evolução da qualidade relativa das variedades 

brasileiras exportadas e do crescimento de sua renda per capita. 

 Finalmente, na segunda seção, são apresentadas regressões que visam a estimar as 

sensibilidades das margens extensiva e intensiva, bem como dos índices de preço e 

quantidade, em relação à taxa de variação do câmbio em termos reais e efetivos reais. O 

objetivo é mensurar os impactos que as alterações da taxa de câmbio exerceram sobre a 

estrutura da pauta exportadora do Brasil em diversos aspectos, como a sua diversificação, a 

intensidade das exportações de um mesmo produto, a qualidade relativa das variedades 

exportadas e, por último, o volume destas variedades. Entretanto, as regressões não pretendem 
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ser conclusivas, mas visam a somente motivar possíveis relações dinâmicas entre as 

modificações do câmbio e a estrutura da pauta exportadora de um país.  

III.1) A Relação Estática e Dinâmica entre o Desenvolvimento e a Qualidade das 

Exportações de um País 

 Hummels e Klenow (2005), em uma análise cross-country para o ano de 1995, 

verificaram uma relação positiva entre o nível de desenvolvimento de um país relativamente 

aos demais (medido pela razão entre o PIB por trabalhador do respectivo país e o PIB por 

trabalhador do resto do mundo) e a qualidade relativa de suas exportações (mensurada pelo 

índice de preço). Assim, na reta de regressão (positivamente inclinada) obtida pelos autores, 

os países ditos desenvolvidos permaneceram na extremidade direita do gráfico da reta, uma 

vez que combinaram índices de preço e participações do PIB por trabalhador elevados em 

relação ao resto do mundo. Por outro lado, os países em desenvolvimento, em sua maior parte, 

posicionaram-se no lado esquerdo do mesmo gráfico, refletindo uma combinação de índices 

de preço e participações do PIB por trabalhador, relativos ao resto do mundo, reduzidos. A 

relação cross-country é apresentada de forma estilizada no Gráfico (1). Este resultado é 

consistente com os modelos de qualidade vertical (Flam & Helpman, 1987; Grossman & 

Helpman, 1991), uma vez que uma de suas conclusões básicas é que os países mais ricos 

exportariam as variedades de melhor qualidade de um dado produto, cujos valores unitários 

seriam, por conseguinte, maiores que os de países mais pobres, visto que estes iriam exportar 

as variedades de qualidade inferior. 

No entanto, a relação cross-country de Hummels e Klenow, por ser estática, não se 

propõe a analisar as possíveis trajetórias que cada país individualmente pode apresentar ao 

longo do tempo, em termos de melhorias de qualidade de suas exportações e de aumento de 

sua renda per capita. Não necessariamente, variações da renda per capita de um país em 

transição devem ser positivamente relacionadas com a elevação da qualidade de seus produtos 

de exportação, pelo menos no curto e médio prazos. É possível que um país cujo crescimento 

esteja sendo puxado pelas exportações competitivas no mercado internacional apresente uma 

pauta predominantemente baseada em variedades de produto intensivas em trabalho e de 

qualidade inferior. Atualmente, a China parece estar trilhando este caminho. A pauta 

exportadora chinesa está cada vez mais semelhante à do grupo de países pertencentes a 

OCDE, mas, em cada categoria de produto, os valores unitários da China são 
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substancialmente menores do que os de países desenvolvidos
8
. Mais adiante, será apresentada 

a evolução da economia chinesa, na qual o crescimento de sua participação no PNB per 

capita mundial foi acompanhado de uma intensa redução do índice de preço.  

Atentando-se a estes fatos, o presente trabalho procurará estender a relação estática 

descrita por Hummels e Klenow a uma análise dinâmica para o caso do Brasil, verificando 

como o índice de preço dos produtos manufaturados e a participação do Brasil no PNB per 

capita mundial evoluíram conjuntamente entre 1996 e 2008. Na subseção a seguir, será 

explicitada a metodologia empregada para o cálculo da razão do PNB per capita do Brasil em 

relação ao PNB per capita do resto do mundo. Em seguida, será analisada a trajetória 

crescimento do Brasil, buscando-se averiguar se a economia brasileira seguiu o caminho 

“virtuoso”, supostamente de longo prazo - descrito pela relação cross-country baseada nos 

modelos de diferenciação vertical - no qual o crescimento da renda per capita é acompanhado 

pela elevação da qualidade da pauta exportadora. Será analisado também o padrão de 

crescimento chinês no mesmo período, buscando estabelecer uma relação com a trajetória 

brasileira.  

 

 

 

                                                
8 Para um estudo detalhado das exportações da China, ver Schott (2008). Como ele afirma: China`s 

export similarity with the OECD increases substancially, and far more than any other US trading 

partner, over the sample period. 
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Gráfico (1): Relação Cross-Country de Hummels e Klenow em logs
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III.1.1) A Metodologia de Cálculo da Razão PNB per capita de um País versus PNB per 

capita do Resto do Mundo 

Os dados utilizados para o cálculo do PNB per capita do Brasil, da China e do resto do 

mundo foram obtidos do World Development Indicators (WDI), órgão vinculado ao Banco 

Mundial. Os dados eram referentes aos valores do PNB e do PNB per capita, ambos 

calculados à paridade do poder de compra (PPC), de 227 países, dos quais foram selecionados 

155. A exclusão de alguns países deveu-se à ausência de dados para todos os anos entre 1996 

e 2008. A partir do PNB e PNB per capita anuais de cada país da amostra, foi calculada a 

população referente a cada um deles; para tanto, bastou dividir o PNB pelo PNB per capita. 

Entretanto, como a variável de interesse é a população do resto do mundo, excluiu-se da 

amostra o Brasil ou a China, dependendo de qual era o país de referência. Obtida a população 

de cada país para cada ano entre 1996 e 2008, bastou somá-las de modo a encontrar a 

população do resto do mundo para o mesmo período. Por outro lado, para calcular o PNB 

PPC do resto do mundo em cada ano, somaram-se os PNB`s de cada país da amostra. Da 

mesma forma que o cálculo da população, excluiu-se o Brasil ou a China, de acordo com o 

país em análise. Assim, o cálculo do PNB per capita do resto do mundo consistiu em dividir o 

PNB pela população, ambos referentes ao resto do mundo, descritos anteriormente. 

Dado o PNB per capita do resto do mundo, para se obter o PNB per capita do Brasil 

relativamente ao resto do mundo, bastou dividir este último por aquele primeiro. O cálculo da 

mesma estatística para a China foi análogo. Deve-se mencionar que o valor desta razão acima 

de um indica que o país em questão é mais desenvolvido em relação à média do resto do 

mundo, cabendo o raciocínio análogo no caso de uma razão inferior à unidade. De um ponto 

de vista dinâmico, uma queda desta variável significa que o país em análise “empobreceu-se” 

relativamente ao resto do mundo, ao passo que uma elevação da mesma indica que a 

economia de referência “enriqueceu” em relação aos demais países do mundo.  

