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APRESENTAÇÃO
O Curso de Mestrado em Economia da Universidade Federal da Bahia
(CME/UFBA) retoma a publicação de sua Revista “Nexos Econômicos” RENE, incluída no sistema Qualis, área de economia, da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). A sistemática de
publicação da revista foi interrompida em razão de impedimentos financeiros necessários ao financiamento das edições anteriores em fluxo contínuo, restrição que, com o esforço de todos os membros do colegiado do
curso de mestrado em economia, acha-se em definitivo, superada. Esta
iniciativa cria mais um canal de contribuição para a comunidade científica acerca das reflexões e debates de temas correlatos à ciência econômica, em seus aspectos teóricos e empíricos, e de amplitude regional, nacional e internacional. Acrescenta-se à iniciativa de retomada da publicação
e fortalecimento da RENE o propósito de estimular como participantes de
um programa filiado à Associação Nacional de Pós-graduação em Economia (ANPEC), a incrementarem sua produção acadêmico-científica visando a melhoria de seu reconhecimento junto à comunidade de pós-graduação em economia no país.
Na mesma linha dos números anteriormente publicados, a RENE se
caracteriza pela diversidade teórica, tornando-se um meio de livre divulgação de interpretações de assuntos da área de economia pelos estudiosos. Todavia, deve ser ressaltado o rigor a ser empregado na avaliação dos
artigos publicados, mediante o recurso a pareceristas qualificados
(“referees”), através do sistema de blind review, com a finalidade de
efetivação da qualidade e prestígio científico.
Nesta edição de retomada apresentamos 6 (seis) artigos consistentes
com a filosofia da RENE, os quais apresentam diversas abordagens pautadas em distintas bases teóricas e assuntos variados. O primeiro artigo, do
professor Pierre Salama, intitula-se “Pobreza: luz no fim do túnel?”. O
professor Salama analisa a história recente da pobreza na América Latina,
com muitas digressões teóricas e conceituais importantes. O segundo arti-

go “A Política de Desenvolvimento Regional Europeia: um caminho para
a coesão econômica e social?” de autoria de Teresa Sequeira e Francisco
Diniz, envolve reflexões sobre a dinâmica econômica no contexto da União
Européia. O terceiro artigo “Leilões de biodiesel conduzidos pela ANP:
uma avaliação preliminar” de, autoria de Jefferson Prado e Wilson Vieira,
avalia os leilões de biodiesel conduzidos pela ANP sob a perspectiva da
teoria de leilões. O quarto artigo “O comércio internacional como promotor de crescimento econômico - o caso da América do Sul”, de autoria de
Rafael Dornelles Feler, faz incursões sobre o padrão de comércio no
Mercosul na promoção de crescimento econômico regional. O quinto artigo “Crescimento e desigualdade no Nordeste do Brasil: 2002-2006”, de
autoria de André Marques, investiga as diferenças no crescimento econômico e no grau de desigualdade de renda entre os Estados da Região Nordeste do Brasil no período 2002-2006. Finalmente, o sexto artigo, “Nova
Bahiafarma: uma análise das perspectivas para a entrada na produção farmacêutica”, de autoria de Hamilton Ferreira Júnior, Fábio Mota e Leib
Braunstein, analisa os arranjos competitivos atuantes na concepção de
um laboratório público, fornecedor de contraceptivos para o SUS, no Estado da Bahia.
Consta ainda neste número, uma resenha do último livro de Giovanni
Arrighi publicado em 2008 e intitulado “Adam Smith em Pequim: origens
e fundamentos do século XXI”.
Com a retomada da Revista “Nexos Econômicos”, temos a certeza da
dedicação da equipe de editoração no sentido de se consolidar mais um
instrumento de divulgação das inquietações intelectuais da comunidade
científica.
Editor
Prof. Dr. Henrique Tomé da Costa Mata

POBREZA:
Luz no fim do túnel?

1

Pierre Salama2

Resumo
O trabalho analisa a «história recente da pobreza» na América Latina.
Após os anos 90, houve uma dificuldade para reduzir de maneira significativa a amplitude e a profundidade da pobreza nesse continente. Após os
anos 2000, a pobreza diminuiu graças a uma política redistributiva ainda
que tímida. Mesmo assim, apesar dessa nova política, a diminuição da
pobreza ainda é menor do que se poderia esperar, sobretudo quando se
compara com a dos países asiáticos. Apesar de alguns progressos, a pobreza latino-americana ainda se encontra em um nível elevado, alcançando mais ou menos um terço da população.
Palavra-Chave: Pobreza, Distribuição de renda, Mercado de Trabalho.

Abstract
This papers analyzes the recent history of poverty in Latin America.
During the 1990 decade it has been observed an extremely difficulty to

Tradução de Wilson F. Menezes, professor do Curso de Mestrado em Economia da UFBa. O
original desse texto foi escrito em fevereiro de 2008.
1

2
Economista, Professor, Universidade de Paris XIII, Cepn-Cnrs UMR n°7115, mail:
pierrre.salama@univ-paris13.fr.
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reduce inequaly in that region. At the next decade the poverty has been
reduce given a stronger redistributive policy, although its effects were below
the expectations, mainly when it is compared to Asian Countries.
Key-Word: Poverty, Income Distributive, Labor market.

Introdução
Entre as diferentes definições da pobreza, duas se destacam. A pobreza pode ser absoluta ou relativa. A pobreza é absoluta quando a pessoa
não dispõe de recursos monetários em quantidade suficiente para se reproduzir. A medida da pobreza absoluta concerne aos países em desenvolvimento. A pobreza é relativa quando a pessoa dispõe de um rendimento monetário abaixo de 50% do rendimento mediano. A medida da
pobreza relativa refere-se quase exclusivamente aos países desenvolvidos3.
A lembrança dessa distinção é de grande utilidade. Ela explica porque
é difícil comparar a pobreza do Norte com a do Sul, já que suas formas de
mensuração são diferentes. Ela revela, sobretudo, que se pode, matematicamente, suprimir a pobreza quando ela é medida de maneira absoluta.
Alguns países conseguiram esse feito. Entretanto, é impossível suprimir a
pobreza relativa, isso porque sua definição repousa exclusivamente sobre
a distribuição da renda, a menos que se suponha a existência de uma
sociedade cujos cidadãos receberiam a mesma remuneração. Mas, se é
impossível suprimir a pobreza relativa, ela pode, no entanto, ser substancialmente diminuída.
Um dos fatos sobressalentes da «história recente da pobreza» na América Latina, após os anos 90, é a dificuldade que se encontra para reduzir,
de maneira significativa, a amplitude e a profundidade da pobreza (ver
quadro para as definições desses termos). Após o início do milênio, a
pobreza diminui mais ou menos fortemente segundo os países, sobretudo
graças a uma política redistributiva ainda tímida. No conjunto, apesar dessa
nova política, a diminuição da pobreza ainda é menor do que poderíamos
esperar, sobretudo quando a comparamos com a dos países asiáticos.
Ademais, em alguns países, dentre os quais o Brasil, os objetivos do
Millenium de reduzir a pobreza extrema serão alcançados em 2015. Apesar desses progressos, a pobreza ainda se encontra em um nível elevado,
dizendo respeito a mais ou menos um terço da população.
3
Para uma apresentação do conjunto de técnicas que permitem discutir e medir a pobreza, ver
Destremau, B; Salama, P. (2002).
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Medidas da pobreza absoluta
A construção de uma linha de pobreza é simples em seu princípio. A
partir de enquetes estabelece-se qual é a composição de uma cesta de
bens de consumo que permita adquirir certo nível de calorias. Convertida em preço, essa cesta indica o nível de renda de estrita reprodução que
define a pobreza extrema (indigência). Multiplicada por um coeficiente,
chamado de coeficiente de Engel, para que se possa ter em conta as
necessidades de moradia, transporte etc., obtém-se uma renda que
corresponde à linha de pobreza. Se a renda do indivíduo, ou da família,
é inferior a essa linha, o indivíduo, ou a família, é designada como
pobre. O indicador H0 assim obtido mede a amplitude da pobreza.
Assim, pode-se calcular dois outros indicadores que pertencem à mesma
família: H1 mede a profundidade da pobreza, isto é, a diferença entre os
níveis de renda dos pobres e a renda que corresponde à linha de pobreza;
H2 mede as desigualdades entre os pobres. Esses três indicadores podem
ser escritos como: Hð=1/n Ó [(z-yi) ð/z], em que z corresponde à linha de
pobreza, yi representa a renda dos pobres, n a população e “ assume
valores 0, 1, 2. A soma se faz de um à q: número de indivíduos ou de
famílias pobres. Para ð=0, H0 mede a amplitude da pobreza, isso porque
H0, matematicamente, corresponde ao número de pobres da população.
O Banco Mundial define a linha de pobreza de maneira diferente. Ele
considera que são indigentes (pobreza extrema) os indivíduos que recebem menos de um dólar americano por dia, calculado a partir de uma
taxa de câmbio particular, chamada de paridade de poder de compra
(PPC). Aqueles que recebem menos de dois dólares por dia, ainda em
termos de PPC, são pobres. A classificação dos indivíduos como pobres
ou não pobres e a avaliação consecutiva da evolução das taxas de pobreza sofrem de uma ausência de transparência: certas evoluções refletem
muito mais as mudanças das técnicas de avaliação, raramente precisas,
que uma mudança real de situação4.
Esses indicadores sofrem de vários problemas, os quais caracterizam seus
limites: às vezes se levam em conta apenas as rendas monetárias, esquece-se dos diferentes mecanismos de solidariedade não mercantis, ignorase a subjetividade dos indivíduos que podem se sentir pobres quando
não podem fazer face à suas obrigações5. É por essa razão que esses indicadores simples são complementados por outros tantos que procuram
captar a «diversidade» da pobreza e as maneiras de a sentir.

Sobre esse pode ver Wade, R. (2002). Esse autor remarca que as amostras de países utilizados para
medir a renda dos pobres diferem segundo as enquetes.
4

Essas obrigações exprimem códigos de valor que são transmitidos de geração em geração, mais ou
menos deformados pela inserção muitas vezes brutal dos indivíduos em um modo mercantil, mais
ou menos globalizado.
5
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Na Ásia, a evolução da pobreza é claramente diferente. Ela diminui,
às vezes, de maneira vertiginosa em alguns anos. Em certos países ela
quase que desapareceu, pelo menos em seus aspectos extremos; em outros, após uma primeira fase de redução forte e rápida, observa-se uma
desaceleração mais ou menos pronunciada 6.
O nível e variação das desigualdades e a taxa de crescimento do Pib
constituem os fatores- chave que explicam a evolução da pobreza. Eles
constituem aquilo que se chama de «triângulo da pobreza», segundo a
feliz expressão de F. Bourguignon (2004). Quanto maior o nível das desigualdades, mais é provável que a profundidade da pobreza seja importante. No sentido inverso, quanto maior o crescimento, mais a renda dos
pobres aumenta e menos tempo eles dedicarão para preencher a diferença
que os separa da linha de pobreza, se e somente se a distribuição da renda
que acompanha o crescimento não for alterada. A variação das desigualdades impacta, com efeito, sobre o nível da pobreza. Uma distribuição de
renda cada vez mais desigual constitui um fator positivo e permite diminuir a pobreza, tudo o mais constante, e inversamente uma elevação das
desigualdades constitui um fator negativo (1a parte).
Os regimes de crescimento exercem uma influência sobre o nível da
pobreza. Certos regimes de crescimento têm mais desempenho em termos de taxa de crescimento, de inserção da economia na «economia-mundo», que outros, favorecendo o aparecimento de produtos de média e de
alta tecnologia; isso, naturalmente, impõe consequências sobre a pobreza
e suas formas. Com efeito, cada tipo de inserção se traduz por uma relação diferenciada entre trabalho não qualificado e trabalho qualificado e,
portanto, por uma distribuição diferenciada de renda. Como pobreza não
é sinônimo de não trabalho ou mesmo de trabalho informal (ainda que
existam ligações entre pobreza e atividades informais), e o trabalho formal
e informal seja compatível com a pobreza, a evolução dos tipos de emprego e de renda se traduz em efeito, via variação da distribuição da renda e
amplitude do crescimento, sobre o nível de pobreza. Nesse sentido, podese considerar que o regime de crescimento relativamente de baixo desempenho, como o que tem conhecido a América Latina industrializada após
os anos noventa, explica as dificuldades para diminuir de maneira significativa o nível de pobreza (2a parte).

6
Segundo os dados do Banco Mundial: a pobreza passou de 69,9% na China em 1990 à 28,6% em
2005 e a pobreza extrema (também chamada de indigência) diminuiu de 31,5% à 8,9% nesse mesmo
período. Na Coréia do Sul, tanto a pobreza como a indigência é não significativa e inferior a 0,5a%;
na Tailândia, no mesmo período,a indigência passou de 12,5% da população à 1,7% (World Bank,
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O «triângulo da pobreza»: os fatores em jogo
A. O nível elevado de desigualdades aumenta as dificuldades para
reduzir a pobreza
Na América latina, o nível das desigualdades é muito elevado comparado ao de outros países: o coeficiente de Gini7 é de 0,639 no Brasil, de
0,59 na Argentina, de 0,52 no México, de 0,55 no Chile, de de 0,58 na
Colômbia (Cepal, 2004), enquanto que ele se situava no fim dos anos
noventa em 0,36 nos Estados Unidos e 0,27 na França, segundo a OCDE.
O nível de desigualdades tende a diminuir nos anos 20008, exceto na
Argentina, onde ele se elevou brutalmente a um nível extremamente alto
quando da crise que colocou fim ao Plano de Convertibilidade, para cair
em seguida. Quando se compara a renda média obtida pelos 10% mais
ricos com a dos 10% pais pobres, a relação é de 58,1 em 2000; essa
relação era de 15,9 para o conjunto Malasia, Filipinas e Tailandia (Palma
G. 2006). Pode-se afinar os estudos das desigualdades utilizando-se dois

2006, página 49). Na China, após ter diminuído de maneira pronunciada em poucos anos, a redução
da pobreza foi fortemente desacelerada com a elevação pronunciada das desigualdades. Segundo o
mesmo estudo do Banco Mundial, o índice de Theil (indicador que mede as desigualdades) aumentou
de 21,1% em 1990 a 35,8% em 2002 na China, enquanto continua em um nível fraco na Coréia do
Sul (17,0% e 17,5% no mesmo período). As desigualdades entre as rendas aumentaram na cidade, na
zona rural e, sobretudo, entre a zona rural e cidades na China. Com efeito: 8,9 pontos dos 21,1 pontos
em 1990 provêm das desigualdades cidade-campo 8,1 no interior do campo e 4,1 no interior das
cidades) (BM, 2006, páginas 227 e 228 para maiores precisões no que concerne à Asia, ver Chaudhuri,
S; Ravallion M. 2007, Jomo K.S. 2006, Edwards, P, 2006).
O coeficiente de Gini é outro indicador de média global das desigualdes que coloca em relação as
porcentagens da população e de renda distribuída. População e renda, em porcentagem, formam os
dois lados de um quadrado. Se, por exemplo, 5% da população recebem 5% da renda, 10%
recebem 10% etc., obtém-se uma distribuição de renda absolutamente igual. Essa distribuição
corresponde à diagonal do quadrado. A distribuição de renda é, em realidade, mais ou menos
desigual segundo o país : 10% da população recebe, por exemplo, 5% da renda, 20% recebe 9% etc.
Obtém-se uma curva que reflete esta distribuição de rendas. Essa curva leva o nome de Lorentz. A área
entre esta linha e a diagonal, representando a metade da área do quadrado, constitui um indicador das
desigualdades, denominado Gini. Quanto mais a curva de Lorentz se aproxima da diagonal, menor
a área entre a curva e a diagonal e menor é o coeficiente de Gini, e vice-versa. Pode-se também
perceber que a área ocupada entre a curva e a diagonal pode ser representada por curvas de Lorentz
diferentes em suas curvaturas. Isso significa que um mesmo grau de desigualdade pode significar
situações diferentes, de sorte que é preciso recorrer a outros indicadores mais precisos.
7

Segundo fontes, os números diferem às vezes, o que se explica pela dificuldade em estimar as
rendas financeiras dos 5%, ou mesmo dos 1% mais ricos, mas também porque não está indicado
se se trata do conjunto das rendas ou apenas das rendas provenientes do trabalho, se se trata das
rendas após as transferências sociais ou antes delas. Quando se considera o conjunto das rendas
após as transferências, incluindo os rendimentos financeiros, ainda que subestimados, segundo os
dados da PNAD no Brasil, o coeficiente de Gini passa de 0,5957 em 2001 à 0,5620 (Neri, 2007).
A redução não é negligenciável, mas o coeficiente continua sendo um dos mais elevados do mundo.
8
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coeficientes de Gini: um que concerne a 100% e outro que apenas leva
em conta 90% da população, uma vez eliminados os 10% mais ricos. As
diferenças entre os dois coeficientes de Gini são particularmente importantes na América Latina. O coeficiente de Gini dos 100% em relação ao
dos 90% é mais elevado em 40% no México e na Argentina, em 42% no
Brasil, em 45% na Colômbia e em 53% no Chile, quando nos Estados
Unidos ele é mais elevado um pouco menos de 9%.
Para uma renda média per capita pouco elevada, quanto mais elevado
o nível das desigualdades mais é provável que a profundidade da pobreza
seja grande. Fica então difícil diminuir o nível de pobreza, tudo o mais
constante (isto é, para uma taxa de crescimento constante e uma distribuição de renda inalterada). A elasticidade da pobreza em relação ao crescimento é então fraca9.

B. Os efeitos positivos do crescimento sobre a pobreza
Quando as desigualdades ficam estáveis (crescimento dito neutro do
ponto de vista de seus efeitos distributivos), o crescimento age mais ou
menos favoravelmente sobre a pobreza, em função da taxa e do nível das
desigualdades ao mesmo tempo. Quanto maior a taxa de crescimento,
mais a diminuição da pobreza será considerável. Esta redução será tanto
mais forte quanto mais fraca for o nível das desigualdades.
Vamos ilustrar nossos propósitos por meio de diferentes simulações.
Em um artigo já antigo (1989), mas revelador, N. Lusting calculava quantos
anos eram necessários, no caso do México, para preencher a brecha entre o
nível de remuneração alcançado pelos 10% mais pobres, depois pelos 10%
seguintes etc. e o salário minimo de 1977 (nível próximo da linha de pobreza). Nesse momento, duas hipóteses foram apontadas: o crescimento é supostamente neutro do ponto de vista da distribuição da renda e sua taxa é
estável e de 3% ao ano. Com essas hipóteses fortes, a população que compõe o primeiro décil (os mais pobres entre os pobres) deveria esperar 64
anos para que sua renda atingisse o limite da pobreza; a população do segundo décil teria (...) 35 anos de espera e a do décil seguinte, 21 anos. Paes

9
Isso explica porque, na Argentina, se tornou difícil diminuir, hoje, o nível da pobreza de maneira
significativa, apesar do forte crescimento do PIB. A pobreza recua, mas fracamente: a elasticidade
da pobreza em relação ao crescimento era de -0,3 no período 2002-2007 (para cada ponto de
crescimento suplementar, a pobreza diminuiu de apenas 0,3%) (Lozano et alii, 2007).8 Para uma
análise das causas de um fraco crescimento, comparado ao dos países asiáticos, e de sua volatilidade,
ver o primeiro capítulo de meu livro: Le défi des inégalités (2006).
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de Barros et alli fizeram simulações para o Brasil para 1997 e para 2000.
Com a hipótese de uma distribuição de renda estável (a de 1993), o objetivo
era calcular o número de anos de crescimento contínuo e regular para que
a pobreza diminua. Esses autores obtiveram os seguintes resultados: 10 anos
de crescimento à taxa de 3% permitem uma redução de oito pontos na
pobreza, mas de dois pontos apenas com um crescimento de 2%. Eles mostraram que, para reduzir a pobreza em 12,5 pontos no Brasil, seria necessário um crescimento de 4% ao ano durante 10 anos, com a condição de que
o perfil das desigualdades não seja afetado. Retomando o exemplo do México, F. Bourguignon (2004) mostra que com as mesmas hipóteses (crescimento de 3% ao ano, regular e com neutralidade distributiva), a pobreza
poderia ser reduzida em sete pontos em 10 anos.
Esse tipo de análise sob forma de senário fez grande sucesso, sobretudo após a fixação dos objetivos do Millenium. Os economistas do
Millenium cruzaram, para cada país, a redução das desigualdades com o
crescimento e imaginaram senários para alcançar uma redução de 50%
da pobreza extrema entre 1990 e 2015; as duas curvas representando o
nível «desejável» de pobreza extrema em 2015, ou seja, a metade daquela
de 1990, calculada pelas enquetes nacionais ou pelo Banco Mundial. Isso
poderia ser obtido por uma infinidade de combinações: crescimento e
redução das desigualdades, a partir de 1999, como se pode ver para o
caso do Brasil.

Fonte: Cepal, Ipea, Pnud (2003)
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Esses estudos procuram assim colocar uma luz sobre as condições a
serem satisfeitas para que o nível de pobreza extrema de 1990 diminua
pela metade daqui à 2015. Segundo os cálculos efetuados pelos experts,
supondo que as desigualdades não mudam, seria necessário um crescimento acumulado nesse período de 207% para a Bolívia, de 104% para a
Colômbia, de 86% para o Brasil, respeitando-se que a pobreza extrema é
medida pelo critério do Banco Mundial, ou seja, um dólar – à taxa de
paridade do poder de compra – por dia. A diminuição das desigualdades
permitiria alcançar esse objetivo com uma taxa de crescimento mais fraca.
Os experts do Millenium (Cepal, IPEA, Pnud, 2003) construíram, segundo
esse princípio, uma curva de iso-pobreza para cada país, combinando
taxa de crescimento e variação das desigualdades suscetíveis para se alcançar o objetivo do Millenium (ver gráfico abaixo). Se projetamos as taxas de crescimento e as variações das desigualdades observadas entre 1990
e 2002, observamos que seria preciso 27 anos para que o México alcançasse esse objetivo, 102 anos para a Nicarágua e 240 anos para Honduras
(Ros, J. 2004). Segundo a Cepal (2005, p. 20), em 2003, apenas um único
país latino-americano já teria alcançado o objetivo fixado e cinco poderiam ainda alcançá-lo no prazo fixado. Os outros países da América Latina
não poderiam alcançar esse objetivo, caso as taxas de crescimento e a
variação das desigualdades ficassem similares àquelas obtidas entre 1990
e 2002.
O Brasil alcançou o objetivo fixado antes mesmo de assinar o compromisso: a pobreza extrema diminuiu de 58,54% entre 1992 e 2006.
Essa diminuição foi irregular: forte com o fim da hiperinflação (-33,76%
entre 1992 e 1995), interrompida de 1995 à 2001, relativamente pronunciada em seguida, isso porque, no conjunto do período (1992-2006) ela se
aproxima dos 60% (Neri et alli, p. 36, 2007). Essa diminuição é o resultado de uma política de transferências sociais e, ao mesmo tempo, de um
aumento sensível do salário mínimo e de um aumento das rendas dos
trabalhadores não qualificados a uma taxa superior ao dos trabalhadores
qualificados (ver infra) como mostra S. Rocha (2007).
Sabe-se que, com 2% de crescimento, é preciso 35 anos para dobrar o
valor do PIB, mas, com 10% de crescimento, o PIB é multiplicado por 32.
Com uma taxa de crescimento de 2%, a mobilidade social é fraca e a
probabilidade para que uma criança nascida pobre o deixe de ser na idade
adulta não é elevada. Com uma taxa de crescimento de 10%, a mobilidade social é muito mais elevada e a probabilidade de uma criança nascida
pobre deixar de ser pobre é forte, exceto se as desigualdades aumentarem
consideravelmente como é bem o caso da China hoje.
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O crescimento é modesto na América Latina10. Esse crescimento se situa em torno de 2% ao ano desde os anos noventa. Ele é mais irregular na
América Latina que na Ásia. Zettelmeyer, J. (2006) mostra que os períodos
em que o crescimento per capita ultrapassa 2% ao ano são mais importantes na Ásia que na América Latina e, sobretudo, mais longos após 1950.
Segundo seus trabalhos, percebem-se, após 1950, 19 períodos de crescimento a mais de 2% per capita na América Latina contra 11 na Ásia; a
duração média é de 13,9 meses no primeiro caso, quando ela alcançou
26,1 meses no segundo. Enfim, em 30% dos casos, essas fases de crescimento ultrapassam 15 anos na América Latina contra 73% na Ásia11.
Se o crescimento for regular e se ele for neutro em relação à distribuição da renda, a pobreza seguira uma tendência à baixa de maneira igualmente regular. Esse não é o caso da América Latina. As curvas do PIB e da
pobreza não são paralelas. Os pobres, por serem menos protegidos, são
mais vulneráveis à volatilidade do PIB em relação às outras categorias da
população, melhor protegidas. Por outro lado, a proporção de pobres cresce mais fortemente quando o crescimento diminui e a crise se estabelece.
Os efeitos negativos do ciclo econômico sobre a pobreza são, muitas
vezes, acentuados pelas políticas econômicas restritivas, decididas por razões
de credibilidade sobre os mercados financeiros internacionais. Assim, segundo Hicks e Wodon (2001), a partir de um estudo realizado em sete países
(Argentina, Chile, Bolívia, Costa rica, México, Panamá e República
Dominicana), pode-se observar uma elasticidade das despesas sociais em relação ao PIB superior à unidade durante as fases de crescimento e, ao contrário e sobretudo, uma elasticidade dessas despesas inferior a um durante as
fases de recessão. Tal como sublinham os autores, quando o crescimento do
PIB per capita diminui de um ponto percentual, as despesas dirigidas aos
pobres diminui de dois pontos. Os autores estimam que essa redução é, na
metade, devida à queda do PIB per capita, sendo a outra metade resultado do
aumento do número de pobres, aumento esse provocado pela própria crise.
Em lugar de ser contracíclica, a política social é muitas vezes pro-cíclica e
acentua os efeitos negativos da volatilidade sobre a população de baixa renda.
10
Para uma análise das causas de um fraco crescimento, comparado ao dos países asiáticos, e de sua
volatilidade, ver o primeiro capítulo de meu livro: Le défi des inégalités (2006).
11
O contraste é ainda mais pronunciado a partir dos anos oitenta. Isso porque a América Latina
entra em uma fase longa de depressão hiperinflacionista, com volatilidade muito forte, que dura
uma dezena de anos, fase essa que é seguida, desde o início dos anos noventa, de outra fase de
retomada econômica caracterizada por uma fraca taxa de crescimento médio e uma volatilidade
menos pronunciada em relação à fase precedente. O crescimento na Ásia é, desde os anos oitenta,
forte e pouco volátil (apenas uma única crise no fim dos anos noventa).
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As razões da grande vulnerabilidade dos pobres
nos ciclos de crescimento
Quando o crescimento diminui, os pobres são afetados de maneira mais
que proporcional a essa diminuição e; quando o crescimento é retomado,
o nível de pobreza fica estável, quando não piora, durante uma duração
mais ou menos longa, duração essa em função dos efeitos distributivos
em curso. As razões muitas vezes exposta para explicar essas evoluções
são bem conhecidas: a crise é o momento em que os setores pouco
competitivos são reestruturados, empresas são eliminadas ou
reconvertidas, as condições de trabalhos são postas em questão. A saída
da crise, outra que não as retomadas «mecânicas», pela renovação dos
estoques, exprime um retorno em direção ás melhores condições de
valorização do capital, graças aos novos equipamentos mais performantes,
mas, sobretudo, em um primeiro momento, em razão da introdução de
novas formas de sorganização do trabalho, de uma queda do emprego e
de uma «moderação» salarial. O ciclo da produção retorna à alta, os
lucros aumentam, podendo ser de natureza a alimentar a combatividade,
a mobilização e a retomada dos salários. As defasagens entre as evoluções
da produção e dos salários se explicam, portanto, pela não correspondência
dos ciclos do PIB e das mobilizações. O mesmo acontece para as
defasagens entre os ciclos do PIB e da pobreza por uma razão simples: a
pobreza não decorre, na sua essência, do não emprego, mas do emprego
que se faz em condições deterioradas de remuneração. Esse fenômeno de
histérese se explica, assim, essencialmente, pelo aumento das
desigualdades quando da crise, cujos efeitos são multiplicados em relação
aos países desenvolvidos, em razão da fraca proteção social da maior
parte da população. Os serviços públicos, dentre os quais a escola e a
saúde, sofrem, particularmente, de reduções de despesas, com o objetivo
de reencontrar o equilíbrio orçamentário. Em decorrência, a duração média
da escolaridade diminui e as crianças pobres frequentam menos
assiduamente a escola por razões econômicas. A busca de atividades
para garantir a sobrevivência no curto prazo torna-se necessária pela crise;
a duração da escolaridade torna-se mais fraca; a proteção sanitária se
reduz; a nutrição torna-se insuficiente, diminuindo, em certos casos, de
maneira irreversível, as capacidades de se sair da pobreza, uma vez
retomado o crescimento econômico, para um certo número dessas pessoas.