Para a construção dos Gráficos (2) e (3), foram utilizados os logaritmos naturais da 

razão PNB per capita do Brasil (ou China) versus PNB per capita do resto mundo, bem como 

do índice de preço agregado dos produtos manufaturados para os dois países. O cálculo do 

índice de preço da China foi empreendido da mesma maneira que para o Brasil, restringindo 

as exportações chinesas para os Estados Unidos ao grupo de manufaturados. Assim, a 

combinação do índice de preço dos manufaturados com a participação do PNB per capita do 
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Brasil em relação ao resto do mundo permite descrever a evolução da qualidade das 

exportações brasileiras concomitantemente ao desenvolvimento econômico do país entre 1996 

e 2008, ambos em relação aos demais países do mundo. A seguir será apresentada a trajetória 

apresentada pelo Brasil nesse período. 

III.1.1) A Trajetória de Crescimento do Brasil e a Evolução de seu Índice de Preço 

A trajetória de crescimento brasileira está apresentada no Gráfico (2). As setas de cor 

azul indicam o processo virtuoso de crescimento, que consiste em elevar simultaneamente a 

razão PNB per capita do Brasil-PNB per capita do resto do mundo e o índice de preço. Esta 

combinação sugere que o Brasil enriqueceu ao mesmo tempo em que elevou a qualidade de 

suas variedades de produto, relativamente às demais economias. Observando-se o Gráfico 

(2), verifica-se a ocorrência deste processo em apenas três períodos: entre 2003 e 2004, entre 

2006 e 2007 e, por último, entre 2007 e 2008. A seta em cor amarela, entre 2001 e 2002, por 

sua vez indica os anos em que o Brasil apresentou elevação da razão mencionada juntamente 

com queda do índice de preço. As setas de cor laranja, por outro lado, registram o processo 

inverso ao observado entre 2001 e 2002, que consiste na queda da referida razão 

concomitantemente à elevação do índice de preço. Observa-se este fenômeno na maior parte 

dos anos considerados, especificamente em 1996-1997, 1997-1998, 2000-2001, 2004-2005 e 

2005-2006. Por último, as setas vermelhas apresentam a pior combinação possível, em que a 

razão PNB per capita do Brasil-PNB per capita do resto do mundo e o índice de preço 

diminuem simultaneamente. Este processo ocorreu nos anos de 1998-1999, 1999-2000 e 

2004-2005. 

 Pelo Gráfico (2), constata-se que, de modo geral, a trajetória de crescimento do Brasil 

se caracterizou pela queda de sua participação no PNB per capita mundial, simultaneamente 

a uma elevação do índice de preço. A razão entre o PNB per capita do Brasil e do resto do 

mundo caiu de 1,09, em 1996, para 0,97, em 2008. Isso é equivalente a uma variação de 

aproximadamente -11%. Esse fenômeno sugere que, ao mesmo tempo em que a economia 

brasileira registrou um empobrecimento em relação aos demais países do mundo, a 

qualidade das variedades de produto exportadas pelo Brasil se elevou em relação às 

exportadas pelos países concorrentes no mercado dos Estados Unidos. Embora essa 

trajetória não seja “virtuosa”, vale ressaltar que não necessariamente ela é inconsistente com 

os modelos teóricos de qualidade vertical, isso porque estes últimos apenas concluem que 
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países desenvolvidos exportarão variedades de qualidade superior, enquanto que as 

variedades de qualidade inferior serão exportadas pelos países em desenvolvimento. Esses 

modelos não se propõem a determinar qual será a trajetória que os diferentes países deverão 

necessariamente seguir, isto é, não procuram estabelecer a dinâmica de transição, em termos 

de qualidade, a que a pauta exportadora de cada país estará sujeita no decorrer de seu 

processo de desenvolvimento econômico.  

De qualquer modo, a trajetória observada no Brasil parece revelar um processo de 

convergência com países mais ricos (ou pobres) inconsistente a longo prazo, pois, ao mesmo 

tempo em que o Brasil perdeu participação na renda per capita mundial - ou seja, 

empobreceu-se em comparação à média da economia mundial -, as variedades brasileiras 

exportadas elevaram sua qualidade relativa. Essa combinação sugere que a qualidade 

relativa das exportações do Brasil não foi incrementada como consequência do processo de 

crescimento econômico, que permite incorporar o progresso técnico aos produtos e 

processos da cadeia produtiva das firmas, mas, sim, como resultado da competição com 

variedades de qualidade inferior que podem ter inundado o mercado dos Estados Unidos, 

especialmente as chinesas.  

De fato, observando-se o Gráfico (3), percebe-se na China o processo inverso ao 

ocorrido no Brasil, visto que, simultaneamente à queda do índice de preço dos 

manufaturados chineses, notou-se um aumento substancial da participação do PNB per 

capita chinês na economia mundial entre 1996 e 2008
9
. A razão entre o PNB per capita 

chinês e o PNB per capita do resto do mundo registrou um crescimento de 105% entre 1996 

e 2008, elevando-se de 0,28 para 0,58. De fato, exceto entre 1997 e 1998, e entre 2003 e 

2004, em toda a série a China apresentou crescimento de sua participação no PNB per 

capita mundial com queda do índice de preço, combinação essa indicada pelas setas de cor 

amarela. 

Esse processo sugere que o aumento do índice de preço do Brasil decorreu da 

competição com variedades de qualidade inferior, o que forçou as firmas no Brasil a limitar 

suas exportações a segmentos de produtos manufaturados de qualidade superior. Em algum 

                                                
9 Schott (2008) obteve resultado semelhante, através de outra metodologia, em seu trabalho sobre as 

exportações da China entre 1980 e 2005. Segundo o autor: 

  ...Chinese export prices are on average 23% lower in Chemicals, 40% lower in Manufactured   

Materials and 60% lower in Miscellaneous Manufactures and Machinery from 1980 to 2005. 

These discounts have widened over the past five to ten years. (p. 10)   
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momento no futuro, deve-se esperar que a China passe a exportar variedades de maior 

qualidade, mais intensivas em capital e conhecimento, acompanhando o crescimento de seu 

produto per capita e a incorporação do padrão tecnológico dos países desenvolvidos
10

. O 

Brasil também deve se ajustar à trajetória de longo prazo, para a qual há duas possibilidades: 

caso recupere a participação do PNB per capita que detinha em 1996, poderá manter, ou 

mesmo aumentar a qualidade relativa de suas exportações, conforme se aumente o grau de 

sofisticação das variedades produzidas; entretanto, caso continue esse processo de 

empobrecimento relativo, o Brasil poderá ter a qualidade relativa das suas exportações 

reduzida.  

  

 

                                                
10 Dado o seu peso na economia e comércio mundiais, a China deve se manter como protagonista nesse 

processo.  
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III.2) Os Efeitos da Taxa de Câmbio Real e Efetiva Real sobre a Estrutura da Pauta 

Exportadora do Brasil 

 Nesta seção, pretende-se analisar a influência das taxas de câmbio real e efetiva real 

sobre a participação das exportações do Brasil em relação às exportações do resto do mundo, 

sobre as margens extensiva e intensiva e sobre os índices de preço e quantidade, todos eles 

calculados para o agregado dos produtos manufaturados. Para a construção das regressões, 

primeiramente calcularam-se as médias mensais das taxas de câmbio reais e efetivas reais 

para os anos de 1993 a 2008. Em seguida, aplicou-se o logaritmo natural sobre estas médias, 

bem como sobre as variáveis dependentes, obtendo-se, então, a primeira diferença das 

séries. Esse método foi utilizado para evitar a construção de regressões espúrias, em que 

tipicamente são obtidos estimadores muito significantes e coeficientes de ajustamento (R
2
) 

elevados. De fato, havia-se inicialmente estimado os parâmetros através das variáveis em 

logaritmo, sem a primeira diferença, e os resultados obtidos foram típicos de regressões 

espúrias, já que as séries são tipicamente não-estacionárias, especialmente as de taxas de 

câmbio. 

 Sobre as variáveis em primeira diferença, foi utilizado o estimador de Mínimos 

Quadrados Ordinários (MQO) no modelo linear simples. Vale enfatizar que este exercício 

econométricoé bem limitado, e visa somente a uma análise de caráter exploratório e 

preliminar das possíveis influências dinâmicas do câmbio sobre a pauta exportadora de um 

-0,75

-0,70

-0,65

-0,60

-0,55

-0,50

-1,40 -1,20 -1,00 -0,80 -0,60 -0,40

ln
(I

P
)

ln(PNB/L)

Gráfico (3): Trajetória de Crescimento da China

1996

1997

1998
1999

2000

2001

2002

2003

2004 2005
2006

2007
2008



45 

 

país, em especial sobre a diversificação e a qualidade das variedades de produto que a 

compõem. Deve-se mencionar que o número de observações é muito pequeno, de apenas 

treze anos (de 1996 a 2008), e a utilização da primeira diferença ainda implicou a perda de 

um ano da série, resultando em apenas doze observações. Assim, os resultados apresentados 

não permitem generalizações e conclusões mais abrangentes. 

Por último, cabe mencionar que foram utilizadas quatro possíveis defasagens distintas 

para a taxa de câmbio, a fim de verificar para quais delas as variáveis dependentes sofreram 

maior influência. A primeira empregada, denominada de defasagem zero, relacionou as 

taxas de câmbio reais e efetivas reais entre 1996 e 2008 às variáveis dependentes. A segunda 

associou as séries de câmbio de 1995 a 2007 aos regressandos, sendo, portanto, definida 

como a defasagem em um ano.  A terceira, a defasagem em dois anos, consistiu em utilizar 

as taxas de câmbio entre 1994 e 2006, e, finalmente, a quarta, a defasagem de três anos, 

relacionou as observações do câmbio de 1993 a 2005 com as variáveis dependentes. 

Ademais, foram empregadas duas séries de taxas de câmbio: a taxa de câmbio real e a taxa 

de câmbio efetiva real, ambas obtidas do Banco Central do Brasil (BACEN). O objetivo é 

verificar se o emprego de taxas com métodos de cálculo distintos podem influenciar os 

resultados. 

III.2.1) A Influência das Taxas de Câmbio Real e Efetiva Real sobre a Margem 

Extensiva 

 As evidências encontradas no Capítulo II sugeriram que a margem extensiva foi 

pouco sensível às modificações do câmbio. Agora, deseja-se saber qual das duas taxas, 

assim como as suas respectivas defasagens, é mais relevante para explicar as variações da 

margem extensiva. A especificação segue abaixo: 

∆𝑙𝑛(𝑀𝐸𝑡) = 𝛽0 + 𝛽1∆𝑙𝑛(𝐸𝑅𝑗 ) + 휀   (1) 

em que MEt representa a margem extensiva no ano t, ERj, a taxa de câmbio (real ou efetiva 

real) do período j (j = t, t-1, t-2, t-3), e ε, o termo de erro.  

 Considerando-se inicialmente a taxa de câmbio efetiva real, o estimador de β1 revelou-

se significante apenas na defasagem em zero (período 1996-2008) e na terceira defasagem 
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(série 1993-2005), porém a significância do coeficiente foi menor para esta última, em 10%. 

Entretanto, em todos os cálculos, o estimador de β1 manteve-se positivo. 

 Por outro lado, o emprego da taxa de câmbio real não alterou os resultados, 

permanecendo significantes apenas os coeficientes estimados sobre as defasagens em zero e 

três. Ademais, os estimadores calculados não se modificaram substancialmente com a 

utilização da taxa de câmbio real, e todos permaneceram positivos, tal como ocorreu com a 

estimação pela taxa de câmbio efetiva real.   

 É curioso que a margem extensiva tenha apresentado sensibilidade à defasagem em 

zero, uma vez que pareceria mais intuitivo supor que a diversificação da pauta exportadora 

incorporasse mais lentamente as modificações do câmbio, já que a entrada de novas 

variedades no mercado importador requereria um esforço, por parte das firmas exportadoras, 

em capturar uma parcela de novos mercados. Seria mais plausível pensar que o efeito do 

câmbio sobre a diversificação das exportações ocorresse em um prazo mais longo, como em 

três anos. Entretanto, os coeficientes estimados para este caso apresentaram uma 

significância menor em relação aos obtidos com a defasagem em zero. Abaixo, tem-se um 

resumo das estimações. 

Tabela 1: Estimações com a Taxa de Câmbio Efetiva Real 

ME ER-0 ER-3 

Coeficientes 0,06 0,05 

Erros-Padrão 0,02 0,02 

R
2
 0,42  0,26 

 

Tabela 2: Estimações com a Taxa de Câmbio Real 

 

ME ER-0 ER-3 

Coeficientes 0,06 0,05 

Erros-Padrão 0,02 0,02 

R
2
 0,45  0,32 
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III.2.2) A Influência das Taxas de Câmbio Real e Efetiva Real sobre a Margem 

Intensiva 

 Semelhantemente à margem extensiva, serão apresentadas as estimações da influência 

do câmbio sobre a margem intensiva. Deseja-se saber, em especial, se o valor estimado de γ1 

é substancialmente maior ao encontrado para a margem extensiva, já que, no Capítulo II, 

havia-se constatado uma sensibilidade muito maior da margem intensiva frente à taxa real de 

câmbio. Assim, a especificação relevante para o modelo é:  

∆𝑙𝑛(𝑀𝐼𝑡) = 𝛾0 + 𝛾1∆𝑙𝑛(𝐸𝑅𝑗 ) + 휀   (2) 

em que MIt representa a margem intensiva no ano t. ERj, como anteriormente, é definido 

como a taxa de câmbio (real ou efetiva real) no ano j (j = t, t-1, t-2, t-3). ε é o termo de erro 

usual. 

As estimações com a taxa de câmbio efetiva real produziram somente um estimador de 

γ1 significante, no qual foi utilizada a série do câmbio defasada em dois anos. Ainda assim, 

os valores estimados de γ1 mantiveram-se positivos em todas as regressões. A utilização da 

taxa de câmbio real, por outro lado, tornou o coeficiente estimado para a defasagem do 

câmbio em três anos (1993-2005) significante a 10%, e manteve a significância na 

defasagem da taxa de câmbio em dois anos (1994-2006). Neste último caso, o valor obtido 

não diferiu substancialmente do encontrado na estimação com a taxa de câmbio efetiva real.  