C. Os efeitos de uma variação das desigualdades
O crescimento econômico não é neutro do ponto de vista distributivo.
Ela aumenta ou diminui as desigualdades, a depender de seus próprios
regimes. Quando a demanda de trabalho não qualificado é mais significativa que a demanda de trabalho qualificado, a probabilidade para uma
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redução das desigualdades das rendas do trabalho torna-se forte. No sentido contrário, quando essa demanda é menor, as desigualdades podem
aumentar. A substituição de importações com preponderância sobre os
bens leves produziu uma concentração de renda, chamada de horizontal
(a distância entre as rendas do trabalho é fraca).A substituição de importações, com preponderância sobre os bens pesados e mais sofisticados, impõe
uma concentração de renda chamada de vertical (a distância entre as renda do trabalho aumenta). O regime de crescimento não se limita apenas a
especificar as atividades industriais: a parte do setor financeiro pode se
tornar importante e as rendas retiradas desses setores tornam-se então
consideráveis, e sua natureza tende a modificar a distribuição da renda.
Enfim, o crescimento é acompanhado, pouco a pouco, de políticas
redistributivas que alteram mais o ou menos a distribuição de renda em
um sentido ou em um outro e exerce um papel de retorno sobre a forma
do crescimento. Pode-se considerar que hoje o regime de crescimento
dominante compreende uma grande parte das atividades financeiras e é
acompanhado de forte política assistencialista. Essas características não
deixam de exercer seus efeitos sobre a distribuição de renda.
Como já tivemos a oportunidade de observar, o crescimento não é
regular e as fases de evolução da pobreza não são as mesmas em relação
ao crescimento do PIB. Os economistas distinguem diferentes fases: o crescimento é «pro-poor» (muito favorável aos pobres), quando a diminuição
do índice de pobreza se realiza a uma taxa de crescimento superior à do
PIB; ele é «trickle down12» (moderadamente favorável aos pobres) quando o índice de pobreza diminui, mas a uma taxa inferior à do crescimento
do PIB; ele é, enfim, pauperizante, «miserabilista», quando o crescimento,
positivo ou mais frequentemente negativo, provoca um aumento do índice de pobreza13. Esta análise pode ser aprofundada ao se considerar outros índices de pobreza que medem sua profundidade, bem como as desigualdades entre os pobres.
A fim de mensurar os efeitos do crescimento, via variações das desigualdades, sobre a pobreza, Kakwani et alii (2004) construíram um indicador muito interessante. A uma taxa de crescimento do PIB de um ano,
12
Preferimos conservar as expressões em inglês em decorrência da dificuldade em traduzi-las; a
última, por exemplo, dificilmente poderia ser traduzida; a expressão «gota a gota» seria provavelmente
a mais próxima, mas também muito deselegante.
13
As elasticidades do índice de pobreza em relação ao PIB são superiores a um, entre zero e um e
inferiores a um. Ver Kakwani et alii (2004). Adotamos aqui as definições desse autor, em lugar das
do Banco Mundial, que considera que o crescimento é «pro-poor» se o índice de pobreza diminui,
não importando qual seja sua taxa. Nesse caso, basta que a elasticidade seja superior a zero.
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corresponde uma taxa de crescimento (negativo ou positivo) do índice de
pobreza. A relação crescimento/pobreza difere de um ano a outro, porque
o crescimento age sobre as desigualdades de maneira irregular. A idéia
consiste em, a partir da taxa observada de crescimento a cada ano, calcular a que nível deveria ser essa taxa para que se tenha um crescimento do
índice de pobreza similar à taxa de crescimento observada. À taxa de crescimento hipotética (PEGR14) corresponde então uma taxa de crescimento
neutra do ponto de vista distributivo. Pode-se então deduzir que, se a taxa
calculada ultrapassa a observada, o crescimento é «pro-poor», pois ele
conduz a uma diminuição das desigualdades e permite uma forte diminuição do índice de pobreza; se a taxa calculada é inferior à observada, mas
maior que zero, ela é do tipo «trickle down»; nesse caso o índice de pobreza diminui, mas de maneira fraca, isso porque as desigualdades aumentam; enfim, se essa taxa calculada é negativa e menor que a taxa observada, estamos na presença de um crescimento empobrecedor. O exemplo
coreano é uma ilustração interessante do que foi dito. O crescimento foi,
entre 1990 e 1996, em seu conjunto, do tipo «pro-poor»: os índices de
pobreza diminuíram mais rapidamente que o aumento do PIB. As desigualdades diminuíram no conjunto da população – o coeficiente de Gini
passou de 29% em 1990 a 27%, segundo o autor15 –, mas também entre
os pobres, de sorte que a profundidade da pobreza diminui. Em 1997-98,
com a crise, a situação muda radicalmente; estamos nesse momento na
presença de uma fase “empobrecedora”: o índice de pobreza diminui a
uma taxa mais elevada, em relação ao do PIB, a profundidade aumenta
ainda mais rápido e as desigualdades entre os pobres cresce fortemente.
No período que se segue, a diminuição do índice de pobreza é levemente
inferior à taxa de crescimento do PIB; o crescimento é «trickle down»
desse ponto de vista, mas ele é «pro-poor» se nos referimos aos dois outros
índices, graças à política social ativa posta em ação.
Não é isso o que se observa na América Latina. Com a mesma
metodologia, Nunez et alii (2005) analisaram a Colômbia. O efeito decorrido das desigualdades é muito mais importante. Observa-se, com efeito,
que a curva de crescimento observada encontra-se muitas vezes abaixo da
curva do PEGR e esta última é frequentemente inferior a 0%. O índice de
pobreza fica em um nível elevado; o efeito decorrente do crescimento das
desigualdades é, muitas vezes, maior que o efeito decorrente do crescimento, sobretudo de 1997 à metade de 1998 e ainda maior de 2002 à
14

Acrônimo de «Poverty Equivalent Growth Rate»

15

Ligeiramente diferentes daquelas calculadas por ADB (op.cit).
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2003, graças a um forte crescimento «pro-poor». Se o crescimento tivesse
sido neutro, o índice de pobreza teria passado de 51% em 1996 a 37% em
2004. Isso significa, dizem, em quanto, no período, as conseqüências das
fases de crescimento “empobrecedor” foram fortes.

Um regime de crescimento de baixa performance
O índice de pobreza é orientado à baixa, mas essa baixa é relativamente fraca e a pobreza fica situada em um nível muito elevado. Vimos
que essa baixa era de responsabilidade do “triângulo da pobreza” nessa
modesta evolução: o nível das desigualdades é muito elevado (fator negativo) e, em certos países, as desigualdades diminuem (fator levemente positivo). Se limitar à análise do triângulo da pobreza é insuficiente, é preciso especificar o crescimento e as desigualdades que ele veicula. O objeto
dessa parte é analisar a relação existente entre o regime de crescimento
após uma década e a evolução da pobreza. Mostramos que, de uma parte,
esse regime de crescimento é favorável para se alcançar uma diminuição
da pobreza na América Latina, após início do Millenium. Trata-se, portanto, de um traço positivo. De outra parte, e no sentido oposto, esse regime
de crescimento se traduz por uma inserção problemática na divisão internacional do trabalho. Essa inserção difere daquela que se pode observar
nas economias asiáticas. Ele é de natureza a impedir uma diminuição importante do índice de pobreza. Trata-se, portanto, de um traço negativo.
Apenas evocaremos a dimensão financeira do regime de crescimento
atual, enviando a outros trabalhos sua análise16, ainda que essa dimensão
tenha uma influência sobre a pobreza.

A. A pobreza ligada ao não emprego e ao emprego
A pobreza é muitas vezes associada à ausência de emprego ou ainda
a um emprego no setor informal. O avanço das atividades informais é
muitas vezes seguido de uma migração do campo para a cidade e parece
estar ligado à incapacidade do setor formal em fornecer empregos em
número suficiente aos novos entrantes. Para sobreviver, esses novos
entrantes buscam empregos informais e vivem em favelas. A migração, os
empregos informais e a pobreza encontram-se, portanto, ligados. Entre-

16

Ver o capítulo 1 de nosso livro “Le défi des inégalités” (op.cit).
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tanto, não se pode reduzir a pobreza a esta única dimensão. A realidade é
mais complexa. A pobreza está ligada ao não emprego e ao emprego,
sendo ele formal ou informal. A taxa de atividade dos pobres é fraca, mais
fraca entre os “não pobres”, e a taxa de desemprego é mais elevada. Esses
dois pontos (atividade e desemprego) constituem um paradoxo. É esse
paradoxo que vamos ilustrar com o caso do Brasil.
Segundo os trabalhos de Sonia Rocha (p.10, 2007), a taxa de atividade
média dos pobres no Brasil era de 54,9% em 1999 e de 55,6% em 2005,
para o conjunto de todos os setores de atividades (formal e informal). O
aumento dessa taxa é fraco nesse período. A taxa de atividade dos “não
pobres” era de 63,3% em 1999, tendo aumentado para 65% em 2005, ou
seja, um aumento mais importante que aquele observado para os pobres.
Nas cidades, a diferença alcança 11,6 pontos em 2005 (52 e 63,6).
A priori, é surpreendente que a taxa de atividade dos pobres seja
menor que a dos “não pobres”, já que é fraco o nível de renda dos pobres. Logo, por definição, dever-se-ia observar justamente o contrário,
ou seja, uma taxa de atividade dos pobres mais elevada que a dos “não
pobres”, por razões estritas de sobrevivência. Muitos fatores podem explicar esse paradoxo, dentre os quais, um pode ter uma maior influência: a taxa de fecundidade das mulheres é, em geral, mais elevada nas
famílias pobres, tornando difícil a guarda das crianças de menor idade,
sobretudo nas cidades, onde a solidariedade é mais baixa em relação ao
campo e, praticamente, não existe sistema de creche. Uma outra explicação, muitas vezes lembrada, procura estabelecer uma relação entre a
fraca taxa de atividade e as transferências sociais que beneficiam os mais
pobres. Esta explicação não é muito séria. Inicialmente, porque a fraca
taxa de atividade é observada mesmo quando não há, ou há pouca, transferência social; em seguida, porque ela é desmentida pelas análises mais
finas, como iremos ver.
Segundo Sonia Rocha, a taxa de desemprego, definida segundos os
critérios da OIT, era de 18,2% em 1999 e de 20,1% em 2005. Paradoxalmente, essas taxas são inferiores para os “não pobres”: 6,6% em 1999 e
6,3% em 2005. Na medida em que os pobres não recebem auxílio desemprego, é surpreendente que tenham uma taxa de desemprego mais elevada que a dos “não pobres”.
Observando a composição dos pobres e desempregados pobres, segundo o nível de escolaridade e confrontando os dados, é possível encontrar uma explicação para esse paradoxo.
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Composição dos pobres segundo a escolaridade em %
Indicador

Ano

Menos de
4 anos

De 4 a
7 anos

De 7 a
10 anos

11
anos

Mais de
11 anos

Composição por
idade

1999

25,1

41,3

20,9

11,1

1,7

2005

15,9

35

26,6

20,5

2,1

10,2

20,7

30,4

33,6

40,2

10

19,3

29,8

32,2

37,2

Taxa de
desemprego

1999

Fonte: S. Rocha (p.13, 2007), a partir dos dados do IBGE e da PND
(o Norte rural foi excluído).

Os pobres que têm uma escolaridade média de menos de quatro anos
são muito menos numerosos em 2005 que em 1999 (25,1 contra 15,9).
Essas são, muito provavelmente, as categorias mais pobres. Suas taxas de
desemprego são fracas. Para uma taxa em torno de 10%, 41,3% dos pobres têm uma escolaridade de 4 a 7 anos em 1999. Eles são menos numerosos em 2005 (35%). A taxa de desemprego é mais elevada e diminui
pouco entre essas duas datas. Esta taxa de desemprego é, entretanto, menor que o peso dos pobres nessa categoria. Pode-se, desde então, considerar que, quando a formação é pouco importante (de 0 a 7 anos), a taxa de
desemprego é relativamente fraca; a necessidade de trabalho para sobreviver é forte, mas é trabalho exercido, sobretudo, nos empregos informais.
São os mais pobres que recebem mais transferências sociais, mas também
são eles que enfrentam taxas de desemprego mais fracas.
A ruptura aparece com os pobres que têm mais de 8 anos de escolaridade: 20,9% dos pobres têm entre 8 e 10 anos de escolaridade; esse
percentual aumenta sensivelmente em 2005. Nessa categoria de pobres,
bem como nas seguintes, a taxa de desemprego é mais importante que sua
participação na pobreza total. Em 2005, 29,8% estão desempregados. O
desemprego cresce à medida que a escolaridade avança.
A taxa de desemprego é fraca para as categorias de pobres menos
escolarizados; ela cresce à medida que a escolaridade aumenta. Os mais
pobres buscam atividades geralmente na informalidade, sobretudo para
garantir a sobrevivência estrita. A ausência de sistema de proteção social
para os pobres menos instruídos e a necessidade de sobrevivência estrita
explica essas fracas taxas de desemprego. Os menos pobres entre os pobres têm, por outro lado, uma taxa de desemprego mais elevada. Ao contrário do que se observa nos países desenvolvidos, a taxa de desemprego
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é fraca no Brasil para as categorias menos instruídas, essa taxa aumenta
com o grau de instrução17. Se existe pobreza nesse caso é porque as remunerações são fracas e existe uma predominância de trabalho em tempo
parcial e precário. Se existe uma forte taxa de desemprego, deve-se provavelmente à possibilidade de reencontrar um emprego melhor remunerado, levando em conta a qualificação alcançada e a recusa consecutiva de
aceitar um emprego não muito desclassificado e menos remunerado.
Nos anos 2000, a escolaridade aumenta sensivelmente, como se pode
observar nos dados expostos na Tabela abaixo. A oferta de trabalho não
qualificado (de 0 a 7 anos de escolaridade) diminui fortemente em porcentagem, mas a demanda de trabalho não qualificado por parte das empresas não diminui no mesmo ritmo. Isso resulta em uma alta relativa dos
rendimentos dessa categoria de trabalhadores. Segundo os dados da PNAD,
explorados por Néri et alii (op. cit, p. 23), os rendimentos do trabalho
crescem nos cinco primeiros decis; duas vezes mais rápido que nos quatro decis seguintes, e três vezes mais rápido que no último decil de 2001 à
2006. Ora, é nos cinco primeiros decis que se encontra a maior quantidade de trabalho não qualificado, quer ele se encontre em empregos formais
ou informais, sendo nos decis seguintes que se tem a maior quantidade de
trabalho qualificado e de empregos formais.
O progresso do ensino abre a via, cada vez mais importante18, para
uma qualificação do trabalho, mas a demanda de trabalho qualificado não
segue o mesmo ritmo. Isso facilita o aparecimento de mecanismos de desclassificação, operando por meio do aumento da precariedade, da transformação presente em numerosos postos de trabalho (por exemplo, quando o assalariado torna-se indiretamente seu próprio empresário e passa a
sofrer os riscos ligados à conjuntura), da elevação do uso do tempo parcial, ou mesmo pela inadaptação das formações em relação às demandas
dos empresários.

B. Uma inserção internacional pouco favorável para os pobres
O Brasil encontra-se em uma situação particular e original, similar à
das economias latino- americanas, após o início dos anos 2000, com ex-

17

Já tínhamos observado esse paradoxo em Destremau; Salama (2001).

No entanto, seria abusivo identificar anos de escolaridade e qualificação, como muitas vezes
fazem as instituições internacionais. Observa-se, com efeito, uma diminuição da qualidade do
ensino (ver OCDE, 2006 e Bonelli, R, 2006).
18

24 | Nexus Econômicos – CME-UFBA

ceção da Argentina. A taxa de crescimento continua fraca em média. O
funcionamento do mercado de trabalho se traduz por menos desigualdades, logo em benefício dos mais pobres. Isso é um aspecto positivo.
A oferta de trabalho em um momento dado depende, de modo geral,
da taxa de atividade e da fecundidade (com um atraso de quinze anos).
A fecundidade diminuiu nos últimos quinze anos e seus efeitos começam a aparecer sobre o mercado de trabalho. De maneira mais precisa,
a oferta de trabalho qualificado depende de um fator suplementar: a política educativa do Estado. A demanda de trabalho, quanto a ela, depende da taxa de crescimento: se esta taxa favorece a elevação da produção
de bens relativamente sofisticados, a demanda privilegiará o trabalho
qualificado em detrimento do trabalho não qualificado. Se a produção
de bens de média e baixa tecnologia for privilegiada, como parece ser o
caso, com exceção de alguns raros setores, a demanda de trabalho não
qualificado continuará a ser importante e sua taxa de crescimento poderá ser superior à do trabalho qualificado. Esta situação pode ser favorável ao trabalhador não qualificado e relativamente desfavorável ao trabalhador qualificado. Mas, como, ao mesmo tempo, a oferta de trabalho
qualificado aumenta mais rapidamente que a do trabalho não qualificado, os trabalhadores que ocuparão os postos de trabalho não
corresponderão à suas qualificações específicas e terão empregos desclassificados. Para tanto, basta que a taxa de crescimento aumente para
que a demanda de trabalho qualificado aumente em número absoluto e
até mesmo em porcentagem da demanda total. A oferta de trabalho qualificado, ainda que crescente, pode então se tornar insuficiente, face a
esta demanda, se as despesas públicas em educação não crescerem de
maneira significativa. A evolução relativamente favorável aos trabalhadores menos remunerados (portanto, aos pobres) se inverterá e o diferencial entre rendimentos de trabalhadores não qualificados e qualificados aumentará. Dessa forma, a evolução favorável aos pobres do mercado de trabalho se mostra frágil, salvo se as despesas em educação aumentarem sensivelmente.
Mas, para que a taxa de crescimento aumente no longo prazo, várias
condições são necessárias. O regime de crescimento sofre o domínio financeiro que não privilegia o investimento produtivo, ao contrário do que
se observa na maior parte das economias asiáticas. A taxa de crescimento
é, portanto, fraca em média. Além disso, a inserção na economia mundial
se faz no mesmo ritmo que o crescimento das exportações mundiais, se
bem que essas economias são, em muito, no conjunto, com exceção do
México, mais abertas que no passado, quando se considera seu grau de
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abertura (exportações mais importações sobre o PIB) 19, mas elas não são
mais abertas que a média mundial. Um número para esclarecer essa proposição: a participação das exportações brasileiras, desde há muito, se
encontra em torno de 1% das exportações mundiais, mesmo que se verifique uma leve tendência à alta, enquanto que a da China em 2000 estava
avaliada em 3,9% e, em 2005, em 7,4% (carta IEDI, 2006). Esta participação modesta das economias latino-americanas no comércio mundial se
explica pela composição de suas exportações. A parte das exportações de
produtos primários aumenta graças ao aumento do volume e, ao mesmo
tempo, de seu valor, em razão da forte demanda mundial (asiática). A
composição das exportações engloba poucos produtos sofisticados. Ora,
são esses produtos que apresentam crescimento mais elevado no plano
mundial (sobre essas questões ver Lall, 2005, Palma, 2006b e Salama,
2006, IEDI, 2007)20.
O aumento extraordinário da modernização é real, mas relativamente
insuficiente em relação à estruturação e à evolução do comércio internacional, com foco, cada vez mais, sobre a compra e venda de produtos de
alta tecnologia (Klias; Salama, 2007). A América Latina aumenta seu atraso em relação aos “dragões” asiáticos, tal como a Coréia do Sul, e o cenário de uma incapacidade em concorrer com a China e com a Índia em
futuro próximo em mercado ditos portadores de lucro.
Em síntese, uma taxa de crescimento mais elevada e durável, acompanhada de um esforço sustentado nas despesas em educação, é a via obrigatória para reduzir, de maneira significativa, a pobreza. Mas. para percorrer esta via, ainda é preciso que as relações entre as finanças e o Estado
e a indústria sejam diferentes e que seja também possível se modificar em
profundidade a estrutura das exportações, em direção a produtos mais
sofisticados e mais demandados. A luz no fim do túnel da pobreza, mes-

19

A taxa de abertura do Brasil passa, assim, de 11,7% em 1990 a 26,9% em 2004 (carta IEDI, 2006).

Exportações com conteúdo tecnológico elevado se caracterizam, em um plano mundial, pela
elevada elasticidade da demanda em relação ao rendimento e são suscetíveis de apresentar efeitos
entrelaçados nos ramos industriais, salvo se elas resultam de indústrias de montagem como no
México. Elas participam, assim, na remodelagem profunda do aparelho industrial. A dificuldade em
favorecer a elevação das exportações com conteúdo tecnológico elevado caracteriza os modos de
crescimento do tipo “vôo de pato selvagem” (canards boiteux) (Palma, 2006b). Os efeitos sobre o
crescimento das exportações são favoráveis e a relação entre o grau de abertura mais elevado e forte
crescimento não é, ou é pouco, verificada. Na medida em que a participação das exportações de
produtos manufaturados com média e alta tecnologia não é importante no Brasil, pode-se considerar
que seu regime de crescimento se aproxima muito mais do “vôo dos patos selvagens” que do vôo
dos “gansos selvagens”.
20
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mo com os pequenos clarões percebidos em alguns países, ainda se encontra muito distante. O aumento das transferências sociais diminui a
pobreza e alivia as dificuldades dos que mais sofrem privações. Se essas
transferências são necessárias e eticamente indispensáveis, elas não são
de forma alguma a solução para suprimir uma pobreza absoluta, que ainda se situa em níveis muito elevados, apesar da sensível diminuição em
alguns países. Enfim, em se obtendo uma sensível redução da pobreza
absoluta, não é necessário que essa diminuição seja acompanhada de uma
elevação da pobreza relativa, produzida por um aumento das desigualdades, pois esta última minaria a coesão social, aprofundando o fosso, já
existente, entre a cidadania social e a cidadania política.
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A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL EUROPEIA:
um caminho para a coesão econômica e social?
Teresa Sequeira e Francisco Diniz 1

Resumo
Com este trabalho os autores procuram analisar a evolução da política de coesão econômica e social da União Européia, quer em matéria da
orientação estratégica quer do seu impacto nos países abrangidos. A análise efetuada revelou que, apesar dos diversos ajustamentos na política e
reforço das dotações orçamentais, os processos de convergência não assumem a tão desejável tendência de uma forma consistente e inequívoca,
subsistindo graves disparidades entre os Estados Membros, para as quais
certamente contribuíram os recentes alargamentos da União Européia, bem
como a recente crise mundial, pondo em causa as expectativas geradas
pelo Tratado de Lisboa.
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Abstract
With this piece of research the authors seek to analyze the European
Union’s social economic cohesion policy in what it concerns both strategic
giddiness and its impact in the counties where this policy took place. The
analyze shows that in spite of adjustment policy and the budget
reinforcements the convergence processes do not allow the wished
tendency in such a way that it can be considered consistent and clear.
One can see that serious disparities persist among the member States and
for that the recent EU enlargements as well as the global economic crisis
certainly give a help, threatening the expectations created by the Lisbon
Treaty.
Key-words: Regional development policy; European Union; Socioeconomic cohesion; Convergence.
JEL classifications: R58; O19; O47

Introdução
A coesão econômica e social é, desde há vários anos, um dos objetivos prioritários da União Européia (UE). Ao promover a coesão, a UE
favorece um desenvolvimento harmonioso e sustentável das atividades
econômicas, cria emprego, revela uma preocupação crescente com a
protecção do ambiente, assim como a eliminação das desigualdades entre
países, regiões, populações e entre homens e mulheres.
O principal objetivo deste trabalho é demonstrar que, apesar das sucessivas reformas das políticas estruturais e conseqüentes reformulações
a nível de orientação, objetivos, regulamentos de aplicação e reforços financeiros, com um impacto genericamente positivo na diminuição das
disparidades regionais, o certo é que subsistem disparidades
socioeconômicas muito grandes entre as regiões da EU. Isso tem origem
nas deficiências estruturais em determinados fatores - chave de
competitividade, como os investimentos em infraestruturas, a inovação e
os recursos humanos. Mais ainda, constatou-se que estes problemas tendem a agravar-se com o alargamento da UE, essencialmente com a
integração de dez novos Estados-Membros em 2004, a que se somaram
mais dois Estados em 2007.
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Finalmente encarada como absolutamente crucial para o desenvolvimento da União Européia, perspectiva legitimada pelo estabelecimento e
posterior reafirmação da Estratégia de Lisboa e de Gotemburgo e consolidada no Tratado de Lisboa, onde pela primeira vez o princípio da coesão
territorial figura entre os objetivos da união, a política de desenvolvimento
regional terá necessariamente que abandonar o caminho algo sinuoso que
tem vindo a percorrer, como se demonstra, em nome da sua eficácia real
em matéria de coesão econômica e social.