Vale mencionar ainda que a sensibilidade em relação à taxa de variação do câmbio 

encontrada para a margem intensiva foi significativamente maior que a estimada para a 

margem extensiva, tal como se havia constatado no Capítulo II. As estimações estão 

resumidas na tabela a seguir. 

Tabela 3: Estimações com a Taxa de Câmbio Efetiva Real 

MI ER-2 

Coeficientes 0,31 

Erro-Padrão 0,10 

R
2
 0,48 
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Tabela 4: Estimações com a Taxa de Câmbio Real 

 

MI ER-2 ER-3 

Coeficientes 0,32 0,21 

Erros-Padrão 0,09 0,11 

R
2
 0,57  0,26 

 

 

III.2.3) A Influência das Taxas de Câmbio Real e Efetiva Real sobre a Participação das 

Exportações do Brasil em relação às Exportações do Resto do Mundo 

 A participação das exportações do Brasil sobre as exportações do resto do mundo, 

como já foi dito anteriormente, consiste no produto das margens extensiva e intensiva. O 

propósito desta estimação é analisar qual o peso correspondente a cada margem em relação à 

sensibilidade da participação brasileira à taxa de variação cambial entre 1996 e 2008. Assim, 

a especificação foi definida como: 

∆ 𝑙𝑛 𝑀𝐾𝑇𝑆𝐻𝑡 = 𝛿0 + δ1∆ 𝑙𝑛 𝐸𝑅𝑗  + 휀  (3) 

em que MKTSHt representa a participação das exportações do Brasil em relação ao resto do 

mundo, e ERj  a taxa de câmbio (real ou efetiva real) no ano j, como anteriormente. ε é o 

termo de erro.  

Na estimação com a série de taxa de câmbio efetiva real, o estimador obtido para δ1 

revelou-se positivo e significante à defasagem do câmbio em dois e três anos, embora, neste 

último caso, a significância tenha se restringido a 10%. Nas outras regressões, contudo, os 

coeficientes permaneceram positivos. A utilização da série de taxas de câmbio reais não 

modificou significativamente os resultados, porém, mais uma vez, os coeficientes 

significantes foram encontrados para as defasagens de dois e três anos, e, além disso, a 

significância dos estimadores foi maior que a encontrada anteriormente. Quanto ao peso das 

margens na taxa de crescimento da participação das exportações brasileiras sobre as do resto 

do mundo, verificou que a parcela proveniente da margem intensiva foi muito superior à da 

margem extensiva. Cabe mencionar que, para esta decomposição, utilizaram-se as 

estimações referentes à defasagem de três anos da taxa de câmbio real, visto que foi a única 
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defasagem em que todos os coeficientes revelaram-se significantes. Decompondo-se a 

participação brasileira nas margens extensiva e intensiva, tem-se: 

∆𝑙𝑛 𝑀𝐾𝑇𝑆𝐻𝑡                   = ∆𝑙𝑛 𝑀𝐸𝑡              + ∆ 𝑙𝑛 𝑀𝐼𝑡             =  𝛽0 + 𝛾0 +  𝛽1 + 𝛾1 ∆𝑙𝑛(𝐸𝑅𝑡−3)                  

 Portanto, dadas as estimações de β1 e γ1 nas regressões com a taxa de câmbio real 

defasada em três anos, o peso da margem extensiva na taxa de crescimento da participação 

das exportações brasileiras em relação ao resto do mundo correspondeu a apenas 18%, ao 

passo que o peso da margem intensiva foi muito maior, de 82%. Esse resultado é consistente 

com a análise do Capítulo II, na qual se havia constatado que a margem intensiva fora muito 

mais sensível às modificações da taxa de câmbio real, e difere substancialmente das 

evidências de Hummels e Klenow
11

. Entretanto, devem-se fazer algumas ressalvas. A 

estimação destes autores baseou-se na dependência das margens em relação ao tamanho da 

economia de um país, cuja proxy utilizada foi o PIB PPC. Ademais, a amostra empregada 

por eles refere-se a um conjunto de 185 países, ao passo que este trabalho abordou apenas a 

economia do Brasil, em uma análise dinâmica e em função da taxa de variação do câmbio. 

Dessa maneira, enquanto que o resultado dos autores refere-se a uma análise transversal e 

estática, esta baseia-se na evolução da economia do Brasil ao longo de um período curto, de 

treze anos. Os resultados das regressões encontram-se abaixo. 

Tabela 5: Estimações com a Taxa de Câmbio Efetiva Real 

MKTSH ER-2 ER-3 

Coeficientes 0,33 0,23 

Erros-Padrão 0,11 0,13 

R
2
 0,46  0,23 

  

Tabela 6: Estimações com a Taxa de Câmbio Real 

 

MKTSH ER-2 ER-3 

Coeficientes 0,35 0,26 

Erros-Padrão 0,09 0,12 

R
2
 0,59  0,34 

 

                                                
11 Os resultados de Hummels e Klenow indicaram que a margem extensiva contribuiu com 62% das 

exportações dos países, cabendo apenas 38% à margem intensiva. 
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III.2.4) A Influência das Taxas de Câmbio Real e Efetiva Real sobre o Índice de Preço  

No Capítulo II, observou-se que o índice de preço era negativamente correlacionado 

com o câmbio. De fato, durante a depreciação cambial ocorrida entre 1998 e 2004, o índice 

de preço apresentou trajetória de queda, ao passo que, no período seguinte, de apreciação, o 

índice de preço se elevou consideravelmente. Como nas subseções anteriores, deseja-se 

saber a influência da taxa de variação do câmbio sobre a taxa de crescimento do índice de 

preço. A especificação segue abaixo: 

∆𝑙𝑛(𝐼𝑃𝑡) = 𝛼0 + 𝛼1∆𝑙𝑛(𝐸𝑅𝑗 ) + 휀    (4) 

em que IP é o índice de preço, e ER-j, a taxa de câmbio (real ou efetiva real) do ano j, como 

já definido anteriormente. ε é o termo de erro. 

 Para esta estimação, foram utilizadas duas séries de índices de preço distintas. A 

primeira corresponde à apresentada na subseção 3.4 do Capítulo II. Nesta, os dados 

referentes aos automóveis de uso pessoal (código 78120) estão inclusos. A segunda série de 

índice de preço utilizada exclui este produto da amostra. O objetivo é verificar se a inclusão 

dos automóveis no cálculo dos índices de preço - sobretudo dos anos de 1996 a 1998, que 

estão subestimados - alteram substancialmente os coeficientes estimados.   

 Estimando-se primeiramente em relação à taxa de câmbio efetiva real, os únicos 

coeficientes significantes, para as duas séries de índice de preço, foram obtidos com a 

defasagem em três anos do câmbio, e o valor encontrado foi negativo, como se esperava. 

Vale mencionar que o estimador com a série na qual são incluídos os automóveis foi 

significante a 10%, ao passo que a série alternativa apresentou um estimador com maior 

significância, a 5%. Por outro lado, em relação à taxa de câmbio real, ambos os estimadores 

revelaram-se significantes a 5%, e com valores muito próximos ao calculados anteriormente. 

Deve-se ressaltar, por último, que mesmo os estimadores não-significantes assumiram 

valores negativos nas regressões com ambas as séries de taxas de câmbio. 
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Tabela 7:Estimações com a Taxa de Câmbio Efetiva Real 

IP (com 

automóveis) ER-3 

IP (sem 

automóveis) ER-3 

Coeficientes -0,36 Coeficientes -0,37 

Erro-Padrão 0,20 Erro-Padrão 0,16 

R
2
 0,25 R

2
 0,33 

 

Tabela 8: Estimações com a Taxa de Câmbio Real  

IP (com 

automóveis) ER-3 

IP (sem 

automóveis) ER-3 

Coeficientes -0,38 Coeficientes -0,37 

Erro-Padrão 0,17 Erro-Padrão 0,15 

R
2
 0,33 R

2
 0,39 

 

III.2.5) A Influência das Taxas de Câmbio Real e Efetiva Real sobre o Índice de 

Quantidade 

 Finalmente, nesta subseção, será averiguada a influência da taxa de variação do 

câmbio sobre a taxa de crescimento do índice de quantidade, obtido implicitamente pela 

razão entre a margem intensiva e o índice de preço. No Capítulo II, foi constatado que o 

índice de quantidade era positivamente correlacionado com a taxa de câmbio, como se 

deveria esperar, e negativamente correlacionado com o índice de preço. O objetivo agora é 

estimar a magnitude do efeito das alterações do câmbio sobre o volume exportado. A 

especificação é definida como abaixo: 

∆𝑙𝑛 𝐼𝑄𝑡 = 𝜃0 + 𝜃1∆𝑙𝑛(𝐸𝑅𝑗 ) + 휀  (5) 

em que IQt representa o índice de quantidade no ano t, e ERj, a taxa de câmbio (real ou 

efetiva real) do ano j. ε é o termo de erro. 

 Na estimação com a taxa de câmbio efetiva real, o valor obtido para θ1 foi positivo em 

todas as regressões - como se esperava - mas significante apenas nas defasagens em um, 

dois e três anos. Nestas duas últimas, o coeficiente foi significante a 5%, ao passo que, em 

uma defasagem, a significância reduziu-se para 10%. A utilização da taxa de câmbio real, 
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entretanto, só produziu estimadores significantes em dois e três anos, sendo a significância 

maior para esta última, a 1%, e, novamente, todos as regressões geraram coeficientes 

positivos. Os resultados encontrados para o índice de quantidade estão resumidos nas tabelas 

abaixo. 

Tabela 8: Estimações com a Taxa de Câmbio Efetiva Real: 

IQ  ER-1 ER-2 ER-3 

Coeficientes 0,52 0,50 0,54 

Erro-Padrão 0,26 0,24 0,23 

R
2
 0,29 0,30 0,35 

 

Tabela 9: Estimações com a Taxa de Câmbio Real 

IQ  ER-2 ER-3 

Coeficientes 0,50 0,59 

Erro-Padrão 0,22 0,19 

R
2
 0,34 0,49 

 

 Por outro lado, uma vez que a margem intensiva consiste no produto dos índices de 

preço e quantidade, é possível determinar a participação de cada um sobre a taxa de 

crescimento da margem. Analogamente ao que foi feito na subseção 2.3, tem-se: 

∆𝑙𝑛(𝑀𝐼𝑡           ) = ∆ 𝑙𝑛 𝐼𝑃𝑡             + ∆𝑙𝑛(𝐼𝑄𝑡
           ) = (𝜃0 + 𝛼1) + (𝜃1 + 𝛼1)∆𝑙𝑛(𝐸𝑅𝑡−3)                 

 Utilizando-se as estimações com a taxa de câmbio real defasada em três anos, que 

combina as estimações de γ1, α1 e θ1 significantes, tem-se que a participação do índice de 

quantidade na taxa de variação da margem intensiva foi de 279%, cabendo -179% ao índice 

de preço. Portanto, os ganhos da margem intensiva em função da taxa de depreciação 

cambial foram derivados do aumento do volume exportado, mensurado pelo índice de 

quantidade, compensando as perdas no índice de preço. Entretanto, supondo-se que a 

apreciação do real a partir de 2005 persista após 2008, a maior sensibilidade do índice de 

quantidade à taxa de variação do câmbio poderá levar a uma queda persistente da margem 

intensiva, já que o índice de preço não se elevará suficientemente de modo a compensar a 

redução do quantum exportado. Por outro lado, uma vez que ambas as margens são 
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positivamente correlacionadas com o câmbio, a apreciação do real poderá induzir a uma 

queda substancial da participação brasileira sobre as exportações do resto do mundo, como 

ocorreu até 2008. Neste caso, isso significará uma perda de market share. 

Portanto, as estimações obtidas ao longo da segunda seção deste capítulo sugerem que 

as taxas de crescimento de todas as variáveis apresentam alguma sensibilidade à taxa de 

variação do câmbio, porém o impacto não tende a ser imediato, mas tende a surtir efeito em 

torno de dois a três anos. Contudo, a margem extensiva foi a única variável em que o câmbio 

exerceu algum efeito mais imediato. Ainda assim, a margem extensiva também se mostrou 

correlacionada o câmbio defasado em três anos, porém a significância do coeficiente foi 

menor. Cabe mencionar também que o índice de preço foi a variável que se ajustou mais 

lentamente ao câmbio, visto que o câmbio defasado para três anos foi a única série que 

produziu um coeficiente significante
12

. Por último, deve-se ressaltar que as variáveis se 

ajustaram melhor à taxa de câmbio real do que em relação à efetiva real.  

Com relação à evolução da participação do PNB per capita do Brasil em relação ao 

resto do mundo, como foi observado no Gráfico (2), a economia brasileira apresentou um 

padrão de crescimento que não parece ser sustentável a longo prazo, pois revelou 

simultaneamente um empobrecimento relativamente ao resto do mundo e uma elevação da 

qualidade relativa de suas exportações. Este processo, dada a evolução da economia chinesa, 

sintetizada no Gráfico (3), não pareceu ser reflexo de uma estratégia de firmas líderes no 

Brasil que buscaram ampliar seus mercados, superando tecnologicamente seus concorrentes, 

mas, antes, uma reação à competição com variedades de qualidade inferior, provenientes, 

sobretudo, da China. Assim, a qualidade dos produtos de exportação brasileiros parece ter 

sido “empurrada” para cima, para segmentos de mercado de qualidade superior, porém de 

difícil penetração no atual estágio de desenvolvimento do Brasil. 

 Dessa maneira, embora o período de depreciação cambial tenha auxiliado a expansão 

do market share do Brasil, como pode ser observado pela evolução da participação das 

exportações brasileiras relativamente ao resto do mundo no Capítulo II, a persistente queda 

do PNB per capita relativo do Brasil com o aumento do índice de preço não sugere um 

padrão de crescimento saudável, sobretudo frente à recente apreciação do real. Dada a maior 

                                                
12 Convém lembrar que os indices de preço e quantidade empregados aqui são relativos ao resto do 

mundo. Nos índices convencionais de preço, há, de modo geral, uma resposta mais rápida às variações do 

câmbio do que os índices de quantidade, o que dá origem à chamada “Curva em J”.  