Metodologia
Após um enquadramento inicial, este trabalho começa com uma síntese evolutiva da Política Regional Comunitária (PRC), desde a criação da
comunidade em 1957 até o primeiro alargamento, passando pelas fases
intermédias correspondentes à criação do Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional (FEDER), e à fase de consolidação da PRC, concluindo com as perspectivas para o quadro de programação em vigor, relativo
ao período 2007/13.
Posteriormente, são passados em revista os instrumentos financeiros
ao dispor da comunidade para execução das políticas estruturais e a evolução das respectivas dotações orçamentais, em valor e importância relativa.
Finalmente, analisam-se os efeitos da política de coesão econômica e
social, notadamente no nível da convergência e do emprego, apresentando-se, em seguida, as considerações finais.
Em matéria de dados e instrumentos de apoio para a realização deste
trabalho, recorreu-se à inúmera documentação disponibilizada pela União
Européia, bem como a dados estatísticos das fontes oficiais comunitárias,
artigos científicos e estudos de impacto, principalmente os realizados pelos autores (Sequeira, 1997; Sequeira Ramos, 2006).

Enquadramento
A construção européia tem por efeito a criação
de um conjunto de Estados que mantêm vínculos
e regulam em conjunto questões de interesse comum. No entanto, o conceito de integração da
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União Européia só pode ser considerado digno
de credibilidade na condição de manter entre esses Estados uma coesão econômica e social adequada. Europe – the official website of the
European Union, Outubro 2009)
Segundo Mateus et al (2005), a referência da coesão econômica e
social na experiência da construção européia surgiu no quadro da formulação dos objetivos das políticas estruturais de incidência regional, enquanto objetivo de equilíbrio na distribuição dos resultados obtidos em
matéria de desenvolvimento das economias e das sociedades. A coesão
econômica e social encontra-se, assim, relacionada com a verificação de
progressos, quer em termos de desempenho econômico, quer na melhoria
das condições de vida, com tradução real no nível dos agentes econômicos, dos cidadãos e do próprio território.
O objetivo da coesão econômica e social, essencial ao desenvolvimento harmonioso do conjunto da União Européia (UE) 2, passa pela
implementação de uma política de desenvolvimento regional (conforme
se pode verificar na figura 1), atendendo à necessidade de redução das
disparidades entre as regiões e à busca do tão desejável equilíbrio, agora
ainda mais pertinente se considerarmos que os Estados-Membros (EM)
encontram-se integrados numa zona monetária.
O recente tratado de Lisboa (CE/JOUE, 2007) vem consolidar a coesão econômica, social e territorial na união, reforçando o papel das regiões e consagrando uma nova definição do princípio de subsidiariedade,
que passa a abarcar os níveis local e regional3.
Em matéria de disparidades regionais, constata-se que, até o início
dos anos 2000, as disparidades de rendimento e de emprego na UE-15
vinham diminuindo, sobretudo desde meados da década de 90 (Sequeira
Ramos, 2006). No entanto, com as alterações do cenário macroeconômico

2
A União Europeia, resultado da evolução da Comunidade Econômica Européia (CEE) instituída
pelo Tratado de Roma, é constituída atualmente por 27 países. Estes países foram integrados em
diferentes fases, tendo os últimos alargamentos ocorridos em 2004, onde a UE passou de 15
Estados-Membros (UE-15) para 25 (UE-25) e em 2007, onde foram adicionados mais dois (UE-27).
Apresenta-se, em anexo, um resumo das principais etapas na construção da União Européia (quadro
A.1), o mapa da configuração atual (figura A.1) e ainda um quadro com os países, respectivas siglas
e ano de adesão (quadro A.2).
3
De acordo com esta definição, a UE só intervém se os resultados da ação prevista forem atingidos
de forma mais eficaz no nível da UE do que no nível nacional.
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e a entrada dos novos EM, as disparidades voltam a aumentar: o Produto
Interno Bruto (PIB) total da UE-25 só cresceu 5% relativamente ao PIB da
UE-15, sendo o PIB médio per capita dos dez novos países aderentes inferior à metade da média da UE-15. No nível de emprego a situação também é bastante diferente, uma vez que apenas 56% da população em
idade de trabalhar, nesses novos países, participa da vida ativa, enquanto,
na UE-15, esse valor era de 64% (UE, 2004). E, naturalmente, com o alargamento da comunidade em 2007, à Bulgária e à Romênia, a situação
sofre um agravamento adicional: um aumento de 6,3% da população, mas
apenas um aumento de 1% do PIB, expresso em paridade do poder de
compra (ppc)4 (CE, 2007a).

Figura 1: Aspectos gerais da política de Coesão da União Europeia
Fonte: Adaptado de CE (2004c: 5)

Figura 2: O PIB per capita (ppc) em 2005
Fonte: CE ( 2007a: 4).
O recurso à paridade de poder de compra destina-se a eliminar as distorções provocadas pela
presença de níveis de preços muito diferenciados, entre os diversos países.
4
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As disparidades de rendimento encontram-se bem visíveis no gráfico
supra (figura 2), havendo a realçar que, ao valor 100, corresponde a média
da UE-27. Se o valor médio se referisse à UE-15, então as disparidades
seriam, sem qualquer dúvida, ainda mais salientes.

Síntese da evolução da polÍtica regional comunitária
A política de coesão sofreu uma considerável evolução, por meio do
afinamento dos objetivos, dos instrumentos de apoio e respectivos regulamentos de aplicação, e ainda com o reforço dos montantes financeiros.

O executado: período 1957-2006
Especificamente em matéria de Política Regional Comunitária (PRC),
parte integrante da política de coesão e que nos interessa particularmente,
Cuadrado-Roura e Navarro (2005) sintetizam esta evolução em três grandes fases: a fase I (1957-1974); a fase II (1975-1987) e a fase III (19882006).
Na Fase I, correspondente ao período entre a assinatura do Tratado de
Roma e ao relançamento da PRC, devido à primeira ampliação da comunidade, verificamos que o Tratado de Roma não previa política regional,
mas unicamente mecanismos de solidariedade, sob a forma de dois fundos estruturais: O Fundo Social Europeu (FSE) e o Fundo Europeu de Orientação e Garantia Agrícola (FEOGA) – secção orientação. A comunidade
não dispunha de instrumentos para desenvolver uma PRC própria, sendo
da competência dos EM o desenvolvimento das suas políticas. Há, todavia, a registrar a informação da Comissão ao Conselho sobre os Problemas Regionais (1965), a criação da Direção Geral de Política Regional
(DGXVI) em 1967, e o relatório Thompson, que constitui a primeira análise oficial sobre a problemática regional.
A fase II foi marcada pela criação do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) em 1975. Porém, este fundo teve dotações modestas, o que comprometeu a execução da política regional, até o Ato
único europeu (1986), onde se fez, da coesão econômica e social, uma
nova competência da Comunidade (artigos 158 a 162 CE), tendo-lhe fixado os objetivos e os meios.
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Segundo Cuadrado-Roura e Navarro (op. cit.: 460, 468-470), a verdadeira consolidação da PRC ocorreu na Fase III, realçando as seguintes
características:
–

estabelecimento de objetivos precisos de acordo com as características específicas de cada região. Daqui saíram 5 objetivos5, acrescidos, posteriormente, quando do tratado de adesão da Áustria, Finlândia e Suécia, de um sexto objetivo 6;

–

abandono do financiamento de projetos individuais a favor de
projetos integrados e planejados com objetivos de médio prazo;

–

menor preocupação com as dotações para infraestruturas clássicas, para reforçar o apoio ao tecido produtivo;

–

procura de um maior grau de sinergia através de uma maior
coordenação com outras intervenções sem caráter regional;

–

promoção de uma maior iniciativa privada;

Quanto aos objetivos, o artigo nº 1 do regulamento 2052/88 do Conselho estabeleceu os seguintes
(Jornal oficial das Comunidades Européias, 1988, em Sequeira, 1997): objetivo nº 1 – promover o
desenvolvimento e o ajustamento estrutural das regiões menos desenvolvidas; objetivo nº 2 reconverter as regiões fronteiriças e as regiões afetadas pelo declínio industrial; objetivo nº 3 combater o desemprego de longa duração; objetivo nº 4 - facilitar a inserção profissional dos
jovens; objetivo nº 5 - na perspectiva da reforma da Política Agrícola Comum - 5a) acelerar a
adaptação das estruturas agrícolas, 5b) promover o desenvolvimento das zonas rurais. De acordo
com trabalho anterior (Sequeira, 1997), as regiões do objetivo 1 eram áreas que não acompanharam
o progresso de outras regiões, sendo o seu PIB por habitante inferior a 75% da média comunitária.
Aqui, a tônica da intervenção comunitária foi colocada na recuperação do atraso, por meio da
criação de infra-estruturas sólidas. As regiões do objetivo 2 eram zonas afetadas pelo declínio das
indústrias tradicionais (caso do carvão e do aço), necessitando de ajuda de modo a ajustar as suas
economias a novas atividades industriais. A ação comunitária, neste caso, deu prioridade à criação
de empregos, reabilitação de edifícios, incentivo a novas atividades e desenvolvimento de programas
de Investigação e Desenvolvimento. As áreas do objetivo nº 3, 4 e 5a não foram definidas numa
base regional, mas foram igualmente apoiadas pela comunidade, com ações dirigidas aos objetivos
especificados. Por fim, as regiões do objetivo 5b eram áreas rurais, representativas das menores
densidades populacionais da comunidade, onde era necessário incentivar o seu desenvolvimento
econômico. O esforço comunitário incidiu na criação de novos empregos não agrícolas, notadamente
no campo do turismo, das pequenas empresas e melhoria dos serviços básicos, de forma a evitar o
êxodo rural.
5

Em 1995 foi acrescido um sexto objetivo, dirigido a regiões com baixíssima densidade de população:
zonas árticas, na Finlândia e da Suécia, com 8 ou menos habitantes por Km2 (http://europa.eu.int/
comm/regional_policy/funds; em Janeiro de 2006).
6
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–

maior simplificação do seu funcionamento operativo e
melhoria dos mecanismos de controle, acompanhamento e
avaliação;

–

forte preocupação com os problemas do meio ambiente.

Foi nesta Fase III que se registraram sucessivas reformas dos fundos
estruturais: (Regulamento (CE) 2052/88; Regulamento (CE) 4253/88; Regulamento (CE) 2081/93 e Regulamento (CE) 2082/93), reforço das dotações orçamentais (“pacote Delors”, 1988; “pacote Delors II”;1992) e ainda a instituição de um novo fundo estrutural, o Instrumento Financeiro de
Orientação da Pesca (IFOP), em 1993, e o surgimento do Fundo de Coesão, em 1994. Pode-se destacar, ainda, a criação do Comité das Regiões,
um órgão consultivo do Conselho, constituído por representantes das regiões (1994).
Nesta fase, a PRC teve por objetivos não apenas a redução das desigualdades regionais em termos de rendimento, mas também a convergência
real, tendo-se tornado relevantes as questões relativas à competitividade,
qualificação dos recursos humanos e ao desenvolvimento sustentável. Foi
acompanhada de reforço financeiro e começaram a revelar-se as preocupações inerentes ao acompanhamento e avaliação das ações implementadas.
Os fundos estruturais comunitários conheceram uma nova reforma
(Regulamento (CE) 1260/99), com vista a uma maior eficácia na redução
das disparidades dos níveis de desenvolvimento e na promoção da coesão
econômica e social na União. A reforma dos fundos estruturais induzida
pela “Agenda 2000” procurou melhorar a eficiência das intervenções estruturais comunitárias7, reforçando a concentração das ajudas e dos montantes financeiros, propondo uma repartição mais clara das responsabilidades, descentralizando mais a sua gestão e simplificando o seu funcionamento, através da redução do número de objetivos prioritários de inter7
A intervenção comunitária é orientada por princípios básicos, notadamente: a) programação das
ajudas, via elaboração de programas plurianuais de desenvolvimento; b) parceria entre o maior
número possível de partes; c) adicionalidade da ajuda européia relativamente aos subsídios nacionais,
devendo os Estados - Membros (EM) manter, para cada objetivo, as suas despesas públicas pelo
menos no mesmo nível das do período anterior; d) gestão, acompanhamento e avaliação da utilização
dos Fundos, para o que os EM designam uma autoridade gestora para cada programa e C. de
Acompanhamento, fazendo avaliação ex ante, intercalar e ex post; e) pagamentos e controles
financeiros: os EM e a Comissão fazem um contrato financeiro, onde a Comissão se compromete a
pagar dotações de autorização anuais, conforme a programação e cada EM designa uma autoridade
pagadora por programa (http://europa.eu.int/scadplus/leg/pt/lvb/l60014.htm; em Janeiro de 2006).
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venção que passaram dos primeiros seis para os três, prioritários, seguintes: objectivo 1 - auxílio às regiões com atraso de desenvolvimento; objetivo 2 - relançamento das regiões em reconversão; objetivo 3 - apoio às
políticas e sistemas de educação, de formação e de emprego8.
Em termos críticos o período de programação 2000-2006 supôs, todavia, um claro ponto de inflexão na tendência de dar um maior protagonismo
à coesão econômica e social, pelos seguintes motivos, entre outros
(Cuadrado-Roura e Navarro, 2005):
–

a política de coesão manteve o seu estatuto em termos de
dotação orçamental, mas a dimensão espacial dos problemas
não adquiriu uma maior relevância política;

–

pela primeira vez a dotação orçamental viu-se reduzida em
termos relativos, apesar da abertura ao Leste, não tendo resultado o debate proposto; o aprofundamento do processo de
integração com o arranque da união monetária e as mudanças originadas pelos processos de internacionalização e
globalização econômica não foram suficientemente tomados
em consideração, nem política, nem orçamentalmente;

–

A dimensão européia da estratégia de desenvolvimento regional
não experimentou nenhum avanço: o princípio de subsidiariedade
pressupôs um certo recorte na margem de manobra da Comissão e acentuou uma política regional fragmentada em territórios,
mas não uma concepção clara do desenvolvimento territorial que
se persegue como objetivo na UE.

Em resumo, a política regional e de coesão planejada pela Comissão
tinha novidades e reformas notáveis, mas ao mesmo tempo deu origem a
Para o objetivo 1 eram elegíveis as regiões cujo PIB per capita fosse inferior a 75% da média
comunitária, sete regiões “ultra periféricas”, zonas nórdicas de baixa densidade populacional e a
Irlanda do Norte. Este objetivo absorveu 70% da dotação dos Fundos Estruturais (151 biliões de
euros entre 2000 e 2006). A delimitação das zonas elegíveis para o objetivo 2 dependia de limites
máximos de população e de critérios socioeconômicos específicos, tendo-se definido quatro tipos
de regiões elegíveis: zonas em mutação socioeconômica nos sectores da indústria e serviços, zonas
rurais em declínio, zonas urbanas em dificuldade e zonas em crise dependentes da pesca. O
objetivo 2 contou com 22,5 mil milhões de euros para o período, correspondentes a 11,5% da
dotação total. As regiões anteriormente elegíveis para os objetivos 2 e 5b, entre 1994 e 1999,
beneficiaram igualmente de apoio transitório. O objetivo 3 contou com 24,05 mil milhões de
euros, 12,3% do total (Europe – the official website of the European Union,em Janeiro de 2006).
8
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um período de incertezas e dificuldades, fruto das claras restrições orçamentárias e da ampliação da UE.

Perspectivas: 2007-2013
Como refere o portal da UE “a evolução dos objetivos 1, 2 e 3, após
2006, dependerá das avaliações relativas ao seu impacto na coesão econômica, social e territorial, bem como das conclusões do debate sobre o futuro da política regional. O alargamento da União aos 25 EM alterou o contexto socioeconômico da União, tornando necessário, para o período de
2007-2013, o lançamento de uma nova estratégia política e uma reforma
dos instrumentos de aplicação” (Europe – the official website of the European
Union). Neste sentido, a proposta da Comissão para o período 2007-2013
(CE, 2004c) assinala como princípios básicos da reforma, no nível dos regulamentos: uma maior concentração, por meio de uma abordagem mais estratégica que reforce as prioridades da união, quer em nível geográfico quer
temático; uma simplificação pela redução do número de regulamentos, menos
objetivos e menos fundos; uma gestão financeira mais flexível, entre outros;
e ainda uma menor descentralização, destacando-se aqui o papel das regiões e dos agentes locais. Em termos comparativos com o período anterior,
os objetivos e instrumentos propostos pela Comissão em matéria de Coesão passam os novos três: Convergência; Competitividade regional e emprego; e Cooperação territorial européia, concentrando-se os instrumentos
nos dois Fundos Estruturais (FEDER e FSE) e no Fundo de Coesão (quadro 1).
Como sintetiza Marques (2006:389), esta nova “política de coesão focaliza-se especialmente nas prioridades das Estratégias de Lisboa (conhecimento,
inovação e competitividade), e de Gotemburgo9 (ambiente, desenvolvimento
sustentável), o que significa uma combinação entre os objetivos de redistribuição
(visando expressamente a coesão) e objetivas de eficiência (visando a
competitividade, o crescimento e a proteção do ambiente)”. Procura-se, então, um reforço da coesão pelo aumento da competitividade das áreas menos
desenvolvidas (realçando-se a nova perspectiva de coesão, a ultrapassar a
visão assente apenas nos tradicionais mecanismos de redistribuição do rendimento) e fazendo “da competitividade um elemento de coesão”.
9
A denominada “Estratégia de Lisboa” é o resultado da realização, em Lisboa, em 2000, de um
Conselho Europeu extraordinário, com o objetivo de tornar a economia européia altamente
competitiva, com base na sociedade do conhecimento. Para tal foi traçada uma estratégia de reforço
do emprego, das reformas econômicas e da coesão social, enquanto elementos indispensáveis à
concretização do referido objetivo. Em 2001, o Conselho Europeu reuniu-se em Gotemburgo, e de
lá resultou a aprovação de uma estratégia de desenvolvimento sustentável, conhecida por “Estratégia
de Gotemburgo”, acrescentando a dimensão de caráter ambiental à Estratégia de Lisboa.
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Em termos de dotações orçamentais, a proposta de afetação de fundos
para esta política é de 346,5 mil milhões de euros, o que a tornará a principal rubrica do orçamento. Quanto a objetivos, o da convergência assumirá um papel de relevo, prevendo-se que absorva 81,5% do total da política de coesão (Quadro 2), seguido do objetivo de competitividade regional e emprego, com uma quota de 16% e por fim, o objetivo da Cooperação territorial européia10, com 2,5% da dotação total (CE, 2007b:26).
Quadro 1: A evolução dos objetivos e instrumentos da Política de Coesão
2000-2006

2007-2013

Objetivos

Instrumentos
Financeiros

Objetivos

Instrumentos
Financeiros

Fundo de Coesão

Fundo de Coesão

Convergência

FEDER

Objetivo nº1

Objetivo nº2

Objetivo nº3
INTERREG

FSE

FEDER
FSE
FEOGA- Garantia
Orientação IFOP

Fundo de Coesão

Competitividade
regional e emprego

FEDER
FSE
FSE

URBAN

FEDER
FEDER

EQUAL

FSE

Leader +

FEOGA- Orientação

-nível regional
- nível nacional:
Estratégia Européia
para o Emprego

FEDER

Cooperação
territorial européia

FEDER

3 Objetivos

3 Instrumentos

FSE

Desenvolvimento
FEOGArural e
GarantiaIFOP
reestruturação do
setor da pesca, fora
do objetivo nº1
9 Objetivos

6 Instrumentos

Fonte: CE (2004a: 8)
Este último justifica-se pelo fato de o alargamento da União aumentar consideravelmente as
fronteiras internas e deslocar as fronteiras externas para Leste, procurando-se, com esta proposta,
simplificar as ações de cooperação transfronteiriça, transnacional e inter-regional (CE, 2004a).
10
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Quadro 2: Linhas básicas e dotações da Política de Coesão (2007-2013)

Fontes: CE (2004d: 17); CE (2007b:26)

A figura 3 procura localizar no espaço europeu as áreas abrangidas
pelos objetivos “convergência” e “competitividade regional”. Destaca-se
que praticamente toda a área da UE fica agora coberta por fundos estruturais11.
A política de coesão que se segue vai ter, pois, que se debater com o
problema da escassez de recursos, por um lado, e, por outro, com a presença de mais países com dificuldades estruturais, como se pode verificar
no quadro 3, onde se apresenta uma breve síntese de indicadores estruturais relativos à situação na UE-15 e na UE-27. Verifica-se que o alargamento da União Européia de 15 para 27 EM significa um acréscimo de
cerca de 27% da população, diminuindo a média do PIB per capita, tal
como a produtividade e os níveis de emprego.
11
Nota adicional: para o desenvolvimento rural e das pescas, agora fora da política de coesão, a
Comissão apresentou a Proposta de Regulamento relativo ao apoio ao desenvolvimento rural pelo
Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) [COM (2004) 490 final] e a Proposta
de Regulamento relativo ao Fundo Europeu para as Pescas [COM (2004) 497 final]). Estes fundos,
que não farão parte dos fundos estruturais, procuram substituir a secção Orientação do FEOGA; a
parte específica do FEOGA- garantia afeta ao desenvolvimento rural e ainda o IFOP (CE, 2004a).
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Figura 3: Mapa dos objetivos Convergência e Competitividade Regional
(2007-2013)
Fonte: http://ec.europa.eu/regional_policy/images/map/eligible2007/sf200713.pdf,
em Dezembro de 2007
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Quadro 3: Síntese de indicadores estruturais comparativos UE-15/UE-27
Indicador

Ano

UE-15

UE-27

População

2004

385.097.072

PIB per capita, ppc

2006

112,1

100

Taxa anual de crescimento do PIB

2006

2,8

3,1

Produtividade do trabalho

2006

110,4

100

Taxa de emprego total

2006

66,2

64,5

Taxa de desemprego total

2006

7,7

8,1

488.751.251

Fonte: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/extraction, em Dezembro de 2007.

Temos pois, um panorama de menos recursos e mais destinatários em
condições de dificuldade acrescida, ao que ainda se adiciona a veemente
necessidade de estabilidade no seio da UE.

Instrumentos financeiros ao dispor da comunidade para
execução das políticas estruturais
As políticas estruturais são adotadas pela União Européia com vista a
reduzir de forma sustentável as disparidades econômicas entre regiões e
reforçar o potencial produtivo nas regiões mais desfavorecidas, como observamos anteriormente. Até o fim do último quadro executado, o financiamento12 destas políticas esteve a cargo, essencialmente, de seis instru-

12
Os incentivos da UE destinam-se à promoção da diminuição das disparidades regionais, por meio
essencialmente, do investimento, quer público quer privado, pois, só em casos excepcionais se poderão
destinar à redução dos custos correntes de uma empresa. Deve-se ter presente, como sublinha González
(2005), que tais ajudas não poderão distorcer o livre mercado e falsear a concorrência, como referem os
artigos 87 a 89 do tratado CE (CE/JOCE: 2002). Existem, todavia, importantes derrogações: a) aos auxílios
destinados a promover o desenvolvimento econômico de regiões em queo nível de vida seja anormalmente
baixo ou em que exista grave situação de sub emprego [n° 3, alínea a), do artigo 87°]; b) aos auxílios
destinados a facilitar o desenvolvimento de certas atividades ou regiões econômicas, quando não
alterem as condições das trocas comerciais de maneira que contrariem o interesse comum [n° 3, alínea
c), do artigo 87°]. Estas derrogações dizem respeito diretamente aos auxílios com finalidade regional,
distinguindo-se das outras categorias de auxílios públicos (auxílios para investigação e desenvolvimento,
para as pequenas e médias empresas, para formação) pelo fato de serem reservadas a zonas geográficas
específicas e de terem por objetivo o desenvolvimento econômico dessas zonas, por meio do apoio ao
investimento e à criação de emprego.
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mentos financeiros: os Fundos Estruturais, o Fundo de Coesão e o Banco
Europeu de Investimento.

Os Fundos Estruturais
São quatro os fundos que permitiram à UE desenvolver ações para a
redução das disparidades de desenvolvimento entre as regiões. Através destes
fundos a União pode outorgar ajudas financeiras aos programas plurianuais13
de desenvolvimento regional, negociados entre as regiões, os EM e a Comissão, assim como a iniciativas e às ações comunitárias específicas.
Os primeiros fundos estruturais comunitários a surgir foram o Fundo
Social Europeu (FSE), dirigido à intervenção para o emprego e formação
no âmbito da estratégia europeia, e o Fundo Europeu de Orientação e
Garantia Agrícola – seção orientação (FEOGA-O) que contribuiu para o
desenvolvimento e o ajustamento estrutural das zonas rurais menos desenvolvidas, melhorando a eficácia das estruturas de produção, de transformação e de comercialização dos produtos agrícolas e silvícolas, e ainda para a ajuda aos agricultores. Em 1975, surgiu o mais importante fundo
estrutural, o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), que
se destina a financiar infra-estruturas, projeto de desenvolvimento local,
investimentos produtivos, ajudas às PME, entre outros.
Posteriormente, em 1993, foi criado o Instrumento Financeiro de Apoio
à Pesca (IFOP) que como o próprio nome indica, destina-se a apoiar a
reforma estrutural da pesca.
Em anexo, apresentamos as fichas – resumo com intervenção destes
fundos por objetivos prioritários (quadros A.3 e A.4).