54 

 

sensibilidade do índice de quantidade à taxa de variação do câmbio em relação ao índice de 

preço, poderia induzir a perdas persistentes na margem intensiva, e, por conseguinte, no 

market share do Brasil.  

Por último, deve-se mencionar que os resultados obtidos para a participação das 

margens extensiva e intensiva na evolução da participação das exportações brasileiras 

relativamente ao resto do mundo confirmaram o que havia sido constatado no Capítulo II: os 

ganhos foram provenientes, sobretudo, da margem intensiva, que se revelou muito mais 

sensível à variação do câmbio. Esse resultado, como mencionado anteriormente, difere das 

conclusões de Hummels e Klenow (2005). Entretanto, deve-se salientar que estes dois 

autores utilizaram dados cross-countries do ano de 1995 em uma relação com o PIB PPC, 

enquanto que este trabalho atentou-se apenas ao efeito do câmbio sobre a estrutura relativa 

da pauta exportadora do Brasil, em uma análise temporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

CONCLUSÃO 

 Os resultados encontrados no Capítulo II sugerem que a taxa de câmbio real exerceu 

influência sobre a pauta exportadora do Brasil. Primeiramente, constatou-se que a 

participação das exportações do Brasil sobre as exportações do resto do mundo aumentou no 

período de depreciação cambial, entre 1999 e 2004, e se reduziu no período seguinte de 

apreciação, entre 2005 e 2008. Pelas regressões, constatou-se que o crescimento da 

participação brasileira em relação à taxa de variação do câmbio foi mais sensível à série de 

taxa de câmbio real defasada em dois anos. Considerando-se toda a série 1996-2008, o Brasil 

conseguiu aumentar a participação dos manufaturados em cerca de 17%. O setor de bens 

intermediários (SITC 6) claramente puxou a participação agregada dos manufaturados para 

cima.  

 Decompondo-se a participação agregada nas margens extensiva e intensiva, constatou-

se que a participação desta última nos ganhos da participação brasileira sobre as exportações 

do resto do mundo foram muito mais substanciais. De fato, a parcela correspondente à 

margem intensiva foi estimada em cerca de 82%, cabendo apenas 18% à margem extensiva. 

Analisando-se os ganhos percentuais das margens entre 1996 e 2008, observou-se a ampliação 

da margem extensiva do Brasil em cerca de 9%, enquanto que a margem intensiva cresceu 

aproximadamente 11% no mesmo período. 

 Esse resultado contrasta consideravelmente com as evidências de Hummels e Klenow 

(2005), que encontraram participações de 38% e 62% para as margens intensiva e extensiva, 

respectivamente. Deve-se ressalvar, no entanto, que as estimações destes autores basearam-se 

na relação entre as margens e o PIB, como proxy do tamanho de um país, enquanto que, na 

estimação deste trabalho, a variável independente utilizada foi o câmbio. Seria natural que a 

taxa de câmbio exercesse mais influência sobre as variedades já exportadas por uma economia 

como a do Brasil (capturada pela margem intensiva) do que sobre a diversidade de variedades 

exportadas (mensurada pela margem extensiva), dado o elevado valor inicial encontrado para 

esta última no Brasil. Entretanto, as evidências encontradas sugeriram que a margem 

extensiva, curiosamente, responde mais rapidamente às alterações do câmbio, já que se 

obtiveram coeficientes significantes para a série do câmbio (real e efetivo real) sem 

defasagem. Ainda assim, a margem extensiva também sofreu influência da variável defasada 
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em três anos, porém o estimador encontrado apresentou menor significância. A margem 

intensiva, por sua vez, revelou-se sensível ao câmbio defasado em dois ou três anos.  

 Em relação ao índice de preço, observou-se no Capítulo II que este, ao contrário das 

variáveis mencionadas nos parágrafos anteriores, apresentou uma correlação negativa com o 

câmbio, diferindo da predição teórica de Lavoie e Liu (2007). Realmente, a sensibilidade 

estimada da taxa de crescimento do índice de preço em relação à taxa de variação do câmbio 

foi negativa, e somente revelou-se significante para uma defasagem de três anos. Isso sugere 

que o índice de preço responde mais lentamente que as variáveis anteriores às alterações do 

câmbio. No que tange ao comportamento do índice durante o período analisado, constatou-se 

que, a partir de 1998, o índice de preço agregado dos manufaturados permaneceu acima da 

unidade até o final da série. Considerando-se que os índices de 1996 a 1998 estão 

subestimados em virtude dos automóveis de uso pessoal (código 78120), pode-se considerar 

que a qualidade dos manufaturados brasileiros foi, em média, superior à do resto do mundo 

entre 1996 e 2008. Vale mencionar também que o índice de preço do grupo de máquinas e 

equipamentos permaneceu, durante a maior parte do período, acima de todos os outros 

setores, perdendo a partir de 2006, a liderança para o setor de bens finais (SITC 8).  

 Por último, quanto ao índice de quantidade, verificou-se que este, ao contrário do índice 

de preço, manteve uma correlação positiva com o câmbio defasado para um, dois e três anos, 

e a significância do estimador foi maior para esta última defasagem. Ademais, foi constatado 

ainda que o índice de quantidade respondeu por 279% da taxa de crescimento da margem 

intensiva entre 1996 e 2008, cabendo -179% ao índice de preço. Assim, dada a apreciação do 

real observada a partir de 2005, a persistência desse processo induziu à perda de margem 

intensiva em relação a 2004, e, por conseguinte, de market share dos manufaturados 

brasileiros, uma vez que a queda do volume exportado (refletida no índice de quantidade) não 

foi, pelos coeficientes estimados, suficientemente compensada pela elevação do índice de 

preço. Por último, cabe mencionar que o setor com maior quantum relativo exportado foi o de 

bens intermediários (SITC 6), cujo índice de quantidade dominou amplamente sobre os 

demais grupos de produtos. 

 Finalmente, a análise do padrão de crescimento da economia brasileira, que combinou 

simultaneamente a elevação do índice de preço com a perda de participação do Brasil no PNB 

per capita mundial, sugere que a qualidade relativa dos manufaturados brasileiros não foi 
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incrementada por consequência da incorporação de tecnologias intensivas em capital e em 

conhecimento, que levariam à exportação de variedades mais sofisticadas relativamente às do 

resto do mundo. De fato, observando-se a trajetória de crescimento da China, na qual o 

aumento de sua participação no PNB per capita foi acompanhado de uma acentuada queda do 

índice de preço agregado dos manufaturados, a elevação da qualidade relativa dos 

manufaturados do Brasil parece ter resultado da competição com variedades inferiores, 

especialmente as chinesas, que levou as firmas líderes no Brasil a concentrarem suas 

exportações nos segmentos de qualidade superior, que são incompatíveis com o atual estágio 

de desenvolvimento do país. 

 Dessa maneira, o ajuste do Brasil à relação teórica dos modelos de diferenciação 

vertical (Flam & Helpman, 1987; Grossman & Helpman, 1991), confirmada pela análise 

cross-country de Hummels e Klenow, poderá ocorrer de duas maneiras. Caso não haja 

reversão nesse processo de perda de participação no PNB per capita da economia mundial, 

que significa, na verdade, o empobrecimento relativo do Brasil frente aos demais países do 

mundo, a qualidade relativa dos manufaturados brasileiros irá diminuir, conforme os países 

emergentes - em especial, a China – continuarem a aumentar suas parcelas no PNB per capita 

mundial, e passar a exportar variedades de qualidade superior às brasileiras. A outra 

possibilidade, mais alentadora, é que o Brasil recupere sua participação no PNB per capita 

mundial, e, assim, consiga acompanhar e incorporar as inovações em produtos que venham a 

ocorrer no setor de manufaturados. Isso poderá levar a que o Brasil mantenha, ou mesmo 

eleve, a qualidade relativa de suas variedades exportadas, à medida que as firmas ampliarem o 

grau de sofisticação das exportações brasileiras, seja em tecnologia, design ou acessórios.     

 

 

  

 

 

 



58 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

ACEMOGLU, Daron; VENTURA, Jaume. The World Income Distribution. Quarterly 

Journal of Economics, v. 2, n. 117, pp. 659-694. 

ARMINGTON, Paul S. A Theory of Demand for Products Distinguished by Place of 

Production. International Monetary Fund Staff Papers, v. 16, n. 1, pp. 159-178, 

1969.  

FEENSTRA, Robert C. New Product Varieties and the Measurement of Internacional 

Prices. American Economic Review, v. 84, n. 1, pp. 157-177, 1994.  

FLAM, Harry; HELPMAN, Elhanan. Vertical Product Varieties and the Measurement 

of International Prices. American Economic Review, v. 1, n. 84, pp. 157-177, 1987. 

FONTAGNÉ, Lionel; GAULIER, Guillaume; ZIGNAGO, Soledad. Specialization 

across Varieties and North-South Competition. Economic Policy, pp. 51-59, 2008. 

GROSSMAN, Gene; HELPMAN, Elhanan. Innovation and Growth in the Global 

Economy. Cambridge, MA: MIT Press. 1991. 

HUMMELS, David; KLENOW, Peter. The Variety and Quality of a Nation`s Exports. 

The American Economic Review, v. 95, n. 3, pp. 704-723, jun. 2005.  

HUMMELS, David; SKIBA, Alexandre. Shipping the Good Apples Out? An Empirical 

Confirmation of the Alchian-Allen Conjecture. Journal of Political Economy, v.112, 

pp. 1384-1402, out. 2003. 

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA  APLICADA. Ipeadata. Taxa de câmbio 

- efetiva real - INPC - exportações - índice (média 2005 = 100). Disponível em: 

<http://www.ipeadata.gov.br>. Acesso em: 12 janeiro 2010. 

KRUGMAN, Paul; OBSTFELD, Maurice. Economia Internacional: Teoria e Política. 

6. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2005. 558 p. 

KRUGMAN, Paul. Increasing Returns, Monopolistic Competition and International 

Trade. Journal of International Economics, v. 9, n. 4, pp. 469-479, 1979.  



59 

 

KRUGMAN, Paul. Pricing-to-Market when the Exchange Rate Changes. NBER 

Working Paper, n. 1926, mai. 1986. 

  KRUGMAN, Paul. Intraindustry Specialization and the Gains from Trade. Journal of 

Political Economy, v. 89, n. 5, pp. 959-973, 1980. 

LAVOIE, Nathalie; LIU Qihong. Pricing-to-Market: Price Discrimination or Product 

Differentiation? American Journal of Agricultural Economics, American 

Agricultural Economics Association, v. 89, n. 3, pp. 571-581, ago. 2007.  

SCHOTT, Peter K. Across-Product versus Within-Product Specialization in 

Internacional Trade. The Quarterly Journal of Economics, v. 119, n. 2, pp. 647-678, 

mai. 2004. 

SCHOTT, Peter K. The Relative Sophistication of Chinese Exports. Economic Policy, 

pp. 5-49, 2008.   

UNITED STATES INTERNACIONAL TRADE COMISSION. USITC Interactive 

Tariff and Trade DataWeb. Direct access to trade data. Disponível em: 

<http://dataweb.usitc.gov/scripts/user_set.asp>. Acesso em: 27 janeiro 2010. 

WORLD BANK. World Development Indicators (WDI). Quick Query selected from 

World Development Indicators. Disponível em: <http://data.worldbank.org/data-

catalog>.  Acesso em: 13 fevereiro 2010 

 

 

 

 

 

 



60 

 

ANEXOS: 

1. Tabelas 

 

a) Participação das Exportações do Brasil sobre as Exportações do Resto 

do Mundo 

 

  SITC 5 SITC 6 SITC 7 SITC 8 

Manufaturados 

Agregados 

1996 0,010 0,026 0,007 0,016 0,012 

1997 0,009 0,025 0,007 0,013 0,011 

1998 0,009 0,022 0,008 0,011 0,011 

1999 0,008 0,023 0,008 0,010 0,011 

2000 0,009 0,024 0,009 0,011 0,012 

2001 0,007 0,023 0,012 0,012 0,013 

2002 0,007 0,027 0,013 0,011 0,014 

2003 0,007 0,029 0,013 0,011 0,014 

2004 0,009 0,038 0,013 0,011 0,016 

2005 0,010 0,038 0,012 0,010 0,016 

2006 0,017 0,034 0,010 0,008 0,015 

2007 0,012 0,031 0,009 0,007 0,013 

2008 0,012 0,030 0,009 0,005 0,013 

 

 

b) Margem Extensiva 

 

  SITC 5 SITC 6 SITC 7 SITC 8 

Manufaturados 

Agregados 

1996 0,632 0,803 0,926 0,837 0,863 

1997 0,642 0,804 0,929 0,855 0,868 

1998 0,670 0,824 0,893 0,841 0,851 

1999 0,655 0,838 0,925 0,894 0,880 

2000 0,596 0,883 0,935 0,895 0,887 

2001 0,727 0,848 0,929 0,923 0,894 

2002 0,796 0,891 0,939 0,934 0,914 

2003 0,774 0,922 0,941 0,932 0,915 

2004 0,769 0,925 0,959 0,953 0,929 

2005 0,754 0,920 0,957 0,925 0,919 

2006 0,769 0,931 0,956 0,929 0,923 

2007 0,763 0,904 0,948 0,933 0,912 

2008 0,753 0,891 0,938 0,933 0,899 
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c) Margem Intensiva 

 

  SITC 5 SITC 6 SITC 7 SITC 8 

Manufaturados 

Agregados 

1996 0,017 0,032 0,007 0,019 0,014 

1997 0,014 0,031 0,007 0,015 0,013 

1998 0,013 0,026 0,009 0,013 0,013 

1999 0,012 0,027 0,009 0,011 0,012 

2000 0,015 0,027 0,009 0,012 0,013 

2001 0,010 0,027 0,013 0,013 0,015 

2002 0,009 0,031 0,014 0,012 0,016 

2003 0,009 0,031 0,014 0,012 0,016 

2004 0,012 0,041 0,013 0,011 0,018 

2005 0,013 0,041 0,013 0,011 0,018 

2006 0,022 0,037 0,011 0,009 0,017 

2007 0,015 0,034 0,009 0,008 0,014 

2008 0,016 0,033 0,010 0,005 0,014 

 