O Fundo de Coesão
Para além dos fundos estruturais, a UE conta também, desde 1994,
com o Fundo de Coesão, destinado a financiar grandes projetos de infra13
A programação é um dos elementos essenciais das reformas dos Fundos Estruturais. O período
atual abrangido é de 7 anos, havendo, contudo, a possibilidade de adaptações. A Comissão negocia
com os EM com base em documentos de programação e efetua uma repartição indicativa dos
Fundos para cada intervenção e para cada EM. Estes documentos são numa primeira fase, planos de
desenvolvimento e de reconversão, apresentados pelos EM e baseados nas prioridades nacionais e
regionais. Os Estados-Membros apresentam, seguidamente, à Comissão, Documentos de
Programação, que incluem as orientações gerais do executivo europeu (Europe – the official website
of the European Union, em Janeiro de 2006).
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estrutura, no domínio do ambiente e das redes transeuropeias de transporte de interesse comum.

Participação financeira dos Fundos Estruturais e do Fundo de Coesão
A participação financeira dos fundos estruturais é feita sob a forma de
ajuda não reembolsável, ou “ajuda direta” e, em menor escala, de ajuda
reembolsável, bonificações de juros, garantia, aquisição de participações
e participação no capital de risco. Os limites para estas intervenções variaram desde a implementação dos respectivos regulamentos e sucessivas
reformas. Para o quadro 2000-2006, os limites desta participação foram,
em regra, para as regiões elegíveis para o objetivo 1, 75%, no máximo, do
custo total elegível e, em geral, 50%, no mínimo, das despesas públicas
elegíveis. Esta taxa de participação comunitária poderia atingir os 80%
nas regiões situadas num Estado-Membro abrangido pelo Fundo de Coesão, ou mesmo 85% em todas as regiões ultra periféricas e nas ilhas menores do mar Egeu, na Grécia. Para as regiões elegíveis para os objetivos 2
e 3: 50%, no máximo, do custo total elegível e, em geral, 25%, no mínimo, das despesas públicas elegíveis. Consoante à elegibilidade para os
diferentes objetivos e à situação econômica e geográfica das regiões, o
regulamento condicionou a participação dos Fundos a outros limites máximos, no caso de investimentos em empresas ou infra-estruturas susceptíveis de gerar receitas líquidas significativas.
Em termos de Fundo de Coesão, a participação estava compreendida
entre 80 a 85% da despesa pública relativa a um projeto, em função da
natureza da intervenção. Todavia, se existisse co-participação de outras
ajudas comunitárias, no seu conjunto, não poderiam exceder 90% das
despesas totais, exceto em matéria de estudos preparatórios que poderiam
ser financiados a 100%. No entanto, o total das despesas assim efetuadas
não poderia exceder 0,5% da dotação total do fundo (Europe – the official
website of the European Union, em Outubro de 2009).

Dotações orçamentais dos fundos estruturais e do Fundo de Coesão
As dotações orçamentárias para os fundos estruturais e para o Fundo
de Coesão encontram-se condensadas na linha “medidas estruturais” do
Quadro 4.
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Quadro 4: Repartição das despesas no orçamento comunitário

Finalidade
Agricultura

1989-1992
%
Recursos*

1993-1999
Recursos**
%

2000-2006
Recursos*** %

127,352

57,6

282,2

47,3

297,7

48,61

Medidas estruturais

53,99

24,4

204,8

34,4

213,0

34,78

Outros

39,816

18,0

109,1

18,3

101,8

16,62

221,158

100

596,074

100

612,53

100

Total

* Em mil milhões de euros, preços correntes; ** em mil milhões de ecus, preços
correntes; *** em mil milhões de euros, preços de 1999.
Fontes: Construído a partir de dados obtidos em CE (1993); CE/JOCE (1999);
Direcção Geral dos Orçamentos (2000); CE (2002)

Como se pode verificar, o peso das medidas estruturais até o início do
quadro comunitário 2000-06 cresceu fortemente, registrando-se, neste último quadro, uma alteração da sua importância para os países da EU-15, a
favor dos novos EM (figura 4).

Figura 4: Evolução das despesas estruturais na despesa total (1988-2006)
Fonte: CE (2001: 119)
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Por objetivos, a distribuição relevou um claro favorecimento do objetivo 1, que, no período 1990-1993, absorveu cerca de 67% dos recursos
de fundos disponíveis; no período 1994-1999 essa percentagem aumentou para 68%, estando previsto que o período 2000-2006 venha a arrecadar, feito o encerramento, 69,7% (Sequeira, 1997 e DG Politique Régionale,
2000). Nota-se que o principal fundo a contribuir para o objetivo 1 foi o
FEDER.
Quadro 5: Repartição das ajudas estruturais entre os Estados-Membros (1989-1999)

Fonte: Construído a partir de dados recolhidos em http://
www.esportareilterritorio.coldiretti.it/Documenti/I%20rapporto%20coesione.pdf
(Jan., 2006: 144)

Da análise do quadro 5, verificamos que, em valor absoluto, as intervenções estruturais totais na Alemanha e Espanha estão na cabeça da lista,
seguidas por Itália e França, e depois, pela Grécia e Portugal.
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Em termos relativos (importância das verbas recebidas no PIB de cada
país), aparecem em primeiro lugar Portugal, seguido da Grécia, Irlanda e
Espanha. Por meio de um cálculo simples, constatamos que estes mesmos
países que se incluem nos ditos países da coesão 14 são também os países
onde se verifica que as despesas têm uma co-participação comunitária
mais elevada (peso da intervenção comunitária no total).
Relativamente ao crescimento da intervenção comunitária, em média
anual, entre o primeiro período de 1989/93 e o período subsequente, 1994/
99, verificamos que os Países Baixos, a Espanha, a Alemanha, o Reino
Unido e a Bélgica apresentaram ritmos de crescimento superiores à média
da EU-12, enquanto a Grécia, Portugal e a Irlanda cresceram abaixo da
média. Não obstante, a importância das intervenções comunitárias, em
termos de PIB, nestes últimos países e inclusive em Espanha (onde as intervenções têm um peso muito mais baixo), aumentou entre os dois períodos.
Avançando agora para aspectos do quadro comunitário 2000-06, relevamos a manutenção da importância do objetivo 1, que continuou a
liderar a absorção de fundos estruturais e constatamos que, se procedermos ao cálculo auxiliar relativo à média da intervenção comunitária total,
esta aumentou relativamente aos períodos anteriores (30.287 milhões de
euros de média anual, preços de 99, para UE-15), embora bastante menos
do que ocorreu no período anterior (94/99) relativamente ao precedente
(89/93). Em termos de peso no PIB, as ajudas da comunidade descresceram,
na grande maioria dos países, incluindo os da coesão. Todavia, apesar da
descida relativa, é, nestes países, que as intervenções comunitárias atingiram o peso máximo em relação ao PIB: o valor mais elevado registrou-se
em Portugal, seguido da Grécia e depois de Espanha.

Outros instrumentos financeiros
Para além dos fundos estruturais e do Fundo de Coesão, a comunidade, no desenvolvimento da sua política regional, tem ainda à disposição
outros instrumentos, como os Instrumentos financeiros de pré-adesão, do
Banco Europeu de Investimento (BEI) e do Fundo Europeu de Investimento
(FEI).
14
Entendem-se por “países da coesão”, os países cujo Produto Nacional Bruto (PNB) é inferior a 90%
da média comunitária e nos quais se verifica uma necessidade de avultados investimentos em infraestruturas ambientais e de transporte. À data do documento, integravam este grupo Portugal, Espanha,
Grécia, Irlanda e todos os novos EM que apresentavam carências neste âmbito (CE, 2004a: 8).
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Os instrumentos financeiros de pré-adesão destinam-se a participar
financeiramente na preparação da adesão à UE dos países candidatos da
Europa Central e Oriental.
O BEI tem por missão facilitar a realização de investimentos públicos e/ou privados que observem um dos seguintes objetivos: a) desenvolvimento das regiões desfavorecidas da União Européia; b) modernização das empresas e criação de novas atividades que não possam ser
totalmente cobertas por meios financeiros nacionais; c) ajuda a investimentos em infra-estruturas de interesse comunitário que, pela sua dimensão ou natureza, não possam ser financiados por um único EstadoMembro. O BEI atua através de empréstimos globais e de empréstimos
individuais. E, desde 2000, o FEI, em conjunto com o BEI, gere fundos
na área da concessão de capital de risco e de garantias às PME (Parlement
européen, 2004 e Europe – the official website of the European Union,
em Outubro de 2009).

Efeitos da politica de coesão econômica e social
O que esperar da aplicação destes investimentos? De acordo com o
terceiro relatório sobre a coesão, de fevereiro de 2004 (CE, 2004b), observou-se uma convergência significativa dos países da coesão; uma tendência positiva, em geral nas regiões do objetivo 1, no aumento do PIB, emprego e produtividade superior à média européia; melhor governança em
nível regional e uma maior cooperação regional em nível europeu. Todavia o quarto relatório sobre a coesão, publicado em Maio de 2007 (CE,
2007a), mostra uma realidade bem menos auspiciosa, devido essencialmente, como referido na introdução, às alterações macroeconômicas e ao
alargamento da comunidade.

Efeitos em nível de convergência
Análise global
A análise econométrica apresentada no já referido terceiro relatório
sobre a coesão econômica e social (CE, 2004b), cujos resultados apresentamos no quadro 6, relevou que ocorreu um processo de convergência no PIB per capita no espaço europeu. Dividindo o intervalo temporal
entre 1980 e 2001 em três períodos, as conclusões mais relevantes apon-
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tam para a existência de um processo de convergência beta15) isto é, as
regiões com um PIB inicial per capita mais baixo revelaram, em média,
um maior crescimento do PIB per capita (desde a introdução dos apoios
às regiões objetivo 1, em 1988, e os seus reforços, notadamente 1994).
Deve-se salientar que esse processo de convergência beta foi particularmente forte no período entre 1988 e 2001. E o processo de convergência
beta não se deu apenas entre as regiões do objetivo 1, relativamente às
restantes, mas, igualmente, dentro das próprias regiões objetivo 1. O
relatório releva, ainda, que neste período, 1988-01, as disparidades regionais do PIB per capita diminuíram, tendo-se verificado também um processo de convergência sigma.
Quadro 6: Convergência regional (1980-2001)

N° de
regiões

PIB per capita
(% da taxa de
crescimento)

Convergência
beta
Taxa por ano (%)

R-quadrado

Todas as regiões EU 15

197

2,0

0,5

0,94

Regiões objetivo

55

1,9

0,4

0,87

Outras regiões

142

2,0

2,1

0,92

Todas as regiões EU 15

197

1,3

0,7

0,97

Regiões objetivo

55

1,4

3,1

0,94

Outras regiões

142

1,2

0,8

0,95

Todas as regiões EU 15

197

2,3

0,9

0,97

Regiões objetivo

55

2,6

1,6

0,92

Outras regiões

142

2,1

0,0

0,96

Convergência regional
1980-1988

1988-1994

1994-2001

Fonte: CE (2004b: 146)

15
A convergência beta verifica-se “quando as economias mais pobres tendem a crescer mais
rapidamente do que as ricas” (Silva e Silva, 2002: 241). Quanto à convergência sigma, “está
presente quando a dispersão dos níveis de produto per capita efetivo de um conjunto de economias
tende a diminuir ao longo do tempo” (Silva e Silva, 2002: 244). Os conceitos estão relacionados:
uma condição necessária para a existência de convergência sigma é a existência de convergência
beta. Todavia poderá ocorrer um processo de convergência beta sem que ocorra convergência
sigma, bastando, para tal, que apesar de a região mais pobre crescer mais rapidamente do que a
mais rica, não se observe uma diminuição da dispersão dos rendimentos ao longo do tempo. Então,
a convergência beta é uma condição necessária, mas não suficiente para a convergência sigma.
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Porém, o mais recente texto sobre a coesão, o quarto relatório (CE,
2007a), tal como já se fez alusão, revela uma situação algo menos favorável em matéria de convergência16, patente na Figura 5:

Figura 5: Crescimento do PIB real per capita na UE-15 e nos novos
Estados-Membros (1996-2005)
Fonte: CE (2007a: 3).

Se o crescimento do PIB per capita da UE-27 atingiu quase 4% em
2000, nos anos seguintes, registrou-se um abrandamento, com taxas inferiores a 1% em 2002 e 2003. A recuperação no ano de 2004 foi estimada
em 1,9%, mas, em 2005, este valor desceu para 1,3% (CE, 2007a: 3).
Como seria de esperar, entre os países da EU, registraram-se comportamentos bem diferenciados, dos quais salientamos o comportamento dos
novos EM que, em geral, excederam a taxa média de crescimento da UE.
Ou seja, desde 2000, têm sido os países com menor nível de PIB per
capita expresso em ppc, que tem registrado o crescimento mais elevado,
com exceção da Eslovênia, Republica Checa e Malta.
Passando a análise ao nível de NUT II, a conclusão genérica é que a
convergência aumenta, no período 1995-2004, embora na maioria dos
O conceito de convergência real tem sido associado à convergência econômica, recorrendo-se
habitualmente, neste seguimento, ao indicador do Produto interno Bruto (PIB) per capita, medido em
paridade de poder de compra (ppc). Todavia, como refere Carvalho (2001), a associação da convergência
real ao PIB per capita em ppc não está isenta de controvérsia, notadamente quanto à metodologia
utilizada, à existência de outros fatores que não são tidos em consideração, assim como à ausência de
uma perspectiva temporal de longo prazo.
16
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casos isso não aconteça em nível nacional, pelo que a situação parece
algo mais complicada, concluindo-se que “…a divergência no interior dos
países é reflexo do crescimento das capitais” (CE, 2007a:11). Neste seguimento, naturalmente que é exigido um esforço contínuo para reduzir as
disparidades, uma vez que estas permanecem demasiado amplas.
Convergência, montante de fundos e sua aplicação nos primeiros
países da coesão
Em matéria de países ditos os “originais” da coesão (Grécia, Espanha,
Irlanda e Portugal), o comportamento, neste período de dez anos, foi
muito irregular (figura 6). No topo, a Irlanda, que, desde muito cedo,
mantém um crescimento superior médio anual superior à média da UE
(4 pontos percentuais médios anuais superior à média, neste período);
Em seguida, a Grécia e a Espanha, com 1,5% e 0,7% de crescimento
anual superior à média da UE, respectivamente. Portugal, porém, só conseguiu superar a taxa de crescimento médio da UE até 1999; depois
disso ficou substancialmente abaixo, com poucos sinais de recuperação, pelo que, em 2005 o PIB per capita em ppc não ultrapassava os
75% da média comunitária (CE, 2007a).

Figura 6: Diferença entre o crescimento do PIB real per capita
nos países da Coesão na UE-15 e a média da UE- 15, 1996-2005
Fonte: CE (2007a: 7)

O Quadro 7, com informação sobre o evoluir do PIB per capita nestes
países no período 1997/2008, confirma esta perspectiva, mostrando cla-
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ramente a melhor posição relativa da Irlanda, com valores muito superiores aos da média UE-27 e mesmo da UE-15. Segue-se a Espanha, ainda
com valores superiores aos da UE-27, depois a Grécia e, bastante distante, Portugal, ambos com valores médios inferiores aos da união.
Quadro 7: PIB por habitante, nos “velhos países da coesão”, 1997/2008
(EU-27: 100)

Irlanda

Grécia

Espanha

Portugal

EU (15)

1997

114,6

84,5

93,3

76,1

115,5

1998

121

83,3

95,3

76,6

115,4

1999

125,7

82,7

96,3

78,2

115,3

2000

130,8

84,1

97,4

78

115,3

2001

132,3

86,5

98,1

77,3

114,9

2002

137,8

90,2

100,5

77

114,3

2003

140,6

92,6

100,9

76,6

113,8

2004

141,8

94

101

74,6

113,1

2005

143,7

91,8

102

77

112,8

2006

145,2

93

104,6

76,4

112,3

2007

147,8

92,8

105

75,6

111,6

2008

135,4

94,3

102,6

76

110,7

Fonte: Construção própria, com base em dados recolhidos no Eurostat
(Outubro 2009)

Cremos que poderá ser interessante investigar estes comportamentos
em termos de convergência e a sua eventual relação com a importância
relativa dos fundos estruturais em termos de PIB e de Formação Bruta de
Capital Fixo (FBCF), e, principalmente, como a tipologia dos investimentos apoiados por esses fundos comunitários.
Conforme se pode constatar no Quadro 8, Portugal, e imediatamente
a seguir, a Grécia, foram os países onde os fundos estruturais tiveram um
peso relativo, em termos de percentagem do PIB, significativamente superior, entre 2,6 e 3,3% do PIB. Na Espanha, os fundos tiveram nos dois
primeiros períodos (1989/93 e 1994/99) o menor peso dos 4 países, mas,
no último (2000-06), embora se mantivesse baixo, cerca de 1,3%, foi ultrapassado pela Irlanda. Interessante o comportamento deste último país,
a Irlanda: os fundos tiveram um peso muito significativo no primeiro período (1989-93), atingindo 2,5% do PIB, mas vieram a diminuir acentuadamente de importância, de tal forma que, em 2000-06, apenas representavam 0,6% do PIB, menos de metade do valor espanhol e quase um quinto
da importância relativa para a Grécia e Portugal.
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O comportamento em percentagem do PIB revelado por meio destes
valores teve uma expressão quase proporcional em matéria de FBCF, salientando-se a elevada percentagem do investimento financiado pela UE na FBCF
de Portugal e da Grécia (oscilando entre 11,4 e 14,6%). A Espanha revelou
uma menor importância relativa, e a Irlanda, se em 1989-93 os fundos estruturais significaram 15% da FBCF, já, em 2000-06, esse valor caiu para 2,6%.
Quadro 8: Peso dos Fundos Estruturais no PIB e na FBCF dos “países da coesão”
Grécia

Irlanda

Portugal

EU-4

2,5

Espanha
PIB (%)
0,7

1989-1993

2,0

1994-1999

3,0

3,0

1,4

1,9

1,5

3,3

2,0

2000-2006

2,8

0,6

1,3
FBCF (%)

2,9

1,6

1989-1993

11,8

15,0

2,9

12,4

5,5

1994-1999

14,6

9,6

6,7

14,2

8,9

2000-2006

12,3

2,6

5,5

11,4

6,9

Fonte: CE (2001) em Marques (2006:387)

Prestando-se agora atenção ao quadro 9, onde está patente a distribuição dos fundos estruturais por grandes domínios de intervenção,
notadamente infraestruturas, recursos humanos e atividade produtiva, verifica-se que a Irlanda se evidencia pela aposta muito mais clara nos recursos humanos relativamente aos outros países, em detrimento das infraestruturas, sendo apenas imitada, e até mesmo ultrapassada pela Espanha,
no período 2000/06. A Grécia revelou, em qualquer dos períodos, uma
maior aposta em infra-estruturas e menor em recursos humanos, relativamente aos outros países. Portugal manteve um padrão de distribuição relativamente homogêneo ao longo do tempo.
Quadro 9: Repartição dos Fundos Estruturais por grande domínio de intervenção
Grécia

Irlanda

Espanha

Portugal

1994/99 2000/06 1994/99 2000/06 1994/99 2000/06 1994/99 2000/06
Infra-estruturas

45,8

38,1

17,3

20,1

37,2

21,6

29,5

27,7

Recursos Humanos

23,5

24,0

35,7

26,6

27,8

30,2

39,9

24,4
30,0

46,6

34,3

33,3
44,0

30,9

39,6

42,2

Atividade produtiva

Fonte: CE (2001) e CE (2004b), em Marques (2006:388)
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De acordo com a teoria econômica, o crescimento de médio e longo
prazo depende muito dos investimentos anteriores em capital físico e sobretudo, à luz das novas teorias do crescimento, do investimento em capital
humano. Daí que Marques (2006: 388) entenda que se possam tirar daqui
duas conclusões bastante importantes, o fato de, em alguns casos, a
focalização dos fundos estruturais nos fatores mais decisivos para a produtividade e para o crescimento ter sido claramente insuficiente, e ainda o fato
de a componente alocativa destes fundos se ter revelado arbitrária, uma vez
que permite que cada país faça as suas escolhas. E os dados mostram que
países com realidades semelhantes fizeram escolhas diferenciadas.

Efeitos em nível de emprego
Em termos de emprego, também se registraram progressos significativos entre 1994 e 2001 em todos os “países da coesão”, exceto na Grécia. A
proporção da população em idade ativa, empregada, aumentou a um ritmo
superior à média (UE, 2004). Todavia, e em conformidade com o terceiro
relatório sobre a coesão (CE, 2004b), as disparidades mantiveram-se grandes, verificando-se que, nos novos EM, a reestruturação econômica da agricultura e das indústrias tradicionais provocou um aumento do desemprego.
Nesses países, conforme observado, apenas 56% das pessoas em idade de
trabalhar ocupam um emprego, contra 64% na anterior UE-15.
Alargado este período de análise de impacto até ao ano 2005, e de
acordo com o quarto relatório sobre a coesão econômica e social (CE,
2007a), o cenário agrava-se a partir de 2001. Efetivamente, em 2005, apenas quatro EM (Dinamarca, Países Baixos, Suécia e Reino Unido) apresentavam taxas de emprego13 superiores a 70%, objetivo estabelecido pela
estratégia de Lisboa. Os maiores aumentos na taxa de emprego verificaram-se em Espanha, Chipre, Estados Bálticos, Grécia, Itália e Bulgária,
embora a taxa permaneça, nesta data e nos três últimos países, a mais de
dez pontos percentuais abaixo do objetivo, assim como na Hungria,
Polônia, Malta e Romênia (Figura 7).

Outros efeitos
Outros tipos de efeitos da política de coesão foram já indiretamente
abordados. Tratam-se dos efeitos redistributivos, uma vez que se assiste a
uma redistribuição de rendimentos dentro da União, com os países mais
13
A taxa de emprego equivale ao número de pessoas empregadas com idades entre os 15 e os 64 anos,
em percentagem da população dos 15 aos 64.
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atrasados recebendo contribuições mais significativas, em termos de peso
relativo no PIB do país, do que os mais desenvolvidos.

Figura 7: Variação das taxas de emprego (2000-2005)
Fonte: CE (2007a: 20).

Mas os efeitos da política de coesão econômica e social não se restringem a estes efeitos; diversos estudos que foram levados a cabo, com recurso
a modelos econométricos, revelam que a PRC teve impacto em termos
macroeconômicos. Os principais resultados obtidos, para os “países da
coesão”, mostram claramente o impacto positivo desta política em termos
de crescimento do PIB e do investimento, sobretudo nos períodos 89-99,
sugerindo que tal efeito benéfico se poderia manter no período 2000-06, se
bem que com efeitos bem mais reduzidos (Cuadrado-Roura e Navarro, 2005).
Quadro 10: Efeitos macroeconômicos ex post da política estrutural 1994-1999:
resultados da simulação Hermin
Grécia Espanha

Irlanda

Portugal

Alemanha Irlanda
de Leste do Norte

PIB

2,2

1,4

2,8

4,7

3,9

1,3

Produção da indústria transformadora

3,4

3,7

4,7

10,6

3,2

0,6

Produção de serviços mercantis

2,4

1,2

2,4

4,8

4,4

2,2

Investimentos em capital fixo*

18,1

9,1

12,1

24,8

7,8

1,2

Produtividade da mão-de-obra*

2,3

2,1

2,2

6,6

1,2

0,5

Emprego*

1,0

1,5

4,7

3,7

2,0

0,1

* apenas o sector da indústria de transformação

Fonte: CE (2004b: 183)
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O terceiro relatório sobre a coesão econômica confirma igualmente
este impacto macroeconômico (quadro 10), salientando que “… as intervenções estruturais impulsionam o crescimento nos países da coesão, quer
aumentando a procura, quer fortalecendo o lado da oferta na economia.
Logo, se estima que, em 1999, o PIB de Espanha tenha sido 1,5% mais
elevado do que teria sido sem intervenção; na Grécia, mais de 2% superior; na Irlanda, quase 3%, e em Portugal, mais de 4,5%. Para além disso,
estima-se que o PIB nos novos Länder alemães tenha aumentado cerca de
4% como resultado da intervenção” (CE, 2004b: xviii). No Quadro 10,
verifica-se o impacto positivo, não apenas em termos de crescimento do
PIB, mas também na produtividade da mão-de-obra e do emprego (este
último com dados apenas do sector da transformação).
Quadro 11: HERMIN: Impacto da política de coesão 2000-2013 no
PIB nacional e no emprego em 2015.
Aumento do PIB
(% acima da base
de referência)

Aumento do emprego
(% acima da base
de referência)

Bulgária

5,9

3,2

90,4

República Checa

9,1

7,1

327,8

Estônia

8,6

5,4

31,0

Irlanda

0,6

0,4

8,2

Grécia

3,5

2,3

95,0

Espanha

1,2

0,8

156,7

Chipre

1,1

0,9

3,1

Letónia

9,3

6,0

55,4

Lituânia

8,3

4,8

67,7

Hungria

5,4

3,7

147,3

Malta

4,5

4,0

6,9

Polónia

5,4

2,8

384,2

Portugal

3,1

2,1

104,8

Roménia

7,6

3,2

267,5

Eslováquia

6,1

4,0

87,9

Eslovénia

2,5

1,7

15,7

Alemanha de leste

1,1

0,9

60,0

Sul da Itália

1,5

0,9

País

Total

Aumento do emprego
(em milhares acima da
base de referência)

60,1
1969,7

Fonte: CE ( 2007a: 96).

O quarto relatório atualiza este cenário, conforme se pode constatar
no quadro 11, revelando o impacto positivo e significativo da política de
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coesão 2000-2013, prevendo-se que o PIB absoluto em 2015, na maioria
dos novos EM, venha a situar-se em cerca de 5 a 10% superior ao que
seria sem a intervenção da UE, e estando prevista a criação de um notável
número de novos empregos.
Salienta-se que as transferências da UE têm um efeito particularmente
relevante em matéria de investimento público, reconhecendo-se, no entanto, que estes efeito em termos de esforço por parte do investimento
privado, continua a ser bastante baixo, em particular na França, no Reino
Unido e nos “países da coesão” (CE, 2007a; 2004b).
Em termos qualitativos, pode-se notar uma clara e benéfica influência
nas administrações públicas por meio da exigência de melhoria dos sistemas de gestão dos recursos com vista a uma utilização mais eficiente dos
mesmos. Efetivamente, o processo de avaliação foi encarado como algo
necessário para o cumprimento das obrigações regulamentares, convertendo-se num precioso sistema de ajuda para a planificação e gestão dos
recursos e, simultaneamente, permitiu uma maior transparência sobre a
utilização dos fundos públicos por meio do aumento da informação disponível para o público (Cuadrado-Roura e Navarro, 2005).