 

d) Índice de Preço 

 

  SITC 5 SITC 6 SITC 7 SITC 8 

Manufaturados 

Agregados 

(com 

automóveis) 

Manufaturados 

Agregados (sem 

automóveis) 

1996 0,900 1,030 0,697 1,081 0,830 1,400 

1997 0,895 1,066 0,978 1,120 0,982 1,644 

1998 0,908 1,056 1,979 1,134 1,411 2,014 

1999 0,725 1,026 1,827 1,066 1,324 1,827 

2000 0,781 1,034 1,499 1,026 1,212 1,675 

2001 0,752 1,042 1,458 1,054 1,225 1,657 

2002 0,673 0,981 1,321 1,057 1,130 1,425 

2003 0,783 0,966 1,291 1,048 1,121 1,390 

2004 0,802 1,006 1,358 1,138 1,147 1,462 

2005 0,834 1,000 1,387 1,314 1,188 1,486 

2006 0,850 1,024 1,382 1,487 1,201 1,353 

2007 0,791 1,100 1,458 1,606 1,260 1,469 

2008 0,712 1,238 1,537 1,664 1,294 1,599 
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e) Índice de Quantidade 

  SITC 5 SITC 6 SITC 7 SITC 8 

Manufaturados 

Agregados  

1996 0,018 0,031 0,010 0,017 0,016 

1997 0,016 0,029 0,008 0,014 0,013 

1998 0,014 0,025 0,005 0,011 0,009 

1999 0,016 0,027 0,005 0,010 0,009 

2000 0,020 0,026 0,006 0,012 0,011 

2001 0,014 0,026 0,009 0,012 0,012 

2002 0,013 0,031 0,011 0,011 0,014 

2003 0,011 0,032 0,011 0,011 0,014 

2004 0,015 0,041 0,010 0,010 0,015 

2005 0,016 0,041 0,009 0,008 0,015 

2006 0,026 0,036 0,008 0,006 0,014 

2007 0,019 0,031 0,006 0,005 0,011 

2008 0,022 0,027 0,007 0,003 0,011 

 

 

2. Séries de Taxas de Câmbio 

 

a) Taxa de Câmbio Real 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Médias 

Mensais 

 1993 102,1 

1994 90,0 

1995 71,0 

1996 69,1 

1997 71,0 

1998 75,2 

1999 114,5 

2000 111,6 

2001 137,8 

2002 160,0 

2003 151,0 

2004 138,2 

2005 111,2 

2006 98,5 

2007 87,5 

2008 80,7 

2009 83,8 
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b) Taxa de Câmbio efetiva Real 

 

Médias Mensais 
 1993 101,1 

1994 90,0 

1995 74,0 

1996 69,7 

1997 67,7 

1998 70,7 

1999 105,9 

2000 97,4 

2001 120,9 

2002 133,6 

2003 138,4 

2004 136,1 

2005 111,0 

2006 99,2 

2007 92,1 

2008 88,8 

2009 87,8 

 

 

3. Razão PNB per capita Brasil (China) versus PNB per capita Resto do 

Mundo 

 

 

Brasil China 

1996 1,09 0,28 

1997 1,07 0,30 

1998 1,04 0,31 

1999 0,99 0,32 

2000 0,98 0,34 

2001 0,97 0,36 

2002 0,97 0,38 

2003 0,95 0,41 

2004 0,96 0,44 

2005 0,95 0,47 

2006 0,94 0,50 

2007 0,95 0,54 

2008 0,97 0,58 
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4. Índice de Preço da China 

1996 0,558 

1997 0,556 

1998 0,568 

1999 0,561 

2000 0,531 

2001 0,514 

2002 0,512 

2003 0,506 

2004 0,514 

2005 0,512 

2006 0,505 

2007 0,493 

2008 0,492 

 

 

5. Países Utilizados para o Cálculo do PNB per capita Resto do Mundo   

 

 

 Albania 

 Algeria 

 Angola 

 Argentina 

 Armenia 

 Australia 

 Austria 

 Azerbaijan 

 Bangladesh 

 Belarus 

 Belgium 

 Belize 

 Benin 

 Bhutan 

 Bolivia 

 Bosnia and Herzegovina 

 Botswana 

 Bulgaria 

 Burkina Faso 

 Burundi 

 Brazil 

 Cambodia 
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 Cameroon 

 Canada 

 Cape Verde 

 Central African Republic 

 Chad 

 Chile 

 China 

 Colombia 

 Comoros 

 Congo, Dem. Rep. 

 Congo, Rep. 

 Costa Rica 

 Cote d'Ivoire 

 Croatia 

 Czech Republic 

 Denmark 

 Djibouti 

 Dominica 

 Dominican Republic 

 Ecuador 

 Egypt, Arab Rep. 

 El Salvador 

 Equatorial Guinea 

 Eritrea 

 Estonia 

 Ethiopia 

 Fiji 

 Finland 

 France 

 Gabon 

 Gambia, The 

 Georgia 

 Germany 

 Ghana 

 Greece 

 Grenada 

 Guatemala 

 Guinea 

 Guinea-Bissau 

 Guyana 

 Haiti 

 Honduras 

 Hong Kong, China 

 Hungary 
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 Iceland 

 India 

 Indonesia 

 Ireland 

 Israel 

 Italy 

 Jamaica 

 Japan 

 Jordan 

 Kazakhstan 

 Kenya 

 Korea, Rep. 

 Kyrgyz Republic 

 Lao PDR 

 Latvia 

 Lebanon 

 Lesotho 

 Lithuania 

 Luxembourg 

 Macedonia, FYR 

 Madagascar 

 Malawi 

 Malaysia 

 Maldives 

 Mali 

 Mauritius 

 Mexico 

 Micronesia, Fed. Sts. 

 Moldova 

 Mongolia 

 Morocco 

 Mozambique 

 Namibia 

 Nepal 

 Netherlands 

 New Zealand 

 Nicaragua 

 Niger 

 Nigeria 

 Norway 

 Pakistan 

 Panama 

 Papua New Guinea 

 Paraguay 
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 Peru 

 Philippines 

 Poland 

 Portugal 

 Romania 

 Russian Federation 

 Rwanda 

 Samoa 

 Seychelles 

 Sierra Leone 

 Singapore 

 Slovak Republic 

 Slovenia 

 South Africa 

 Spain 

 Sri Lanka 

 St. Kitts and Nevis 

 St. Lucia 

 St. Vincent and the 

Grenadines 

 Sudan 

 Suriname 

 Swaziland 

 Sweden 

 Switzerland 

 Syrian Arab Republic 

 Tajikistan 

 Tanzania 

 Thailand 

 Togo 

 Tonga 

 Trinidad and Tobago 

 Tunisia 

 Turkey 

 Turkmenistan 

 Uganda 

 Ukraine 

 United Kingdom 

 United States 

 Uruguay 

 Uzbekistan 

 Vanuatu 

 Venezuela, RB 

 Vietnam 
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 Yemen, Rep. 

 Zambia 