Considerações finais
A coesão econômica e social é, há vários anos, um dos objetivos
prioritários da União Européia. Ao promover a coesão, a União favorece
um desenvolvimento harmonioso e sustentável das atividades econômicas, cria emprego, revela uma preocupação crescente com a proteção do
ambiente, assim como com a eliminação das desigualdades entre países,
regiões, populações e entre homens e mulheres. Porém, e apesar das sucessivas reformas das políticas estruturais e consequentes reformulações
em nível de orientação, objetivos, regulamentos de aplicação e reforços
financeiros, que tiveram um impacto positivo na diminuição das
disparidades regionais, o certo é que subsistem disparidades
socioeconômicas muito grandes entre as regiões da UE, conforme foi demonstrado. Não só o PIB por habitante é particularmente baixo nos novos
Estados-Membros, situando-se abaixo dos 50%, relativamente à média
anterior da UE, como, também, em diversos territórios já parte integrante
da comunidade, há um significativo número de anos, principalmente em
regiões do Sul de Itália, da Grécia e de Portugal, apresentam valores inferiores a 75% da referida média. Acreditando-se que esta divergência poderá ter origem nas deficiências estruturais em determinados fatores - cha-
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ve de competitividade, como os investimentos em infra-estruturas, a inovação e os recursos humanos; constata-se, simultaneamente, que, concretamente nos denominados “países da coesão”, foram seguidas estratégias
de investimento muito diferenciadas, em termos dos setores (infraestruturas,
recursos humanos e atividades produtivas) que elegeram como prioritários.
E essas diferenças podem, certamente, ajudar a explicar casos de maior
sucesso relativo como o da Irlanda, com uma clara aposta no investimento em recursos humanos, desde os primeiros apoios comunitários,
reveladora de uma estratégia de desenvolvimento consciente da importância deste investimento, até o fato de se tratar de investimento com um
retorno a longo prazo, em detrimento da opção pela chamada “política do
betão”, onde os investimentos em infra-estruturas foram considerados
prioritários.
Mesmo levando-se em consideração o gravíssimo período de recessão
econômica, assim como o fato de a União Européia ter conhecido, neste
período, o seu maior alargamento, com a entrada de 12 novos países, e
que esta passagem da UE-15 para a EU-27 significou uma deterioração da
generalidade dos indicadores socioeconômicos, o certo é que a Estratégia
de Lisboa está para se concretizar. De fato, e tal como foi referido, esta
estratégia previa o reforço do emprego e da coesão social, por meio do
incentivo à inovação e ao investimento empresarial, assim como a modernização dos sistemas educativos da Europa, com vista à sua adequação às
exigências do caminho rumo à sociedade do conhecimento. Contudo constatamos que, apesar da estratégia de Lisboa ser datada do ano 2000, o
quadro de apoios comunitários 2000-06 não conseguiu efetivar esta estratégia, como o provam os resultados analisados em matéria de níveis de
convergência e de emprego. A Europa, reconhecendo este fracasso, voltou a agitar a Estratégia de Lisboa como bandeira na denominada nova
política de coesão, programada para o período 2007-2013.
Acreditamos que haverá possibilidades de se evitarem os erros anteriormente cometidos desde que se integre, na prática, o que a teoria econômica desde há muito vem reclamando, quando aponta como motores de
desenvolvimento o investimento em I&D, a aposta na formação de capital
humano, na inovação e nos recursos endógenos, e com um forte incentivo
à cooperação entre os agentes via estabelecimento de redes e de parcerias. No nível da governação, salienta-se a pertinência da articulação entre
os diversos níveis e agentes, desde o local, ao regional, nacional e supranacional. E, sobretudo, urge a estimulação do pensar coletivo, de forma a
ser possível delinear estratégias e conseqüentes ações concertadas, que
após a definição dos objetivos de interesse comum, possam levar ao esta-

60 | Nexus Econômicos – CME-UFBA

belecimento de uma verdadeira política de desenvolvimento regional, geradora de uma forte coesão econômica e social, no espírito das Estratégias
de Lisboa e de Gotemburgo, e procurando dar cumprimento aos objetivos
previstos no tratado de Lisboa, em vigor desde 2009.

Bibliografia
CARVALHO, Alda. (2001), « A convergência Real. Portugal e a União
Europeia ». Revista Prospectiva e Planeamento, Ministério do
Planeamento, vol.7, 2001, pp. 163-176.
CE. (1993), Rapport sur la mise en oeuvre de l´accord interinstitutionnel
du 29 Octobre 1993 sur la discipline budgétaire et l´amélioration de la
procédure budgétaire. Propositions en vue de son renouvellement (online). [24-01-2008]. Disponível na Internet: http://europa.eu.int.
CE. (2001), Deuxième rapport sur la cohésion économique et sociale
(on-line). [20-01-2008]. Disponível na Internet: http://europa.eu.
CE. (2002), As Finanças Públicas da União Europeia. Luxemburgo,
Serviço das Publicações Oficiais das Comunidades Europeias.
CE. (2004a), Novas Orientações para a coesão a partir de 2007. Ficha
de síntese 2004 (on-line). [28-01-2008]. Disponível na Internet: http://
europa.eu.int
CE. (2004b), Uma nova pareceria para a coesão. Convergência
competitividade cooperação. Terceiro relatório sobre a coesão
económica e social. Luxemburgo, Serviço das Publicações Oficiais das
Comunidades Europeias.
CE. (2004c), Regiões marcam a diferença. Política de coesão (20072013). Proposta de novos regulamentos da Comissão. 14 de Julho de
2004. CD-Rom.
CE. (2004d), Regiões marcam a diferença. Política de coesão e seus
instrumentos financeiros. CD-Rom.
CE. (2007a), Regiões em crescimento, Europa em crescimento - Quarto
relatório sobre a coesão económica e social. Luxemburgo. Serviço das
Publicações Oficiais das Comunidades Europeias.
CE. (2007b), Eurostat regional yearbook 2007. Eurostat statistical books.
Luxembourg, Office for Official Publications of European Communities.

Vol. IV – no 6 – junho de 2010 |

61

CE/JOCE. (1999), Jornal Oficial das Comunidades Europeias, de 18/06/
1999. C 172.
CE/JOCE. (2002), Jornal Oficial das Comunidades Europeias, de 24/12/
2002. C 325.
CE/JOUE. (2007), Jornal Oficial da União Europeia, de 17/12/2007. C
306.
CUADRADO-ROURA, Juan; NAVARRO, Tomás. (2005), “Política
Regional y de Cohesión”. In Joseph M. J. Galduf (Coord.), Economía de
la Union Europea. 5ª edição. España, THOMSON, Tratados y manuales
de economia, Biblioteca Civitas Economia y Empresa., Collección
Economía, pp. 453-492.
DG POLITIQUE RÉGIONALE. (2000), Les Actions structurelles 20002006 - Commentaires et Règlements (on-line). [20-01-2008]. Disponível
na Internet: http://europa.eu.int.
DIRECÇÃO GERAL DOS ORÇAMENTOS. (2000), Vade-mécum
orçamental 2000. Luxemburgo, Serviço das Publicações Oficiais das
Comunidades Europeias.
EUROPE. (2009), the official website of the European Union, em http://
europa.eu.
EUROSTAT. (2009), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/
statistics/search_database.
GONZÁLEZ, Carmen Benavides. (2005), “Los incentivos Regionales en
la Unión Europea”. In Joseph M. J. Galduf (Coord.), Economía de la
Union Europea. 5ª edição. España, THOMSON, Tratados y manuales de
economia, Biblioteca Civitas Economia y empresa, Collección
Economía, pp. 493-501.
MARQUES, Alfredo. (2006), Economia da União Europeia. Coimbra,
Edições Almedina, SA.
MATEUS, Augusto e Associados, CIRIUS, GeoIdeia e CEPREDE. (2005),
Competitividade Territorial e Coesão Económica e Social. Lisboa. Coordenação Augusto Mateus.
PARLEMENT EUROPÉEN. (2004), Fiches Techniques sur l´Union
Européenne. Luxembourg, Office des publications officielles des
Communautés européennes.

62 | Nexus Econômicos – CME-UFBA

SEQUEIRA RAMOS, Maria Teresa Couceiro da Costa Sequeira. (2006),
Incentivos ao Investimento e Desenvolvimento Regional. Tese de
Doutoramento. Vila Real, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
SEQUEIRA, Maria Teresa. (1997), Os Fundos Estruturais Comunitários e
o Desenvolvimento Regional: Aplicação no Norte-Interior (1986/1993).
Vila Real, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
SILVA, Mário Rui; SILVA, Sandra. (2002), “Convergência versus divergência”. In José Silva Costa (Coord.), Compêndio de Economia Regional.
Coimbra, Colecção APDR, pp. 235-259.
UE. (2004), Ao serviço das regiões. Luxemburgo, Serviço das Publicações Oficiais das Comunidades Europeias.

Vol. IV – no 6 – junho de 2010 |

63

ANEXOS
Quadro A.1: Principais etapas na construção da União Europeia
1957: O Tratado de Roma institui um mercado comum.
1973: A Comunidade passa a ter nove Estados-Membros e desenvolve as suas políticas comuns.
1979: Primeiras eleições directas para o Parlamento Europeu.
1981: Primeiro alargamento mediterrânico.
1993: Realização do mercado interno.
1993: O Tratado de Maastricht institui a União Europeia.
1995: A União passa a contar com quinze membros (UE-15).
2002: Introdução das notas e moedas de euros.
2004: Mais dez países aderem à União, que passa a conter 25 elementos (UE-25).
2007: Adesão de mais dois países, elevando para 27 os Estados Membros da União
(UE-27).
2007: Assinatura do Tratado de Lisboa.

Quadro A.2: Estados-Membros da União Européia, sigla e ano de adesão
Ano

País e Sigla

1957 Alemanha (DE), Bélgica (BE), França (FR), Itália (IT), Luxemburgo (LU) e Países
Baixos (NL);
1973 Dinamarca (DK), Irlanda (IE) e Reino Unido (UK);
1981 Grécia (EL);
1986 Espanha (ES) e Portugal (PT);
1995 Áustria (AT), Finlândia (FI) e Suécia (SE);
2004 Chipre (CY), Eslováquia (SK), Eslovénia (SI), Estónia (EE), Hungria (HU), Letónia
(LV), Lituânia (LT), Malta (MT), Polónia (PL) e República Checa (CZ);
2007 Bulgária (BG) e Roménia (RO).
Fonte: Construção própria, a partir de Europe – the official website
of the European Union/ (Dezembro de 2007).
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Quadro A.3: Intervenções dos Fundos Estruturais por objetivos (período 1989-1999)
Fundos
Estruturais

FEOGA-O
FEDER
FSE
IFOP

Obj. 6
Obj. 2
Obj. 1
Obj. 3
Obj. 5-a) Obj. 5-b)
Obj. 4
Desenv.
Regiões Desemprego Emprego Adaptação Desenv.
Regiões
Zonas baixa
com atraso industriais
longa
Zonas
dos Jovens estruturas
densidade
em
desenv.
rurais
duração
agrícolas
pop.
declínio

x
x
x
x

x
x
x

x

x

x
x
x

x
x
x
x

x

Fonte: DG Politique Régionale (2000: 20).

Quadro A.4: Intervenções dos Fundos Estruturais por objetivos (período 2000-2006)

Fundos Estruturais
FEDER
FSE
FEOGA-O
IFOP

Obj. 1
Regiões com atraso
desenv.

x
x
x
x

Obj. 2 Regiões
Obj. 3 Desemprego
industriais em declínio
longa duração

x
x

x

Fonte: DG Politique régionale (2000: 20).
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Figura A.1: A atual União Européia, com 27 Estados-Membros
Fonte: http://europa.eu/abc/european_countries/index_pt.htm (Dezembro de 2007).
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LEILÕES DE BIODIESEL
CONDUZIDOS PELA ANP:
uma avaliação preliminar
Jefferson Nery do Prado1
Wilson da Cruz Vieira 2

Resumo
Este trabalho teve como objetivo fazer uma avaliação preliminar dos
leilões de biodiesel conduzidos pela Agência Nacional de Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP) sob a perspectiva da teoria de leilões.
Até a realização deste trabalho, tinham sido conduzidos nove leilões que
podem ser classificados como leilões de múltiplos objetos do tipo
discriminatório de preços. Os resultados dessa avaliação preliminar evidenciaram que parcela significativa de biodiesel tem sido vendida a preços que não correspondem aos menores lances dos leilões. Concluiu-se
que existe a necessidade de ampliar os incentivos à produção de biodiesel,
de forma a aumentar a competição na comercialização desse insumo.
Palavras-chave: Teoria de leilões, biodiesel, biocombustíveis, ANP.
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Abstract
This study aimed to make a preliminary assessment of biodiesel
auctions conducted by the Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP) under the perspective of auction theory. Until the
realization of this work, nine auctions had been conducted and these can
be classified as discriminatory prices auctions of multiple objects. The
results of this preliminary assessment showed that a significant portion of
biodiesel has been sold at prices that do not match the lower bid of the
auction. It was concluded that there is a need to expand the incentives for
biodiesel production in order to increase competition in the marketing of
this input.
Keywords: Auction theory, biodiesel, biofuels, ANP

Introdução
Com o objetivo de reduzir a emissão de CO2, a produção de combustíveis não fósseis, principalmente o biodiesel, tem recebido grande atenção por parte de governos, empresários e cientistas de diversas áreas em
várias partes do mundo. Atualmente, os principais produtores e consumidores de biodiesel são Alemanha, França e Itália. Esses países possuem
políticas de subsídios para incentivar as plantações de matérias-primas
agrícolas para produção de biodiesel, em áreas não exploradas, mais isenção de 90% nos impostos (PAULILLO et al., 2007).
O Brasil (dada sua vantagem comparativa na área agrícola) tem investido em pesquisas para assegurar sua posição entre os grandes produtores
mundiais desse insumo. Nesse sentido, o governo brasileiro lançou o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB), para fomentar
estudos de viabilidade no país, e lançou leis 3 que determinam a mistura
de óleo vegetal ao óleo diesel, de forma a estimular a demanda pelo
biodiesel, que ainda tem produção incipiente no país.
Dessa forma, foi estabelecido em lei que, de 2005 a 2007, os produtores e importadores de óleo diesel estariam autorizados a adicionar 2%
de biodiesel ao óleo diesel; de 2008 a 2012 essa mesma porcentagem de
mistura será obrigatória; e, a partir de 2013, a obrigatoriedade desse
porcentual será de 5%.

3

Lei nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005.
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A maneira escolhida pelo país para a comercialização do biodiesel foi
a realização de leilões de menor preço, conduzidos pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), entre os produtores de biodiesel autorizados por esta Agência. Estudos recentes acerca do
mercado nacional de biodiesel não têm abordado, de maneira específica,
os leilões realizados pela ANP, tornando os resultados desses leilões uma
base de dados ainda pouco explorada. Isso se explica não somente pelo
caráter incipiente desse mercado, que ainda está em desenvolvimento no
âmbito nacional, como também pela ausência de dados para se realizar
pesquisas mais robustas, tais como informações necessárias para se discutir os preços de reservas desses leilões.
O trabalho de Paulillo et al. (2007), por exemplo, tentou analisar o
mercado de biodiesel por meio das cadeias agroenergéticas brasileiras e
Benedetti et al. (2006) propôs um modelo para avaliar a viabilidade do
mercado de biodiesel no Brasil por meio de ferramentas de técnica
operacional. Por sua vez, Prates et al. (2007) fizeram uma descrição da
formação do mercado de biodiesel no Brasil e apresentaram os leilões
conduzidos pela ANP muito brevemente, sem entrar na discussão acerca
da teoria de leilões.
Como o leilão tem papel fundamental nesse mercado, entender a
maneira como está sendo conduzido, bem como os resultados gerados
por ele, é importante sob vários aspectos. Um deles é saber se os leilões
têm promovido a competição entre as empresas participantes. Outro aspecto importante é identificar se os resultados dos leilões têm sido eficientes no sentido de que as maiores quantidades vendidas de biodiesel tenham sido das empresas que fizeram os menores lances.
Tendo em vista o exposto, o objetivo principal deste trabalho foi fazer
uma avaliação preliminar, sob a perspectiva da teoria de leilões, dos nove
leilões conduzidos até o momento pela ANP. Buscou-se caracterizar o
tipo de leilão conduzido por essa Agência, assim como analisar seus resultados em termos de lances médios e quantidades vendidas de biodiesel
por cada empresa participante.
Além dessa introdução, descreve-se, na seção 2, a forma como os
leilões de biodiesel são conduzidos pela ANP; a seção 3 trata da teoria
dos leilões e do leilão que melhor delineia aquele conduzido pela ANP;
na seção 4 são analisados os resultados dos leilões conduzidos por essa
Agência e, na seção 5, são feitas as considerações finais.
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Descrição dos Leilões de Biodiesel conduzidos pela ANP
A ANP, criada em 1999, nasceu nos moldes das agências reguladoras
dos países desenvolvidos com o intuito de defender os interesses do consumidor, assegurar o cumprimento dos contratos, estimular níveis adequados de investimento e zelar pela qualidade dos serviços associados ao
petróleo (GIAMBIAGI et al., 2005). Em 2004, por meio da medida provisória nº 214, o governo introduziu o PNPB e conferiu à ANP a responsabilidade de regular e fiscalizar as atividades relativas à produção, controlar a qualidade do produto, distribuir, revender e comercializar o biodiesel
e a mistura óleo diesel-biodiesel (BX).
No desempenho dessa nova função, a ANP editou normas de
especificação do biodiesel e da mistura óleo diesel-biodiesel, promoveu a
adaptação das normas regulatórias e tem realizado leilões para estimular a
oferta do biocombustível para a mistura. Esses leilões são realizados pela
agência desde 2005 e não há periodicidade definida para que os leilões
ocorram, podendo ocorrer mais de uma vez por ano. O que determinará
se um leilão vai ocorrer é a necessidade que a ANP observa no mercado
de obter mais produto frente a um aumento de demanda.
O papel da Agência, nesse caso, é, além de conduzir o leilão e estabelecer as regras de como ele ocorrerá, regular a maneira de como o biodiesel
vendido no leilão será entregue do produtor (que realizou a venda em leilão) para as refinarias e distribuidoras (que fazem a compra junto à ANP
pelo preço firmado em leilão). Conforme é especificado em todos os editais
da ANP, os próprios produtores que venderem os lotes leiloados deverão se
responsabilizar pela entrega do biodiesel em tancagem própria ou de terceiros às refinarias e distribuidoras que realizarem a compra desse insumo.
Para que um produtor participe dos leilões, ele deve ser autorizado
pela ANP para exercer a atividade de produção de biodiesel, o que consiste em obter o Registro Especial da Secretaria da Receita Federal. Deve
também ser detentor do selo “Combustível Social” 4, estar cadastrado no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e ser autorizado para a comercialização do biodiesel produzido, nos termos da Resolução ANP nº 25, de 02 de setembro de 2008. Somente atendendo a
todas essas exigências é que um produtor de biodiesel pode participar dos
leilões realizados pela ANP.
4
Para obter esse selo é necessário que o produtor de biodiesel cumpra a exigência de prestar
capacitação e assistência técnica ao agricultor familiar. Mais detalhes no §4º do art. 2º da Lei nº
11.097, de 13 de janeiro de 2005.
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O biodiesel leiloado é medido em metragem cúbica (m³). Em um leilão tipo menor preço, não há diferenciação do produto por lote leiloado o biodiesel leiloado é o mesmo em todos os lotes e em todos os leilões. A
quantidade total que a ANP deseja comprar dos produtores é dividida em
vários lotes e cada empresa participante deve ofertar o quanto daquela
quantidade total ela pode vender, assim como seu respectivo preço. Após
o término dos lances, é feito o ordenamento crescente dos preços lançados e as empresas que apresentarem os menores preços serão as vencedoras. Portanto, em cada leilão de biodiesel, há mais de uma empresa vencedora.
Para cada lote há duas rodadas em que os licitantes podem dar seus
lances. Na primeira rodada, o licitante poderá, em uma única proposta,
declarar até duas ofertas individuais de preço e duas ofertas individuais de
quantidade para a venda do biodiesel, momento em que serão classificados ou desclassificados alguns dos participantes5. Após a primeira rodada, é divulgado para todos os participantes os preços e quantidades classificadas e desclassificadas e, assim, realiza-se uma segunda rodada com as
empresas classificadas. Nessa rodada, não é mais permitido alterar os valores das quantidades informadas, somente é possível alterar os preços
antes divulgados.
A idéia por trás dessa prática é fazer com que as empresas participantes desse leilão possam rever suas expectativas e sua possibilidade de oferecer um lance (preço por m³) mais competitivo. Como não é permitido
alterar a quantidade informada, os agentes participantes podem, então,
informar o mesmo preço antes divulgado (caso ele ache que nenhum outro agente participante conseguirá ofertar um preço menor) ou até mesmo
reduzir seu preço antes informado.
O preço de cada oferta individual deve incluir os impostos incidentes,
bem como todos os custos inerentes à produção e comercialização. Seus
valores são fixos e não podem exceder o preço máximo estipulado pela
ANP. A ANP utiliza o preço da soja (a principal matéria-prima para obter
o biodiesel) como referência para o preço máximo do biodiesel. Caso haja
alguma alteração no preço da soja, esta é repassada ao preço do biodiesel
- fato que ocorreu no oitavo leilão, especificamente, no mês de abril de
2008, no qual houve mudança de patamar nos preços lançados.
As empresas participantes precisam seguir algumas regras impostas pela ANP, tais como não dar
lances acima do preço máximo estipulado pela Agência e não ofertar quantidade acima de 80% de
sua capacidade produtiva; caso uma dessas regras seja violada, a empresa estará desclassificada do
lote que está sendo leiloado.
5
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A ANP utiliza o critério de que cada lance seja dado por unidade
produtora, mesmo que pertencente à mesma empresa, ou seja, se uma
mesma empresa possuir dez unidades produtoras que venderão sua produção para a ANP, ela deverá dar seu lance referente a cada uma das
unidades produtoras e não um único lance que englobe as dez unidades 6.
A Tabela 1 detalha esse critério adotado pela ANP e apresenta o total de
biodiesel negociado nesses nove primeiros leilões e os referidos preços
médios de cada empresa. Também é possível verificar, nessa Tabela, o
aumento do número de participantes ao longo dos leilões.
Ao realizar os leilões, a ANP divulga em seus editais a quantidade
total de m³ a ser obtida. Portanto, todo o volume vendido em leilão é
entregue às refinarias e distribuidoras, não havendo a formação de estoques pela ANP.

Teoria dos Leilões – conceitos e resultados básicos
Embora leiloar pareça ser uma prática relativamente simples, a literatura sobre leilões e as pesquisas realizadas acerca do tema são bem extensas e, muitas vezes, dotadas de formalizações complexas. Segundo Menezes
e Monteiro (2005), a teoria dos leilões é formalizada a partir da teoria dos
jogos, especificamente a partir da definição de jogos Bayesianos de informação incompleta.
Segundo McAfee e Mcmillan (1987), leilão é uma instituição de mercado com um conjunto explícito de regras que determinam a alocação de
recursos e preços baseados nos lances dos participantes. Wolfstetter (1999)
definiu leilão como um mecanismo de lances descrito por um conjunto de
regras de ações que especificam como o vencedor é determinado e quanto ele tem que pagar.
Em geral, subdividem-se os leilões para um único objeto e para múltiplos objetos. No caso de um único objeto, Jehle e Reny (2000) definiram
quatro tipos básicos de leilões: i) Leilão de primeiro-preço, com lance
lacrado, em que cada participante submete um lance para o vendedor; o
lance mais alto vence e o vencedor paga seu lance pela mercadoria; ii)
Leilão de segundo-preço, com lance lacrado, em que cada participante
submete um lance para o vendedor; o lance mais alto vence, mas o vence-

6

Isso ocorre devido ao controle de produção imposto pela própria ANP.
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Tabela 1: Resumo dos nove primeiros leilões de biodiesel conduzidos pela ANP.

Fonte: Elaborado com base nos dados da ANP (2009).
* As empresas que aarecem como N/I não informaram à ANP a quantidade produzida.
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dor pagará o segundo maior lance pela mercadoria; iii) Leilão inglês - o
vendedor começa com um preço muito baixo, podendo ser zero e vai
aumentado; cada participante sinaliza quando ele deseja sair do leilão.
Uma vez que um participante desiste do leilão, ele não pode mais participar dos próximos lances. Quando restar somente um participante, ele é o
vencedor e paga o último preço anunciado; e iv) Leilão holandês - o vendedor começa com um preço muito alto e vai reduzindo e o primeiro
participante a levantar o braço ganha a mercadoria pelo último preço anunciado.
Krishina (2002) definiu os leilões múltiplos como: i) Leilões
discriminatórios, em que cada participante paga um montante igual à
soma de seus lances considerados vencedores. Isso equivale a uma
discriminação de preços perfeita em relação às funções de demanda,
por isso o leilão recebe tal denominação; ii) Leilões de Preço-Uniforme - nesse tipo de leilão todos os bens são vendidos ao preço de mercado tal que este seja o preço que iguale a quantidade ofertada com a
quantidade demandada; iii) Leilões Vickrey - nesse leilão um participante que ganha determinados objetos irá pagar o mais alto lance dentre os lances perdedores dos outros participantes. A idéia por trás desse leilão é que o valor pago pelo participante vencedor esteja em função da externalidade que ele exerce em outro participante; iv) Leilão
Holandês e Leilão Inglês - seguem a mesma regra dos leilões uniformes
para um único objeto; e v) Leilão Ausubel - é uma alternativa aos leilões com preço ascendente onde seus resultados são equivalentes ao
leilão de Vickrey. Como no leilão inglês, o leiloeiro começa pelo preço mais baixo e vai aumentando. Cada participante indica sua demanda ao preço corrente e a quantidade diminui quando os preços aumentam. Assim como no leilão tipo Vickrey, a idéia é obter um preço que
iguale a oferta à demanda.
Quando os leilões múltiplos são utilizados para leiloar apenas um
único objeto, cada um se assemelhará com os leilões utilizados para somente um único objeto descrito anteriormente. O leilão discriminatório,
por exemplo, é uma extensão do Leilão de Primeiro-Preço com lance selado. Os leilões de preço-uniforme se assemelham muito aos leilões de segundo-preço, assim como os leilões de Vickrey e Ausubel.
No caso dos leilões de biodiesel conduzidos pela ANP, embora o
objeto leiloado seja o mesmo (m³ de Biodiesel), o fato de ser divido em
lotes caracteriza-o como de múltiplos objetos, e a maneira como ele é
conduzido caracteriza-o como leilão discriminatório de preços.
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Como explicado anteriormente, em um leilão discriminatório cada
participante paga um montante equivalente à soma de seus lances, formalmente:
N

Σb

k=1

i
k

em que N (k = 1, 2, ..., N) é o número total de lances dado pelo
participante i em um leilão.
De acordo com Krishina (2002), os lances realizados pelos participantes em um leilão do tipo discriminatório seguem uma seqüência nãocrescente, ou seja, bi1$ bi2$...$biN, o que indica quanto que o participante
i
i
i
i deseja pagar por cada unidade adicional. Assim, b 1$ b 2$...$b k é o montante que o participante i deseja pagar por uma unidade, bi1+ bi2$...$bik é
o montante desejável para pagar por duas unidades, bi1+ bi2+bi3 é o montante referente a três unidades e assim sucessivamente. Nesse sentido,
refere-se ao lance dado pelo participante como um vetor de lances, ou
seja, bi=(bi1, bi2,...,bik).
Segundo Krishina (2002), esse mesmo vetor de lances pode ser utilizado para representar a função de demanda do jogador i, tendo como
domínio os reais positivos:
di (p) ≡ max {k : p # bi k}
Essa função expressa a demanda do participante i considerando o
comportamento não-crescente de seus respectivos lances. Se bik > bik+1,
então para qualquer preço p que esteja entre bik e bik+1, o participante i
desejará comprar exatamente k unidades, ou seja, assim como seus lances, a demanda do participante i também é não-crescente. Assim, em um
leilão discricionário, a função de demanda de todos os participantes será
não-crescente com relação aos seus respectivos lances e o que determinará o vencedor, portanto, será a capacidade de cada participante de dar o
lance mais alto que os demais.
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A Figura 1 mostra a demanda total pelos produtos leiloados, que é
exatamente a soma das demandas individuais de cada participante, supondo a oferta do produto fixa. O preço pago pelo vencedor do leilão,
conforme já definido, é a soma de seus lances. Outra maneira de se obter
seu preço é por meio da função de oferta residual de cada participante,
definida como S-i (p).

Figura 1: Curva de demanda total em um leilão discriminatório.
Fonte: Adaptado de Krishna (2002).

A qualquer preço p a oferta residual de cada participante i é equivalente à oferta total S menos a soma dos montantes demandados pelos
outros participantes, ou seja:

A Figura 2 mostra como se dá a oferta residual de cada participante
frente à sua demanda. A área sombreada mostra o montante total pago
pelo participante i, no leilão discriminatório, e a área A mostra que, quanto menores forem os lances dados pelo participante, menor é sua oferta
residual e, conseqüentemente, menor sua participação no leilão. Isso implica que para um participante obter a maior quantidade de bens em um
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leilão ele deve ter uma grande quantidade de oferta residual que requer,
necessariamente, em dar o maior lance possível.
Para o caso dos leilões de menor preço conduzidos pela ANP, sendo
esse também um leilão discriminatório, é necessário fazer algumas considerações acerca de sua formalização. Segundo Prates et al. (2007), o leilão
é do tipo reverso, no qual se fixa um preço de referência máximo de venda, em que os produtores oferecem preços iguais ou abaixo do preço de
referência e os lotes com menores preços são vendidos.

Figura 2: Oferta residual de cada participante do leilão discriminatório.
Fonte: Adaptado de Krishna (2002).

Nesse sentido, os lances dados no leilão não serão valores a serem
pagos, mas sim recebidos pelos participantes. Serão, justamente, a soma
de suas ofertas dadas nos leilões. Ao contrário da definição dada anteriormente, os lances ofertados nos leilões da ANP seguem uma sequência
não-decrescente, portanto, bi1# bi2#...#bik, e como os leilões são realizados com os produtores, através do vetor de lances, pode-se representar a
função de oferta de cada participante da seguinte forma:
Si (p) ≡ min {k : p # bi k}
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Essa função expressa a oferta do participante i, considerando o comportamento não-decrescente de seus respectivos lances. Se bik < bik+1, então para qualquer preço que esteja entre e , o participante i conseguirá
vender exatamente unidades, ou seja, assim como seus lances, a oferta do
participante i é também não-decrescente.
Diferentemente do que é definido no leilão discricionário usual, o que
determinará o vencedor, no leilão conduzido pela ANP, será aquele que conseguir ofertar um preço de venda menor do que os demais. A Figura 3 mostra
o comportamento da curva de oferta total de biodiesel, considerando a demanda fixa, pois a ANP estabelece uma quantidade total a ser comprada em
cada leilão. O ponto b representa o preço máximo de referência imposto pela
ANP. Na área abaixo desse preço, encontram-se os lances vencedores e, acima dele, os lances perdedores, dado que uma das regras do leilão da ANP é
desclassificar quem ofertar um preço acima do preço máximo.
O preço pago pelos produtores pode ser definido também pela demanda residual de cada empresa. Assim, a função de oferta residual, antes
definida, é modificada para:

qualquer preço p a demanda resi-

A

dual de cada participante i, definida por , é equivalente à demanda total D
menos a soma dos montantes ofertados pelos outros participantes.

Figura 3: Curva de oferta total dos leilões da ANP.
Fonte: Adaptado de Krishna (2002).
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A Figura 4 mostra como se dá a demanda residual para cada produtor de biodiesel. A área sombreada mostra o montante total recebido pelo participante i no leilão de biodiesel e a área B mostra que,
quanto maiores forem os lances dados pelos participantes, menor será
sua demanda residual e, consequentemente, menor sua participação
no leilão. Isso significa que para um participante obter a maior quantidade de bens em um leilão ele deve ter uma grande quantidade de
demanda residual, que implica, necessariamente, dar o menor lance
possível.
Nos leilões discriminatórios é também possível estimar os lances
de equilíbrio que podem emergir nesse tipo de leilão. Segundo
Menezes e Monteiro (2005), tomando como exemplo um leilão
discriminatório de apenas dois objetos, em que b(.) representa um
lance qualquer para o primeiro objeto, e c(.) um lance qualquer para
o segundo objeto, esse leilão terá um único equilíbrio estritamente
crescente diferenciável somente se os lances dos demais participantes, b -1(.) e c -1(.), satisfizerem o seguinte sistema de equações diferenciais:

(c−1)' ( y) =

(b−1)' ( y) =

F(c−1 ( y))
;
( b ( y) − y)f (c−1 ( y))
−1

F(b−1 ( y))
,
((α 2 − 1) c−1 ( y) − y)f (b−1 ( y))

em que e representam, respectivamente, a função de distribuição acumulada e a função de distribuição de probabilidade dos lances dos demais participantes em um leilão discriminatório. Para se
obter ambas as distribuições, é necessário conhecer todos os lances
realizados pelos participantes de um leilão, tanto os vencedores quanto
os perdedores, inclusive nos leilões do tipo discriminatório de preços.
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Figura 4: Demanda residual de cada produtor de biodiesel no leilão da ANP
Fonte: Adaptado de Krishna (2002).

A partir do que foi exposto e depois de identificado o tipo de leilão
conduzido pela ANP, é possível verificar se os lances e volumes vencedores nesses leilões comportam-se em conformidade com a teoria de leilões
discriminatórios de múltiplos objetos, o que será discutido na próxima
seção.

Resultados dos Leilões da ANP
A seguir, serão analisados os nove primeiros leilões realizados pela
ANP, a partir de dados disponibilizados pela própria agência em seu
site7.
Ao longo dos nove primeiros leilões realizados, participaram um total
de 28 empresas, a saber: Ouro Verde, Binatural, Biotins, BIOPAR,
Renobrás, Biominas, Binatural, Fertibom, Biocamp, Agrosoja, Soyminas,
IBR, Agropalma, Bertin, BED, Bioverde, Barrálcool, Comanche, ADM,
Agrenco, Oleoplan, Ponte Di Ferro, Fiagril, Biocapital, Caramuru, Bsbios,
Granol e Brasil Ecodiesel.

7

http://www.anp.gov.br. Acesso em 15/04/09.
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Em cada leilão houve mais de uma empresa vencedora. Portanto, os
resultados apresentados contemplam o volume total que as empresas venderam nos lotes em que foram vencedoras, assim como seus respectivos
preços médios.
A partir da análise desses resultados, percebe-se que nem sempre a
empresa que oferta, em média, o menor lance, consegue vender a maior
quantidade de biodiesel. Muitas vezes, certas empresas lançam os maiores
preços e conseguem vender as maiores quantidades de biodiesel, superando outras que propuseram valores mais baixos. Há, nesse caso, um desacordo com a teoria de leilão discriminatório, pois as empresas proponentes
dos menores preços deveriam vender uma quantidade maior de biodiesel
se comparado com as empresas proponentes dos maiores preços.
As Figuras de 5 a 13 comparam os preços vencedores e os respectivos
volumes de biodiesel vendidos em cada leilão. No primeiro leilão, mostrado na Figura 5, percebe-se que a empresa Brasil Ecodiesel vendeu a
maior quantidade de biodiesel, ofertando, em média, o segundo maior
preço, enquanto que a Agropalma ofertou a menor quantidade dentre todos os participantes, lançando, em média, o preço mais baixo do leilão.

Figura 5: Preço médio e volume do primeiro leilão de biodiesel conduzido pela ANP
Fonte: Elaborado com base nos dados da ANP (2009).

A Figura 6 apresenta os resultados do segundo leilão, no qual é possível perceber que a empresa proponente do menor lance não foi a que
vendeu mais biodiesel. Nesse leilão específico, a empresa Biocapital foi a
maior vendedora de biodiesel e também deu o segundo maior lance, como
ocorrido no primeiro leilão.
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Figura 6: Preço médio e volume do segundo leilão de biodiesel conduzido pela ANP
Fonte: Elaborado com base nos dados da ANP (2009).

No terceiro leilão, mostrado na Figura 7, percebe-se que os resultados
saíram conforme preconizados pela teoria dos leilões discriminatórios. A
empresa Brasil Ecodiesel que, em média, ofertou o menor lance dentre os
vencedores, foi a empresa que vendeu a maior quantidade de biodiesel
dentre as demais. Por sua vez, a empresa Granol, que deu o maior lance,
vendeu a menor quantidade dentre as demais participantes.

Figura 7: Preço médio e volume do terceiro leilão de biodiesel conduzido pela ANP
Fonte: Elaborado com base nos dados da ANP (2009).

No quarto leilão, conforme a Figura 8, a maior quantidade vendida
ficou com a empresa Brasil Ecodiesel que, em média, lançou o segundo
menor preço. A empresa Agrosoja, que lançou o menor lance dentre as
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demais, vendeu a mesma quantidade das outras empresas proponentes de
preços muito superiores.

Figura 8: Preço médio e volume do quarto leilão de biodiesel conduzido pela ANP
Fonte: Elaborado com base nos dados da ANP (2009).

No quinto leilão, houve apenas a participação de três empresas. A
empresa que mais vendeu biodiesel não ofertou o menor lance dentre as
outras duas empresas vencedoras, conforme mostra a Figura 9. A empresa
Granol, que lançou, em média, o maior preço, foi a que vendeu mais
biodiesel.

Figura 9: Preço médio e volume do quinto leilão conduzido pela ANP
Fonte: Elaborado com base nos dados da ANP (2009).

Na Figura 10, onde é apresentado o sexto leilão, percebe-se novamente a empresa lançando o menor preço, nesse caso a Oleoplan, e, mes-
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mo assim, não vendendo a maior quantidade de biodiesel comparada à
Brasil Ecodiesel, que conseguiu vender a maior quantidade dentre as demais empresas participantes e lançou o terceiro menor preço.

Figura 10: Preço médio e volume do sexto leilão de biodiesel conduzido pela ANP
Fonte: Elaborado com base nos dados da ANP (2009).

No sétimo, oitavo e nono leilão, apresentados, respectivamente, nas
Figuras 11, 12 e 13, a empresa que ofertou a maior quantidade não foi,
necessariamente, a empresa que lançou o menor preço de oferta, e viceversa - mais uma vez gerando resultados que não estão de acordo com a
teoria dos leilões discriminatórios.

Figura 11: Preço médio e volume do sétimo leilãode biodiesel conduzidos pela ANP
Fonte: Elaborado com base nos dados da ANP (2009).
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Figura 12: Preço médio e volume do oitavo leilão biodiesel conduzidos pela ANP
Fonte: Elaborado com base nos dados da ANP (2009).

Figura 13: Preço médio e volume do nono leilão conduzidos pela ANP
Fonte: Elaborado com base nos dados da ANP (2009).

Conforme mostrado na Figura 4, seção 3, deste trabalho, para que a
empresa participante obtenha a maior demanda residual em um leilão
discriminatório, ela deve, necessariamente, ofertar o menor lance. Com
isso, irá assegurar uma maior quantidade vendida. Em face desses resultados, percebe-se, com exceção do terceiro leilão, que os leilões de biodiesel
conduzidos pela ANP não geraram os resultados previstos pela teoria dos
leilões dentre as empresas vencedoras dos lotes leiloados.
A implicação desses resultados é que a ANP, em média, está repassando para as refinarias e distribuidoras uma grande quantidade de biodiesel
vendido pelos produtores a um preço maior do que aquele que
corresponderia ao menor lance do leilão. Com isso, evidencia-se que a
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maioria dos leilões mostrou-se ineficiente no sentido de que as maiores
quantidades de biodiesel não foram vendidas pelas empresas que deram
os menores lances.
Uma segunda implicação, quando se analisam os volumes totais vendidos de todas as empresas nesses nove leilões, é a concentração de venda
por parte da empresa Brasil Ecodiesel, conforme mostrado na Figura 14.

Figura 14: Volume total de biodiesel vendido pelas empresas nos
nove leilões da ANP
Fonte: Elaborado com base nos dados da ANP (2009).

As empresas que aparecem com quantidade zero na Figura 14 apresentaram valores extremamente pequenos se comparados ao restante dos
participantes.
Conforme detalhado nas Figuras anteriores (de 5 a 13), nem sempre a
empresa Brasil Ecodiesel lançou os menores preços (pelo contrário, em
sua grande maioria lançou os maiores preços nos leilões) e vendeu a maior quantidade dentre os demais participantes. Possivelmente, as empresas
que deram os menores lances não foram capazes de vender grande quantidade de biodiesel. Destaca-se ainda que esse mercado (de biodiesel) é
ainda incipiente no Brasil.
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Outro motivo que pode explicar tal resultado, segundo Prates et al.
(2007), é que algumas empresas participantes desses leilões não atuam
exclusivamente na produção de biodiesel e utilizam esse mercado apenas
como um negócio complementar para diversificar seu escopo de produção. Nesse sentido, o fato de a empresa Brasil Ecodiesel ser especializada
somente na produção de biodiesel pode ser uma das razões que explica
tal concentração.

Considerações finais
No mercado nacional de biodiesel, os leilões desempenham um papel importante na transferência deste insumo das empresas produtoras
para as refinarias e distribuidoras, que devem realizar a mistura do óleo
vegetal ao óleo diesel, de acordo com a proporção definida em lei. A
Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) é
responsável pela regulamentação e condução desses leilões, sendo que os
preços de venda são formados a partir dos lances dados pelas empresas
participantes. Neste trabalho, realizou-se uma avaliação preliminar dos
nove leilões conduzidos até o momento por essa Agência.
Os leilões conduzidos pela ANP podem ser classificados como de
múltiplos objetos do tipo discriminatório de preços. Isso implica que, para
a empresa participante obter a maior demanda residual nesse tipo de leilão, ela, necessariamente, deve ofertar o menor lance para, desta forma,
assegurar o direito de vender a maior quantidade do insumo. À exceção
de um único leilão, o que foi evidenciado na análise dos nove leilões é
que nem sempre a empresa que fornece o menor lance foi a que vendeu a
maior quantidade de biodiesel, mostrando que esse mecanismo de formação de preços não tem sido eficiente neste aspecto.
As possíveis causas dessa ineficiência podem ser várias, entre as quais
se citam: a) as empresas que ofertaram os menores lances não tinham
capacidade para vender grande quantidade de biodiesel; b) pouquíssimas
empresas (uma ou duas) são especializadas na produção de biodiesel,
enquanto para as demais esse mercado (participar de leilão de biodiesel) é
secundário e pouco rentável; e c) trata-se de um mercado incipiente com
grande espaço ainda para crescimento.
Com base nas evidências encontradas, conclui-se que há necessidade
de ampliar os incentivos à produção de biodiesel de forma a aumentar a
oferta e a competição entre as empresas produtoras. Com empresas com-
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petitivas e com grande capacidade de produção de biodiesel, a tendência
é os leilões tornarem-se mais eficientes e, assim, cumprirem sua função
como mecanismo eficiente para alocar recursos escassos entre fins alternativos. Por fim, futuras pesquisas podem abordar de maneira mais formalizada (quantitativa) as evidências encontradas, tendo em vista identificar
as condições mínimas para que os leilões se tornem mais eficientes.
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CRESCIMENTO E DESIGUALDADE
NO NORDESTE DO BRASIL:
2002-2006
André M. Marques1

Resumo
A partir de uma base de dados municipal, com caráter exploratório, o
principal objetivo do estudo foi investigar se houve diferenças significativas no crescimento econômico e no grau de desigualdade de renda entre
os estados da região Nordeste do Brasil no período 2002-2006. A
metodologia empregada baseou-se no teste Kruskal-Wallis e no teste U de
Wilcoxon-Mann-Whitney. Os resultados indicam a existência de diferenças estatisticamente significativas no crescimento e no grau de desigualdade entre os estados da região. Foi possível detectar uma hierarquia para o
crescimento e a desigualdade entre os estados do Nordeste. No geral, os
resultados encontrados indicam uma correlação linear inversa entre crescimento e desigualdade estatisticamente significativa nos municípios da
Paraíba, Ceará e Alagoas. Há indícios de convergência de renda apenas
nos estados da Paraíba e Pernambuco.
Palavras-chave: Brasil; Nordeste; crescimento; desigualdade; convergência.
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Abstract
By applying a disaggregated data set and with an exploratory character,
the main task of this paper was to investigate whether there were significant
differences between the nine states of Northeast’s Brazil – relating the
economic growth and the degree of inequality during 2002-2006. It was
employed Kruskal-Wallis, Wilcoxon-Mann-Whitney, and Spearman’s
correlation nonparametric tests. The results suggest the existence of significant
differences between states of the Northeast region taking economic growth
and the degree of inequality during that period. The significant inverse
correlation between economic growth and inequality was detected by the
Spearman’s correlation test only in three cases. The results support
convergence hypothesis only in two cases: Paraíba and Pernambuco.
Key words: Brazil; Northeast; economic growth; inequality;
convergence.
JEL: C12; R11; R58.

Introdução
O estudo da relação entre a desigualdade e o crescimento econômico
tem uma longa tradição tanto na teoria econômica quanto em trabalhos
aplicados2. A literatura recente, em geral, postula uma relação inversa entre
essas duas magnitudes, embora, empiricamente uma relação positiva também possa ser constatada em alguns trabalhos. Barro (2000), por exemplo,
encontrou evidência de uma relação não linear, em que a desigualdade
aparece diretamente relacionada com o crescimento econômico nos países
mais ricos, mas inversamente relacionada nos países de baixa renda.
A explicação teórica para a relação inversa entre crescimento e desigualdade é que um sistema muito desigual está mais sujeito ao conflito
social e à expropriação. Isto significa que uma massa muito grande da
população vive em condições precárias enquanto um pequeno grupo experimenta altos padrões de desenvolvimento. Quando em nível crítico, o
risco de expropriação desencoraja o investimento produtivo e,
consequentemente, retarda ou impede o crescimento econômico. Ao mesmo tempo, mais recursos têm que ser aplicados para a manutenção dos
direitos de propriedade, ao invés de serem aplicados em atividades produtivas pelo Estado (Quadrini, 2008; Fort, 2007).
2
Ver Quadrini (2008), Dutt (1990), Marglin (1984), Harris (1978). Para a questão tributária, ver
Fochezatto (2003).
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Autores como Martin e Sunley (1998) também observam que alguns
setores da economia podem experimentar retornos crescentes de escala.
Neste caso, a rentabilidade do investimento nos setores de mais alta produtividade depende da existência de um mercado suficientemente amplo
para absorver a totalidade dessa produção. Se a riqueza e a renda são
altamente concentradas, refletindo alta desigualdade, o mercado não poderá absorver essa produção e o crescimento econômico será inibido pelo
tamanho subdimensionado do mercado.
Alonso e Amaral (2005) destacam que a persistência de padrões elevados de desigualdade de renda e as oscilações com tendência à elevação
desses padrões podem constituir um sério obstáculo ao crescimento e ao
desenvolvimento econômico, fazendo com que essas economias cresçam
muito abaixo do potencial, gerando ineficiências sistêmicas regionais e
descontinuidades nas cadeias produtivas.
Alguns trabalhos recentes, empregando dados municipais, já foram
realizados, tendo em conta a temática da desigualdade regional. Jacinto
et. al. (2008), por meio de regressão semi-paramétrica, empregando uma
base de dados municipal para os anos 1991 e 2000, oferecem evidência
de uma relação (não-linear) em U invertido para o crescimento e a desigualdade nos estados da região Nordeste do Brasil, indicando que, inicialmente, a desigualdade cresce com o crescimento econômico, e que, subseqüentemente, ela se reduz com o crescimento econômico, a partir de
um ponto de máximo.
Autores como Marquetti e Ribeiro (2002), por meio de regressão
paramétrica, estudaram os determinantes do desempenho econômico3 dos
municípios do Rio Grande do Sul (RS) no período 1991-2000. A idéia
básica era investigar se os fatores determinantes do desempenho econômico dos municípios eram influenciados pelo capital social, pela capacidade empreendedora, pela concentração de renda e riqueza e pela distribuição da propriedade fundiária. Os resultados mostraram que o desempenho econômico dos municípios do RS é positivamente influenciado (dentre outros fatores) pela base industrial, pelo grau de especialização produtiva e pelo grau de ocupação da força de trabalho, e, negativamente, pelo
grau de pobreza dos municípios e pela concentração de renda4.

Os autores definem desempenho econômico como uma variável composta de três indicadores,
levando em conta o bem-estar da população. O termo crescimento econômico refere-se basicamente
à variação do Produto Interno Bruto real.
3

4

As variáveis associadas ao capital social não são estatisticamente significativas.
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Estudando a mesma temática, Marquetti et. al. (2005) investigaram os
determinantes dos diferenciais de crescimento macrorregionais do RS no
período 1990-1999, empregando regressão paramétrica. Os resultados do
estudo indicaram que o crescimento econômico, medido pela variação do
valor adicionado per capita, foi influenciado positivamente pela acumulação de capital físico, pela acumulação de capital humano, pela especialização no setor industrial, pela especialização no setor agropecuário e pelo
crescimento populacional. E, negativamente, pelo nível de renda inicial
do município e pela concentração da propriedade fundiária. Segundo os
autores, há indícios de divergência no crescimento econômico entre as
três macrorregiões estudadas.
Na mesma direção dos estudos acima, com caráter exploratório, voltado para a temática do desenvolvimento regional, o presente trabalho
tem por objetivo principal investigar se houve diferença significativa no
crescimento econômico e no grau de desigualdade entre os estados da
região Nordeste do Brasil no período 2002-2006. O objetivo complementar do trabalho é verificar se existe uma relação (linear) definida entre essas variáveis e algum indício de convergência no crescimento econômico
entre os municípios situados em cada estado da região. A vantagem dos
testes não paramétricos empregados neste estudo é de que eles são adequados (também) para pequenas amostras e não dependem das suposições de normalidade e homoscedasticidade, que são limitações dos testes
paramétricos.
O artigo está organizado do seguinte modo. Após a introdução, na
seção 2 é apresentada a metodologia e descrita a base de dados; na seção
3, são apresentados e discutidos os resultados alcançados; e na seção 4,
são feitos os comentários finais.

Metodologia e base de dados
Para investigar se houve diferenças no crescimento e no grau de desigualdade, foram utilizados os testes não paramétricos de Kruskal-Wallis
para verificar se existe diferença significativa entre os estados do Nordeste
em termos de crescimento e desigualdade, e o teste U de Wilcoxon-MannWhitney, para detectar a existência de uma hierarquia ou ordenamento
para o crescimento e a desigualdade entre os estados da região, se houver
diferença significativa entre as amostras analisadas. A correlação linear
inversa entre o crescimento da produção e o grau de desigualdade, bem
como a possibilidade de convergência em termos de crescimento econô-
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mico entre os municípios, foi investigada pelo teste de correlação não
paramétrico de Spearman. A vantagem de se utilizar os testes não
paramétricos é o fato de os resultados não dependerem das suposições de
normalidade e homoscedasticidade, exigidas pela análise de variância
paramétrica e pelo teste de correlação paramétrico5. O teste de correlação
de Spearman, por ser não-paramétrico, é robusto em relação ao tamanho
da amostra, pois o poder do teste não se reduz para pequenas amostras.
O teste Kruskal-Wallis pode ser utilizado quando se deseja testar se k
amostras independentes foram extraídas de uma mesma população. A hipótese nula do teste é de que as amostras foram extraídas de uma mesma
população ou de idênticas populações com a mesma mediana. A hipótese
alternativa é de que pelo menos uma amostra difere das demais. Cada
uma das N observações da amostra é substituída por postos, ordenados
em uma única série de observações (1 até N). A estatística de teste é dada
por:

H=

k
( Ri )2
12
− 3(n + 1)
∑
n(n + 1) i =1 ni

A estatística H segue uma distribuição Qui-quadrado com k-1 graus
de liberdade.
Onde: n: tamanho da amostra, Ri: soma dos postos da amostra i, i =
1, 2,...,k.
O teste U de Wilcoxon-Mann-Whitney para amostras não relacionadas, ou simplesmente teste U de Mann-Whitney, é empregado quando se
deseja testar se duas amostras independentes foram extraídas de uma mesma
população, isto é, se dois grupos independentes diferem entre si. A hipótese nula de igualdade das medianas pode ser testada contra a hipótese
alternativa bicaudal. Quando o pesquisador possui uma informação a prior,i
a hipótese alternativa pode ser unicaudal à esquerda ou à direita.
A vantagem deste teste em relação ao seu análogo paramétrico (teste t
para duas médias) é de que neste caso, não se postula a normalidade nem
a homoscedasticidade, suposições teóricas que dificilmente são cumpridas, potencialmente comprometedores dos testes paramétricos.

5

Ver Siegel e Castellan (1988).
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Procedimento:
1)

Considere n1o número de casos (indivíduos) do menor grupo
e n2 o número de casos do maior grupo. Construa o rol dos
dados para os dois grupos e atribua postos para as observações até N= n1+n2. Havendo empates, atribui-se a média
dos postos.

2)

Obter R1, que é a soma dos postos de n1. Obter R2, que é a
soma dos postos de n2.

3)

Escolher a menor soma entre R1 e R2.

4)

Calcular a estatística::

µ 2 = n1n2 +
5)

µ1 = n1n2 +

n1 (n1 + 1)
− R1 ou
2

n2 (n2 + 1)
− R2 .
2

Para grandes amostras6 pode-se utilizar a Distribuição Normal Padronizada, cuja estatística de teste é dada por:

Z cal =

 n1n2 

 2 
n1n2 (n1 + n2 + 1)
12

µ −

O teste de correlação de Spearman é empregado quando se deseja
testar se duas variáveis estão correlacionadas na população, indicando a
intensidade e o sentido da correlação. O teste de Spearman é derivado do
teste de correlação de Pearson, quando os dados podem ser organizados
por postos. O coeficiente de correlação de Spearman é obtido pela expressão:
N

rs = 1 −

6

6∑ di2
i =1

N3 − N

Para pequenas amostras ver Siegel e Castellan (1988: 128-137).
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Onde é a diferença entre os postos das duas variáveis. Atribua o
posto 1 para o menor valor de até o maior valor de . Proceda do mesmo
modo com relação à variável . Obtenha as diferenças dos postos, , e
consequentemente . A significância do coeficiente de correlação é obtida
entrando-se com o tamanho da amostra e o valor do coeficiente na Tabela
Q de Siegel e Castellan (1988: 360).
O Ambiente R fornece o valor da estatística de teste, o valor do coeficiente e a probabilidade exata de todos os testes elencados acima. Em
todos esses casos não se supõe a normalidade das variáveis nem a
homocedasticidade das variáveis.

Base de dados
A amostra compreende 1786 observações que correspondem ao número de municípios abrangidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística na estimativa do Produto Interno Bruto municipal e cálculo do
índice de Gini para os nove estados da região Nordeste do Brasil. 7 A taxa
média de crescimento do Produto Interno Bruto (deflacionado pelo Deflator
Implícito do PIB nacional) dos municípios para o período 2002-2006, em
Reais de 2000, é utilizada como um indicador do crescimento econômico
do período. A variável índice de Gini da renda 8, medida em 2003, foi
obtida na página eletrônica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).9
Todos os testes de hipóteses foram realizados no Ambiente R. Os
nove estados da região Nordeste que compõem o estudo são: Alagoas,
com 101 municípios; Bahia, com 414 municípios; Ceará, com 184
municípios; Maranhão, com 217 municípios; Paraíba, com 223 municípios; Pernambuco, com 185 municípios; Piauí, com 221 municípios; Rio Grande do Norte, com 166 municípios; e, Sergipe, com 75
municípios.

Para alguns municípios situados na região não havia disponibilidade de dados de PIB e/ou índice
de Gini. Na Bahia: Barro Preto (Governador Lomanto Júnior), Erico Cardoso, Barcellos, Barrocas,
Luis Eduardo Magalhães, Olivença, Trancoso e Villa Verde. No Ceará: Cococi, Entre Rios, Mecejana
e Vertentes. Em Pernambuco: Cimbres, Muribeca, Moreilândia e Nossa Senhora do Ó de Goyanna.
No Piauí: Aroeiras de Itaim, Natal e Pau d‘Arco do Piauí. No Rio Grande do Norte apenas Jundiá.
7

O grau de desigualdade de Gini varia de zero a um. Quanto mais próximo da unidade, maior a
desigualdade.
8

9

www.ibge.gov.br
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Resultados e discussão
Uma apreciação das medidas descritivas do crescimento econômico
e do grau de desigualdade para os municípios da região Nordeste do Brasil, por estado, é suficiente para indicar que pode existir certa
heterogeneidade ou provável divergência entre os nove estados analisados. A Tabela 1 mostra as medidas descritivas ordenadas pela média em
ordem crescente de desigualdade para os nove estados considerados e
para a totalidade dos municípios da região.
Tabela 1: Estatística descritiva do grau de desigualdade
n

Mínimo

Média

Coef.
variação

BA

414

0,290

0,357

0,104

0,330

PI

221

0,300

0,374

0,089

0,350

MA

217

0,290

0,374

0,079

PB

223

0,320

0,382

0,081

RN

166

0,330

0,394

PE

185

0,350

0,398

AL
CE

101
184

0,340
0,370

SE

75
1786

Estado

Total

1° Quartil Mediana

Máximo

3° Quartil

0,350

0,480

0,380

0,370

0,500

0,390

0,360

0,380

0,490

0,390

0,360

0,380

0,500

0,400

0,067

0,380

0,390

0,530

0,410

0,057

0,380

0,400

0,490

0,410

0,401
0,417

0,073
0,055

0,380
0,400

0,400
0,410

0,520
0,510

0,420
0,430

0,370

0,416

0,045

0,400

0,420

0,470

0,430

0,290

0,383

0,094

0,360

0,380

0,530

0,410

Fonte: cálculos do autor a partir dos dados da pesquisa.

Os resultados apresentados na Tabela 1 indicam que o menor grau de
desigualdade dentre os nove estados é verificado na Bahia, tanto com relação à média quanto à mediana. Os oito demais estados apresentam médias e medianas consideravelmente superiores àquelas verificadas nos municípios da Bahia.
Em termos de similaridade, destacam-se o Piauí e o Maranhão, tanto
na média quanto na mediana das observações. Observando-se ainda a
Tabela 1, da Paraíba até o Sergipe, há indício de um deslocamento na
média do grau de desigualdade nos municípios da região. De Pernambuco
em diante, a mediana supera 0,400 e permanece acima desse patamar.
No geral, excetuando-se a Bahia, constata-se certa similaridade no
grau de desigualdade entre os estados do Maranhão e Piauí. Do estado da

96 | Nexus Econômicos – CME-UFBA

Paraíba em diante, parece haver uma mudança no nível médio de desigualdade, crescente até Sergipe. Observando-se o coeficiente de variação
que mostra a dispersão da desigualdade entre os municípios, constata-se
que há certa homogeneidade no grau de desigualdade dos municípios
nordestinos, pois essa medida situa-se, em todos os estados, abaixo de
10,4%. O 10 e o 30 quartil do grau de desigualdade confirmam a interpretação acima, baseada na média e na mediana das observações, indicando
a existência de diferentes grupos de desigualdade.
A Tabela 2 a seguir apresenta medidas descritivas do crescimento econômico municipal experimentado pelos nove estados para o período 20022006, em ordem crescente da taxa média percentual de crescimento.
Tabela 2: Estatística descritiva do crescimento econômico 2002-2006 (%)
n

Mínimo

Média

Coef.
variação

SE
MA

75
217

-18,86
-42,21

33,370
29,730

1,042
1,308

PI

221

-29,68

26,226

PB

223

-43,670

16,940

CE

184

-39,880

PE

185

RN

166

BA
AL
Total

Estado

1° Quartil Mediana

Máximo

3° Quartil

15,150
13,79

26,900
25,250

177,60
302,00

38,470
36,35

1,273

14,37

22,335 403,300

30,55

0,800

9,986

17,610

80,840

24,150

15,200

0,962

6,685

14,460

72,310

21,860

-20,650

14,870

0,823

8,867

14,320

54,730

20,530

-25,490

13,841

1,439

3,318

9,956

414

-49,950

12,776

1,646

1,338

13,470 152,700 22,590

101
1786

-66,380
-66,380

8,670
18,219

2,048
1,386

-0,353
7,073

9,755
48,170 18,600
16,580 403,300 25,820

125,200 19,400

Fonte: cálculos do autor a partir dos dados da pesquisa.

As medidas descritivas expostas na Tabela 2 indicam que, durante o
período 2002-2006, o ritmo mais elevado de crescimento da produção foi
experimentado pelos municípios nordestinos situados em Sergipe tanto
com relação à média quanto à mediana da taxa de crescimento. Esse estado também apresenta uma grande variabilidade em termos de crescimento da produção, posto que o coeficiente de variação é de 104,2%. O 1º
Quartil dá uma indicação notável, uma vez que 75% dos municípios do
estado cresceram a uma taxa média acima de 15% no período.
Em contraste, quando avaliado pela média, o menor ritmo de crescimento da produção durante o período considerado foi experimentado pelos
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municípios de Alagoas. Quando comparados com os municípios do estado de Sergipe, a dispersão do crescimento econômico em Alagoas é substancial, pois apresenta o maior coeficiente de variação (204,8%). Esses
resultados indicam pouco dinamismo econômico e uma grande
descontinuidade no ritmo de atividade nas cadeias produtivas e, conseqüentemente, no nível de emprego do estado.
É importante, todavia, examinar se as diferenças entre os estados que
aparecem nas medidas descritivas acima são estatisticamente significativas; em particular, se os estados diferem entre si em termos de crescimento e desigualdade. Para isso, procedeu-se à análise de variância nãoparamétrica.10 Os resultados do teste Kruskal-Wallis para a hipótese nula
de igualdade entre os estados, contra a hipótese alternativa de diferença
entre os estados em termos de crescimento e desigualdade, são apresentados na Tabela 3.
Tabela 3: Análise de variância para o grau de desigualdade e o crescimento
econômico entre os estados da região Nordeste do Brasil

Estatística calculada

Variável

( χ α2,ϕ )

Graus de liberdade

Probabilidade exata

Grau de desigualdade

596,2312

8

0,0000

Taxa de crescimento

198,2200

8

0,0000

Fonte: cálculos do autor a partir dos dados da pesquisa.

Com esses resultados, pode-se concluir, a 0,01 de probabilidade, que
há diferença estatisticamente significativa no grau de desigualdade e no
crescimento econômico entre os estados do Nordeste.

10
Em vista da heterogeneidade dos municípios e seus padrões de crescimento e distribuição, é de se
esperar que os dados utilizados não cumpram a suposição de normalidade e homoscedasticidade
requeridas pela análise de variância paramétrica. Por isso foi utilizada a análise de variância nãoparamétrica, que não faz suposição sobre a natureza da distribuição de probabilidade da variável
de interesse nem requer a homoscedasticidade. Ver Siegel e Castellan (1988). Em todos os estados
a hipótese nula de normalidade foi rejeitada a 0,01 de significância. Os resultados encontram-se na
Tabela 8 do Apêndice.
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A Figura 1 abaixo ilustra essas diferenças para o grau de desigualdade
(ordenada), incluindo um intervalo de confiança de 0,95 (barras verticais)
para a média do grau de desigualdade de cada estado da região (abscissa).

Figura 1: Intervalo de confiança de 0,95 para o grau de desigualdade

Três conclusões são sugeridas pela Figura 1. Sergipe é o estado com o
maior grau de desigualdade de renda do Nordeste do Brasil, e apresenta
certa similaridade com o Ceará. Em contraste, o estado do Nordeste com
o menor grau de desigualdade é representado pela Bahia. A Figura 1 também indica a existência de uma zona intermediária que engloba, dentre
outros, Maranhão e Piauí, com uma aparente similaridade em termos de
desigualdade.
A Figura 2, por meio da estimação de um intervalo de confiança de
0,95 para a média, ilustra as diferenças de crescimento econômico entre
os estados do Nordeste para o período considerado. Na ordenada situa-se
a taxa de crescimento, incluindo um intervalo de confiança de 0,95 (barras verticais). Os nove estados do Nordeste estão situados na abscissa.
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Figura 2: Intervalo de confiança de 0,95 para as taxas de crescimento econômico

A Figura 2 acima indica que os municípios de menor crescimento
econômico durante o período 2002-2006 estão situados em Alagoas, que
possui também um dos maiores graus de desigualdade da região, em termos médios (ver Figura 1). Com o intervalo de confiança apresentado na
Figura 2, pode-se também concluir que os municípios situados em Sergipe
experimentaram a maior taxa média de crescimento, com uma grande variabilidade e descontinuidade da produção, pois o coeficiente de variação
é de 104,2%.
Essa característica pode também ser visualizada pela dimensão do
intervalo de confiança para a média do crescimento em Sergipe. Por fim,
também se observa indícios de similaridade no crescimento econômico
dos municípios do Piauí e do Maranhão, em termos médios e de dispersão (ver Tabela 2).
A conclusão geral a que se chega a partir dos resultados apresentados
até aqui é que os estados do Nordeste diferem significativamente tanto em
termos de crescimento econômico quanto em termos de desigualdade. É
importante, porém, em termos de política, identificar onde se situam essas
diferenças. Isto equivale a detectar uma hierarquia ou ordenamento para o
crescimento econômico e para o grau de desigualdade entre os estados da
região.
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No presente caso, essa hierarquia pode ser detectada pelo teste U de
Wilcoxon-Mann-Whitney, comparando-se as variáveis de interesse para
os nove estados da região duas a duas. Os resultados do teste para a hipótese nula de igualdade, contra a hipótese alternativa unicaudal à esquerda,
estão expostos na Tabela 4. As letras iguais para as médias indicam que
elas não diferem estatisticamente11. Os estados aparecem em ordem crescente de desigualdade.
Os resultados mostrados na Tabela 4 indicam que há uma hierarquia
regional nos estados do Nordeste para o grau de desigualdade, medido
pelo índice de Gini. Por conseguinte, pode-se inferir uma ordem de prioridade para a atuação política sobre essa variável: Ceará e Sergipe podem
ser as prioridades regionais para a atuação política sobre os aspectos
distributivos.
Tabela 4: Teste U de Mann-Whitney para o grau de desigualdade
Estado

Média

BA

0,357a

PI

0,374b

MA

0,374b

PB

0,382c

RN

0,394d

PE

0,398d

AL

0,401e

CE

0,417f

SE

0,416f

Nota: os valores seguidos pelas mesmas letras não diferem estatisticamente pelo teste
U de Wilcoxon-Mann-Whitney a 0,01 de significância. Os valores da probabilidade
exatado teste estão expostos no Quadro 1 do Apêndice.

Em termos de crescimento econômico, os resultados mostrados na
Tabela 5, abaixo, indicam que é possível identificar também uma hierarquia ou ordenamento regional para o crescimento da produção entre os
estados do Nordeste. Sergipe e Maranhão aparecem como os estados mais
dinâmicos do período.
11

Ver Quadro 1 do Apêndice.
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No lado oposto, aparecem Bahia, Alagoas e Rio Grande do Norte,
onde o crescimento da produção foi o menor durante o período considerado. A Tabela 5 mostra os resultados do teste para a hipótese nula de
igualdade entre as taxas de crescimento contra a hipótese alternativa,
unicaudal à direita, para os estados em ordem decrescente de dinamismo.
Tabela 5: Teste U de Wilcoxon-Mann-Whitney para o crescimento econômico
Estado

Média

SE

33,370a

MA

29,730a

PI

26,226b

PB

16,940c

CE

15,200d

PE

14,870d

RN

13,841e

BA

12,776e

AL

8,670e

Nota: os valores seguidos pelas mesmas letras não diferem estatisticamente pelo teste
U de Wilcoxon-Mann-Whitney a 0,01 de significância. Os valores da probabilidade
exatado teste estão expostos no Quadro 2 do Apêndice.

A partir dos resultados expostos nas Tabelas 4 e 5, pode-se obter duas
conclusões importantes sobre o crescimento da produção e o grau de desigualdade nos municípios da região Nordeste. Primeiro, os resultados
parecem indicar a formação de clubes de alto crescimento econômico,
como Sergipe e Maranhão e clubes de estagnação, como Bahia, Alagoas e
Rio Grande do Norte, algo similar aos clubes de convergência analisados
em Martin e Sunley (1998: 210). Segundo, os resultados também podem
estar indicando a formação de clubes ou grupos de desigualdade: enquanto a Bahia apresenta o menor grau de desigualdade diante dos demais,
seguida pelo Piauí e Maranhão. No outro extremo, aparecem Ceará e
Sergipe, como já se observou anteriormente. Neste contexto, seria importante averiguar se ocorre uma relação (linear) definida entre crescimento
econômico e grau de desigualdade nos municípios situados em cada estado da região.
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A Figura 3 abaixo ilustra essa relação, em que nas abscissas aparece o
grau de desigualdade e nas ordenadas a taxa de crescimento do PIB municipal para cada estado da região. Diante do diagrama acima, à primeira
vista, a relação entre o crescimento e a desigualdade dentro de cada estado do Nordeste não se mostra evidente. Todavia, um teste de hipóteses de
correlação pode oferecer uma indicação mais precisa dessa relação.
A significância estatística e a magnitude dessa correlação podem ser
obtidas pelo teste não paramétrico de Spearman, cujos resultados para a
hipótese nula de ausência de correlação linear contra a hipótese de que a
correlação é negativa, estão expostos na Tabela 6 abaixo.
Figura 3: Diagrama de dispersão - relação entre a taxa de crescimento e o grau de
desigualdade
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Tabela 6: Teste de correlação de Spearman para o crescimento e a desigualdade
Estado

^rs

Probabilidade exata

SE

0,00594

0,5202

MA

0,05475

0,7889

PI

0,08785

0,9034

PB

-0,10610

0,0571*

CE

-0,16856

0,0111**

PE

-0,06250

0,1990

RN

0,07771

0,8402

BA

0,01279

0,6024

AL

-0,12950

0,0984*

Nota: (*), (**) estatisticamente significativo a 0,10 e 0,05 respectivamente.

Com esse resultado, pode-se concluir que, para o caso dos estados da
Paraíba, Ceará e Alagoas, existe uma correlação linear inversa, apesar de
baixa, estatisticamente significativa, entre o crescimento econômico e o grau
de desigualdade, medido pelo índice de Gini da renda. Esse resultado pode
estar indicando que, nesses três estados do Nordeste, o grau de desigualdade de renda atingiu um patamar crítico, capaz de exercer influência negativa
sobre o crescimento econômico, retardando-o ou restringindo-o.
Em contraste, nos demais casos, os resultados indicam que esse nível
crítico ainda não foi alcançado, pois não se pode rejeitar a hipótese nula
de ausência de correlação linear entre o crescimento e a desigualdade de
renda. Portanto, a atenuação preventiva das desigualdades de renda por
meio de políticas públicas adequadas, segundo a hierarquia apresentada
na Tabela 4, pode ser um importante componente para evitar que sejam
alcançados os patamares críticos dos municípios situados na Paraíba, Ceará
e Alagoas, capazes de retardar ou impedir o crescimento econômico. 12
12
A investigação teórica do crescimento econômico recebeu um sopro de renovação em fins dos anos
1980 e nos anos 1990, visando à recuperação e superação de algumas limitações dos modelos de
crescimento neoclássicos (exogeneidade de fatores tecnológicos, por exemplo). Na literatura da “nova”
teoria do crescimento apareceram muitos trabalhos procurando detectar a possível convergência ou
divergência no crescimento econômico entre os países. No geral, com integração e abertura das economias
nacionais, esperar-se-ia certa convergência em termos de renda e crescimento econômico. Segundo
Llerena e Lorentz: “Traditionally, mainstream economics considers that the integration of economies
and openness to trade imply convergence due to the diffusion of knowledge and/or technologies”
(Llerena e Lorentz, 2004: 1200). Ver Martin e Sunley (1998) para uma grande survey dessa literatura.
Para uma análise comparativa com as teorias de crescimento de inspiração keynesiana, ver Araújo
(1998). Ver Romer (1989) e Sala-i-Martin (1990) para boas sínteses da “nova” teoria do crescimento.
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No caso da economia regional, em contraste com as análises que
investigam essa hipótese em economia internacional, entre os estados ou
municípios de um mesmo país, como é o caso deste estudo, se a hipótese
estiver correta, os municípios com uma renda inicial (PIB) menor devem
crescer a taxas mais elevadas em relação àqueles que possuem uma renda
inicial maior, visto que, em algum ponto do tempo, espera-se que, em
virtude da mobilidade da mão de obra e das transferências de tecnologia e
difusão do conhecimento, os municípios vizinhos alcancem um mesmo
nível de renda.
É importante notar que o fenômeno da convergência de renda, tal como
postulado pela teoria econômica, requer a livre mobilidade de fatores de
produção em ambiente institucional apropriado. Como, dentro de um mesmo espaço estadual (nacional), no geral, as instituições são as mesmas (mesma
unidade de medida (moeda), mesmo regime tributário, por exemplo), a probabilidade de ocorrer convergência de renda entre os municípios (dentro de
um mesmo estado da federação) deve ser sensivelmente maior que entre
estados, regiões do mesmo país ou entre diferentes países. Por esses motivos, espera-se que ela ocorra, em princípio, entre os municípios do mesmo
estado e, depois, entre os estados. Uma vez que se dispõe de dados desagregados, a hipótese foi avaliada apenas dentro de cada estado da região
pesquisada. Sobre a hipótese de covergência, Romer observa:
Countries’ incomes do not jump immediately to
their long-run paths. For example, if part of a
country’s capital stock is destroyed in a war, capital returns to its long-run path only gradually.
During the return, capital per worker is growing
more rapidly than normal, and so output per
worker is growing more rapidly than normal. More
generally, one source of differences in growth rates
across countries is differences in the countries’
initial positions relative to their long-run paths.
Countries that begin below their long-run paths
grow more rapidly than countries that begin
above. (Romer, 2006: 161).
A Figura 4, abaixo, procura captar essa relação, em que nas abscissas
aparece o logaritmo do PIB inicial e, nas ordenadas, a taxa de crescimento
do PIB municipal para cada estado da região.
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A inspeção visual não sugere indicações conclusivas. Neste caso, o
teste de correlação de Spearman pode ser empregado para verificar se
existe uma correlação inversa entre a renda inicial (PIB) e a taxa de crescimento da renda (PIB) dos municípios da região Nordeste, dentro de cada
estado da região, como se espera teoricamente. 13
Conforme se observa nos resultados expostos na Tabela 7, a hipótese
nula de ausência de correlação (contra a hipótese alternativa de correlação negativa) só pode ser rejeitada em dois casos: os resultados indicam
que os municípios situados no estado da Paraíba e em Pernambuco, durante o período 2002-2006, tenderam a convergir em termos de crescimento econômico (renda), uma vez que, embora fraca, verifica-se uma
correlação inversa, estatisticamente significativa, entre a taxa de crescimento no período 2002-2006 e o Produto Interno Bruto inicial, medido
em 2002. Nos demais sete estados do Nordeste não se pode inferir convergência no período analisado.
Tabela 7: Teste de correlação de Spearman para o PIB inicial e a taxa de crescimento
(2002-2006)
Estado

r^s

Probabilidade exata

SE

0,09587

0,7939

MA

0,03621

0,7023

PI

-0,01344

0,4212

PB

-0,10258

0,0633*

CE

-0,08664

0,1210

PE

-0,13496

0,0335**

RN

0,28398

0,9999

BA

-0,04564

0,1771

AL

-0,11483

0,1262

Nota: (*), (**) estatisticamente significativo a 0,10 e 0,05 respectivamente.

13
Embora no diagrama de dispersão tenha sido utilizado o logaritmo natural do PIB, por questão de
escala e visualização, no teste de correlação de Spearman foi utilizado o PIB em nível, como se
postula teoricamente.
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Figura 4: Diagrama de dispersão - relação entre a taxa de crescimento e
o (logaritmo) PIB inicial

Segundo Myrdal (1957), Kaldor (1970) e Pasinetti (1988), o crescimento econômico e a produtividade são variáveis determinadas pela intensidade da demanda e não pela oferta, como em Romer (1989) e Sala-i-Martin
(1990), pode ocorrer divergência de renda entre municípios, estados ou
países ao longo do tempo, pois as economias podem experimentar, círculos
viciosos e virtuosos de crescimento auto-sustentado de causação cumulativa: municípios ou regiões de mais alto crescimento e dinamismo tendem a
reforçar seu crescimento econômico e regiões estagnadas tendem a reforçar
sua estagnação na ausência de intervenção política.14
14

Para um modelo teórico que explore direta e formalmente esses aspectos ver Llorena e Lorentz (2004).
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Nessa mesma direção, Pasinetti (1988), por meio de um modelo
multissetorial de crescimento não equilibrado, constata que cada setor da
economia pode expandir-se a taxas diferentes, em virtude da difusão não
uniforme do progresso técnico entre os setores produtivos, e também em
função dos diferentes ritmos de expansão da demanda do consumidor
pelos diversos bens finais produzidos sob a atuação da Lei de Engel, podendo resultar em divergência no ritmo de crescimento.
Autores como Llorena e Lorentz (2004), inspirados no modelo teórico
de causação cumulativa de Kaldor e progresso técnico à lá Nelson e
Winter, por meio de simulações para 5 economias nacionais, constataram
a possibilidade de emergir em três regimes de divergência entre as economias: o primeiro, relacionado com o padrão de comércio, influenciado
pelas diferentes elasticidades-renda das importações e exportações (sem
implicar diferença na tecnologia utilizada pelas empresas); o segundo, em
virtude das diferentes oportunidades e acesso a tecnologias pelas empresas; o terceiro emerge em uma situação em que a dinâmica do salário não
absorve os choques tecnológicos da economia, isto é, os ganhos de produtividade não são repassados aos salários na velocidade requerida pelo
crescimento econômico. Em todos os casos, as condições iniciais são decisivas para a evolução da trajetória.
Em síntese, tendo em conta os resultados apresentados na Tabela 6,
os municípios da região Nordeste do Brasil, sem um incentivo exógeno
adequado, no plano da política, não parecem convergir naturalmente em
termos de crescimento econômico.

Conclusão
O objetivo principal do estudo foi investigar se houve diferença significativa no crescimento econômico e no grau de desigualdade entre os
estados da região Nordeste do Brasil no período 2002-2006. O objetivo
complementar do trabalho era verificar, por meio do teste de correlação
não paramétrico de Spearman, se existia uma correlação inversa entre crescimento e desigualdade e alguma evidência de convergência em termos
de crescimento econômico entre os municípios situados em cada estado
da região.
O teste Kruskal-Wallis indicou que o crescimento econômico difere
estatisticamente entre os estados da região, assim como o grau de desigualdade de renda, medido pelo índice de Gini. Além disso, com o em-
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prego do teste U de Wilcoxon-Mann-Whitney, foi possível detectar uma
hierarquia entre os estados, tanto para o crescimento quanto para o grau
de desigualdade.
O caso de extrema desigualdade é representado pelos municípios situados nos estados de Sergipe e Ceará, que formam o grupo de municípios mais desigual do Nordeste, emergindo como as prioridades em termos
de política para a atenuação desses padrões. O caso de menor desigualdade é representado pelos municípios situados na Bahia. Apesar de Sergipe
e Ceará serem os casos de mais extrema desigualdade de renda, apenas o
Ceará teve seu crescimento negativamente influenciado por essa desigualdade. Outros fatores não considerados podem ter se sobreposto ao grau
de desigualde de renda em Sergipe, minimizando sua influência negativa
sobre o crescimento do PIB dos municípios do período.
Em termos de crescimento econômico, os municípios mais dinâmicos
no período analisado situam-se nos estados de Sergipe e Maranhão e aqueles com o crescimento econômico mais baixo situam-se no grupo formado pelos estados da Bahia, Alagoas e Rio Grande do Norte. Os casos
onde houve crescimento intermediário são: Piauí, Paraíba, Ceará e
Pernambuco.
O teste de correlação de Spearman indicou a existência de uma correlação inversa, estatisticamente significativa, entre o crescimento econômico e o grau de desigualdade de renda dos municípios situados em três
estados: Paraíba, Ceará e Alagoas. Com base nesse resultado, pode-se
inferir que, nesses estados em particular, o grau de desigualdade atingiu
um padrão crítico capaz de retardar ou restringir o crescimento.
A implicação política é de que a atenuação preventiva do grau de
desigualdade de renda, por meio do sistema tributário e da qualificação
da mão de obra, por exemplo, pode impedir que outros estados da região
venham a experimentar os padrões detectados nesses três grupos de municípios. Essas distorções podem ser corrigidas de forma preventiva tendo-se em conta o crescimento a longo prazo da região que depende, em
certa medida, do alcance de padrões mais baixos de desigualdade de renda.
Com relação à convergência no crescimento entre os municípios de
cada estado, os resultados apoiam a hipótese de convergência em apenas
dois estados: Paraíba e Pernambuco. Nos demais estados da região não se
pode afirmar que as diferenças de renda entre os municípios estejam sendo reduzidas ao longo do tempo. Pode-se esperar teoricamente, na ausên-
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cia da intervenção política adequada, que elas venham a se acentuar no
futuro. Trabalhos adicionais devem ser realizados, visto que o período
analisado não é suficientemente amplo para se obter uma indicação mais
precisa neste ponto.
Os resultados deste estudo sugerem que, tanto em termos de desigualdade quanto em termos de crescimento econômico persistem hierarquias e diferenças estatisticamente significativas entre os estados da região, sugerindo a necessidade de uma intervenção ordenada sobre o crescimento e a distribuição de renda, se o objetivo político for a redução
dessas diferenças.
Um trabalho futuro poderá investigar as causas dessas diferenças que
não foram analisadas neste estudo exploratório, tais como o padrão de
inserção comercial de cada estado (elasticidade-renda das exportações e
das importações), o acesso e as transferências de tecnologias e também a
dinâmica do salário e da produtividade do trabalho.
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Apêndice
Quadro 1: Desigualdade – probabilidade exata do teste U de Wilcoxon-MannWhitney.

Teste de hipóteses:

, e assim sucessivamente.

BA

PI

MA

PB

RN

PE

AL

CE

SE

BA

–

–

–

–

–

–

–

–

–

PI

0,000

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,0000

–

–

–

–

–

0,0000

0,06959

–

–

–

–

–
MA 0,000 0,2408
PB 0,000 0,00352 0,02254
R N 0,000 0,0000
0,0000
PE 0,000 0,0000
0,0000
AL

0,000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

–

–

–

CE

0,000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

–

–

SE

0,000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,3862

–

Quadro 2: Crescimento – probabilidade exata do teste U de Wilcoxon-MannWhitney.
Teste de hipóteses:

SE

H 0 : µ SE = µ MA
H1 : µ SE > µ MA

, e assim sucessivamente.

SE

MA

PI

PB

CE

PE

RN

BA

AL

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,000

–

–

–

–

–

–

–
MA 0,2083
PI 0,0199 0,03852
0,000
PB 0,000
CE

0,000

0,000

0,000

0,01681

–

–

–

–

–

PE

0,000

0,000

0,000

0,00703

0,4858

–

–

–

–

R N 0,000
BA 0,000

0,000

0,000

0,000

0,004548 0,00189

–

–

–

0,000

0,000

0,000

0,04181

0,7626

–

–

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000791 0,00055

AL
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0,05023

0,1327 0,03641

–

Tabela 8: Teste de normalidade – Shapiro – Wilk - resultados

Estado

Estatística W

Gini
Probabilidade exata

Crescimento
Estatística W
Probabilidade exata

SE

0,950748

0,0055***

0,797402

0,0000***

MA

0,980886

0,0049***

0,575239

0,0000***

PI

0,965125

0,0000***

0,477090

0,0000***

PB

0,960815

0,0000***

0,925645

0,0000***

CE

0,954716

0,0000***

0,968099

0,0003***

PE

0,928630

0,0000***

0,965810

0,0001***

RN

0,928318

0,0000***

0,789656

0,0000***

BA

0,936604

0,0000***

0,934110

0,0000***

AL

0,958039

0,0021***

0,669022

0,0000***

Nota: (***) indica rejeição da hipótese nula de normalidade a 0,01 de significância.
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O COMÉRCIO INTERNACIONAL COMO
PROMOTOR DE CRESCIMENTO ECONÔMICO
o caso da América do Sul1
Rafael Dornelles Feler2

Resumo
Neste trabalho procura-se observar a relação entre o comércio internacional de bens e serviços e o crescimento econômico das nações, buscando questionar se o comércio internacional funciona como promotor
de crescimento econômico. Após breve descrição das teorias nas quais se
baseiam a maioria dos trabalhos sobre o tema, observa-se a ausência de
resultados conclusivos em observações empíricas tanto quanto à intensidade quanto à causalidade da relação analisada. A partir da observação
histórica e do estudo do caso das economias da América do Sul, concluise então ser a política comercial uma ferramenta econômica para a promoção do crescimento econômico, a ser usada da maneira como for
requerida pelo contexto externo e a situação macroeconômica interna,
estando suscetível a mudanças ao longo do tempo.

Esse artigo é baseado em parte de um trabalho (FELER, 2010), defendido em janeiro de 2010, no
Instituto de Economia da UFRJ. O autor agradece a José Luís Fiori, Franklin Serrano, Carlos Medeiros,
Armando Castelar, Maurício Moreira, Raphael Padula, Renato Baumann, Reinaldo Gonçalves,
Frederico Jayme Jr., Jagdish Bhagwati, Prabirjit Sarkar, Daniel Brum e Ricardo Barboza pelo tempo
dedicado na ajuda direta para elaboração deste artigo. A responsabilidade quanto ao conteúdo, no
entanto, é inteiramente do autor.
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Abstract
In this paper it is intended to look at the relationship between
international trade of goods and services and economic growth of nations,
seeking to question whether international trade works as a promoter of
economic growth. After a brief description of the theories that are based
on the majority of studies on the subject, it is seen a lack of conclusive
results on empirical observations such about the intensity as about the
causal relationship analysis. Based on historical observation and case study
of the economies of South America, it is seen that trade policy appears to
be a tool for economic promotion of economic growth, to be used the way
it is required by the external environment and domestic economic situation,
being susceptible to changes over time.
“Free trade is not a principle, it is an expedient.”
Benjamim Disraeli, ex-primeiro-ministro britânico
(1868-1868 e 1874-1880)

“It is a condition which confronts us – not a theory.”
Stephen Grover Cleveland , ex- presidente dos EUA
(1885-1889 e 1893-1897)

Introdução
Se por economia se entende o estudo das atividades e do comportamento do homem frente à relação entre suas ilimitadas necessidades a serem satisfeitas e seus escassos recursos que se prestam a usos alternativos3;
relacionar os diferentes tipos de atividade econômica entre si é a mais comum das atividades de um economista. No entanto, a forma como se relacionam tais atividades não possui dedução tão lógica quanto parece.
É natural imaginar que o incremento de trocas internacionais leve à
maior prosperidade econômica, no entanto, questiona-se freqüentemente
se essa afirmativa é válida para todos os casos.
O debate a respeito da relação entre comércio internacional e crescimento econômico para um determinado país passa, na realidade, pela teoria sob a
qual cada economista enxerga o funcionamento do sistema internacional.
3

Adaptado da definição de Lionel Robbins (ROBBINS, 1945).
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De modo geral, aceita-se uma associação positiva entre abertura internacional e crescimento, que não viria apenas por meio do comércio,
mas, também, pela abertura a fluxos financeiros entre países. No entanto,
a robusta literatura que abrange o tema aponta grande número de controvérsias não só quanto à teoria da qual se parte, mas, também, quanto à
metodologia usada na análise da relação dos fatores citados. Tanto ao se
tratar de comércio, quanto ao se analisar fluxos financeiros, como, por
exemplo, investimento externo direto, a associação com o crescimento é
constantemente posta à prova e, ainda que constatada, a relação de causalidade existente é ainda mais questionada.
O presente artigo pretende elucidar as principais questões de debate e
os fundamentos mais aceitos ao se analisar os efeitos do comércio internacional sobre o crescimento. Posteriormente, será mostrado como tais efeitos influenciaram as economias sul-americanas nos últimos anos.
Para tal, o artigo divide-se em quatro capítulos principais: este primeiro introduz o tema a ser tratado e seu grau de relevância no debate econômico atual, além de dissertar sobre as principais teorias de comércio internacional e crescimento econômico, sem, no entanto, entrar no mérito da
validade ou não de cada teoria; num segundo capítulo, são apontados
resultados empíricos observados em diversos trabalhos de referência internacional sobre o tema; no terceiro capítulo, a intenção é observar o
relacionamento entre comércio e crescimento econômico no subcontinente
sul-americano; por fim, o quarto capítulo resume as observações realizadas e conclui o artigo reconhecendo possíveis limitações do mesmo e
fazendo sugestões para futuros trabalhos complementares.
A respeito das teorias de comércio internacional e crescimento econômico, para os fins pretendidos nesse artigo, é mais valioso ressaltar
apenas o debate acadêmico que serve de base para o desenvolvimento de
trabalhos sobre o tema na economia atual. De modo abrangente, o que se
vê é, de um lado, economistas de correntes mais liberais, assumindo pressupostos neoclássicos e defendendo teorias de crescimento endógeno e
exógeno, nas quais a tecnologia costuma aparecer como fator central ao
crescimento econômico. Segundo tal visão, o comércio internacional promove o crescimento por geração de bem-estar microeconômico, mas mais
relevantemente por permitir a troca e a evolução tecnológica.
De outro lado, autores de correntes mais heterodoxas, partidários ou
não do chamado princípio da demanda efetiva keynesiano, se posicionam
de forma mais cética quando à funcionalidade do comércio internacional.
Estes, ao enxergar a economia movida mais profundamente pelo lado da

Vol. IV – n o 6 – junho de 2010 |

119

demanda, presumem que o comércio é favorável na medida em que aumenta a demanda por certos produtos para a exportação. No entanto,
pode ser prejudicial ao reduzir de forma igual a demanda por produtos
internos que seriam substituídos por produtos importados, o que, por fim,
frearia o desenrolar do crescimento econômico de uma nação.
É com tal pano de fundo teórico que se realizaram ao longo do tempo,
estudos que tentavam buscar comprovar empiricamente como se dava na
prática a relação entre comércio internacional e crescimento econômico.
É centrado nesses estudos que se desenvolve o capítulo que se segue.

Abertura comercial e crescimento econômico das nações –
estudos empíricos
A proposta do capítulo que se inicia é observar como trabalhos reconhecidos analisam empiricamente o relacionamento entre esse constante
crescimento dos fluxos internacionais de comércio com o crescimento
econômico das nações que deles participam.

Uma breve perspectiva histórica
Desde o surgimento dos Estados-nações, assumidamente a partir da
Paz de Westphalia, de 1648, com o reconhecimento do princípio da soberania, ou mesmo desde antes desse marco histórico, nota-se, até os dias
atuais um crescente incremento das trocas comerciais internacionais.
Uma primeira onda de aceleração do comércio foi notada ao longo
do século XIX com o fim do mercantilismo, a revolução industrial e a
sucessiva Pax Britânica. Contribuíram para isso alguns aspectos políticos
e algumas transformações econômicas do período, tais quais a maior
mobilidade internacional de capitais, a maior mobilidade mão-de-obra,
caracterizada pelas grandes migrações e a expansão internacional do padrão-ouro.
Não seria correto, no entanto, se afirmar, ainda, uma tendência ao
livre-comércio. Longe disso, a norma no período foi a regulação e o
protecionismo comercial realizados pela maioria das economias livres.
Assim, a expansão do comércio internacional veio muito atrelada às relações exclusivas entre metrópoles e colônias ou imposições comerciais
de países mais fortes sobre economias mais fracas ou estados mais fracos militarmente, como os casos de imposições de comércio pela Ingla-

120 | Nexus Econômicos – CME-UFBA

terra sobre o Japão, China, Índia e Império Otomano. Costuma-se afirmar, portanto, que, ao menos durante o final do século XIX, foi o crescimento econômico mundial que puxou a crescimento do comércio e não
o inverso.
A dinâmica crescente do comércio internacional permaneceu ainda
no início do século XX até que as duas Guerras Mundiais e a Crise de 29
interrompessem essa trajetória ascendente. A reação imediata aos momentos turbulentos da história mundial foi um menor crescimento econômico
e um menor fluxo de comércio internacional, tal como observado no gráfico abaixo.
Gráfico 1: PIB e exportações mundiais (1870-1998)

Fonte: CEPAL, 2002.

Pode-se notar que o momento que se segue à II Guerra, é de grande
expansão do fluxo de comércio e crescimento, condicionados ao molde
realizado pelos vencedores do conflito e à estrutura geopolítica bipolar.
Houve criação de acordos, como o Gatt, e de instituições como o Banco
Mundial, a ONU e o FMI, numa reforma do mundo capitalista que acaba
por estimular o incremento das trocas internacionais de bens, serviços e
capitais.
Uma queda generalizada do ritmo de crescimento do comércio internacional é notada a partir da década de 70, com as crises do petróleo e fim
do padrão ouro-dolar, embora regiões específicas como os tigres asiáticos, o Japão e os países exportadores de petróleo tenham apresentado
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constante crescimento tanto econômico quanto do comércio internacional.4
Uma nova aceleração do comércio internacional vem com a chamada década neoliberal, em 1990, com a queda da URSS, com a expansão
ainda mais potente da hegemonia norte-americana e com a ascensão de
emergentes como Brasil, Rússia, China e Índia. Isso, como se observa no
gráfico acima, não implicou um crescimento mais acelerado do produto
interno bruto mundial. As diferentes trajetórias entre comércio internacional e crescimento suscitaram, ao longo de diversos períodos, numerosos
estudos sobre diversas metodologias que, não tão espantosamente, apontaram diversos resultados, aos quais se pretende analisar.

Estudos e críticas empíricas da relação
A economia moderna torna cada vez mais comum o uso de métodos
quantitativos, notadamente a econometria, para a análise das relações entre
fatores econômicos e baseados em tais métodos, foram realizados a maioria dos estudos a serem analisados em seguida. No entanto, o método
analítico político-histórico aparece como complemento necessário ao anterior, assim, trabalhos com tal viés devem também ser incluídos como
fonte de informações a serem observadas nos parágrafos que se seguem.
Os possíveis efeitos empíricos resultantes de uma maior abertura comercial sobre o crescimento econômico são variados e vão desde
externalidades positivas a desincentivos à inovação. Se, por um lado, é
possível imaginar que a incorporação de tecnologia e a adoção de inovações estariam dentre os principais aspectos positivos da abertura comercial a um país em desenvolvimento, por outro, é possível um resultado à la
Schumpeter, no qual o aumento da competição oriunda de agentes externos reduza os lucros esperados, desencorajando as inovações locais por
serem obsoletas e dando voz ao princípio da destruição criadora do autor
austro-húngaro.
Em geral, modelos de séries temporais longas para países analisados
individualmente costumam indicar ausência de correlação estatisticamente significativa entre abertura comercial e crescimento econômico. Já, quanto a modelos econométricos para grandes bases de dados em Cross-Section,
4
Um quadro-resumo com a participação das regiões no comércio internacional desde 1870 e
outras informações sobre comércio mundial, baseados em dados de MADDISON, 2001 e da
CEPAL, 2002, encontram-se no Anexo I do trabalho.
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observa-se correlação ligeiramente positiva. Há ainda alguns estudos feitos com modelos de Computable General Equilibrium (CGE), que são descendentes dos modelos output-input de Leontief e são feitos a partir de
grandes e detalhadas amostras de dados, rodados com relação às suas
elasticidades, objetivando analisar os efeitos das mudanças em um fator
econômico sobre os demais. Para tais modelos, os resultados observados
também costumam ser de ausência de correlação estatisticamente
significante entre comércio internacional e crescimento econômico.
A tendência é bem observada em estudo de Sarkar (SARKAR, 2007)
feito para uma amostra de 51 países em desenvolvimento, de 1981 a 2002.
Os resultados apontam uma pequena relação positiva entre comércio e
crescimento na análise do tipo cross-section, e ausência de correlação de
longo prazo em séries temporais para as economias dos países tomadas
individualmente, mesmo quando se observa os países do leste asiático.
Um famoso estudo de Frankel e Romer (FRANKEL, ROMER, 1999)
parte do ponto de vista de haver pequena evidência persuasiva sobre a
relação entre comércio e renda. No entanto, ao inserir um componente
geográfico, os autores encontram um resultado que aponta uma relação
quantitativamente robusta entre o comércio internacional e a renda, embora não tenham encontrado solução quanto à questão da causalidade
entre os dois fatores.
Vale observar no último estudo, por exemplo, que os dois autores são
também formuladores de relevantes teorias neoclássicas de crescimento.
É preciso portanto levar em conta a presença dos pressupostos neoclássicos
na formulação dos modelos com endogeneidade realizados pelos autores
no estudo citado.
Em contraposição, importantes trabalhos foram elaborados por Rodrik
e Rodríguez (RODRÍGUEZ, RODRIK, 2000), criticando estudos como o
supracitado que sustentam a tese de que seria o comércio internacional
importante para o crescimento econômico nacional (o próprio estudo de
Frankel e Romer é criticado). Os autores alegam distorções metodológicas
e negam haver relação entre políticas comerciais e crescimento econômico. Conforme os próprios autores: “We find little evidence that open trade
policies-in the sense of lower tariff and non-tariff barriers to trade—are
significantly associated with economic growth.”(p.2)
Em estudo para o Banco Mundial, David Dollar e Aart Kraay
(DOLLAR, KRAAY,2003) também criticam o artigo de Romer e Frankel,
alegando haver grandes variações de âmbito institucional a serem levadas
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em conta juntas às variações de comércio ao se analisar o impacto sobre o
crescimento econômico. A partir deste ponto de vista, os autores afirmam
não poderem assegurar que fluxos de comércio internacional são
determinantes relevantes no crescimento econômico de longo prazo, principalmente a partir do momento em que se observam também fatores históricos e geográficos como variáveis influentes no desempenho econômico e comercial de uma nação.
A teoria neoclássica leva facilmente à intuição de que a abertura comercial seria claramente vantajosa no que se refere ao crescimento econômico do país. Assume-se que, com a abertura, além de se obter vantagens
comparativas decorrentes de ganhos de escala ou de especialização na
produção do bem cujo fator de produção é abundante nas dotações nacionais, costuma-se admitir ganhos no progresso técnico por incorporação
de novas tecnologias em equipamentos importados. Vale lembrar que o
progresso técnico seria o grande propulsor das taxas de crescimento de
uma economia. Ademais, há a alegação de que a maior concorrência geraria ainda ganhos de produtividade das firmas nacionais.
Contudo, como se observa pela leitura de trabalhos empíricos, nem
todo resultado teórico previsto pode ser realmente confirmado. Ainda
os trabalhos que apresentam como conclusão uma correlação positiva
entre comércio internacional e crescimento econômico, não conseguem
fugir do questionamento – por sinal, muito comum ao analisar a interrelação de fatores econômicos – sobre qual seria a direção da causalidade, em outras palavras, não se sabe ao certo se o incremento do
comércio internacional traria o crescimento econômico nacional ou o
contrário.
Mesmo em análises de caráter mais histórico do relacionamento entre
comércio e desenvolvimento econômico, a complexidade da inter-relação
e da causalidade do relacionamento entre as variáveis não deixa de existir.
Jagdish Bhagwati e Srinivasan já ressaltavam em 1979, em capítulo baseado na observação histórica e teórica do relacionamento entre políticas
comerciais e desenvolvimento, a complexidade do tema tratado
(BHAGWATI, 1985): “The interaction between international trade and
development is a subject of such a complexity that it has rarely ceased to
attract the attention of economic theorists, analysts of the world economy,
and designers of the international economic system.”(p.88)
Também analisando historicamente os trinta anos anteriores a 1988,
quando publicado em livro de Anne Krueger, um artigo de Finch e
Michalopoulos mostra a complexidade inerente aos determinantes de cres-
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cimento econômico e relações comerciais internacionais (FINCH,
MICHALOPOULOS, 1988):
“There is abundant evidence based on the
experience of the last thirty years that economic
growth in developing countries is closely related
to their exports growth. Export growth in turn is
only partly the result of demand-side factor
deriving from the economic performance and trade
policies of OECD countries, which constitute the
developing countries’ main markets. Increasingly
the evidence suggests that differences in export
growth performance of developing countries can
be explained by their own policies and attitudes
towards international trade.”(p.88)
Em outro famoso artigo, Jeffrey Sachs e Andrew Warner (SACHS,
WARNER, 1995) veem impactos positivos da abertura comercial sobre o
crescimento econômico de países em desenvolvimento, embora admitam a
imprecisão dos resultados pela dificuldade de se isolar o impacto da política comercial no desempenho de uma economia. Os autores observam que,
normalmente, junto com a abertura comercial, outros fatores econômicos
costumam ser alvos de mudanças políticas. Segundo eles, alterações na estabilidade macroeconômica e políticas diferenciadas para a promoção de
desenvolvimento tecnológico, por exemplo, foram comuns em grande parte
dos casos de abertura comercial analisados e podem ter mais responsabilidade sobre o crescimento econômico ocorrido em seguida.
Estendendo o estudo de Sachs e Warner para a década de 90, Wacziarg
e Welch (WACZIARG, WELCH, 2003), encontraram, perante minuciosa
análise caso a caso das aberturas comerciais ocorridas no período, tentando incluir aspectos históricos e políticos, um resultado que correlaciona
positivamente comércio internacional e crescimento. No entanto, a ressalva feita por Sachs e Warner permanece válida, já que a década de 90
não foi só marcada pela abertura comercial das economias emergentes,
como também por diversas alterações estruturais internas às mesmas. A
possibilidade da ressalva ser válida ganha ainda mais relevância na medida em que o resultado de uma análise cross-section contida no mesmo
artigo não consegue observar correlação significante entre comércio e crescimento para a mesma amostra de países.
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A questão ressalvada por Sachs e Warner deve ser considerada ao
longo da leitura deste artigo. Questões similares são de grande freqüência
em um dos debates mais recorrentes a respeito de estratégias de desenvolvimento, principalmente no Brasil. É comum a leitura de estudos comparativos relacionando o desenvolvimento dos países do leste asiático –particularmente a Coréia do Sul – com o desenvolvimento da economia brasileira na segunda metade do século XX.
Dentre tais estudos, não é difícil achar textos que almejam encontrar
na comparação Brasil x Coréia do Sul, ou Brasil x Tigres Asiáticos, a resposta para o questionamento sobre a estratégia de desenvolvimento ideal
seria aquela voltada para dentro, ou a baseada em exportações e em uma
maior abertura comercial. Nestes casos, a resposta é quase sempre imediata em favor da abertura comercial. Isso porque, a partir de uma observação retroativa, nota-se que os países asiáticos tiveram maiores e mais constantes taxas de crescimento econômico e se encontravam, já no início da
década de 90, em um nível de desenvolvimento muito superior ao apresentado pela instável economia brasileira.
Contudo, atrelar ao grau de abertura comercial o resultado com que
se deparou na década de 90, ao se comparar as economias das duas regiões, é ignorar as enormes diferenças existentes dos pontos de vistas estrutural, cultural e macroeconômico entre as nações estudadas.
Anne Krueger e Jagdish Baghwati (BHAGWATI, KRUEGER, 1973),
por exemplo, sustentam o êxito econômico obtido na Coréia do Sul e não
obtido na Índia ou no Brasil, baseados no comportamento assimétrico do
modelo de promoção de exportações adotado pela Coréia – que teria sido
um sucesso – vis-à-vis o modelo de substituição de importações adotado
pela Índia ou pelo Brasil.
As posições estruturais diferentes entre a economia coreana e a brasileira no início dos anos 60 e as posições estratégicas do âmbito social e
político influenciaram tanto os diferentes rumos das duas economias quanto
à posição econômica externa tomada por cada um dos governos.
Além da estratégia de expansão econômica baseada na abertura comercial voltada para as exportações, alguns fatores foram marcantes para
que o desenvolvimento econômico coreano lograsse sucesso, enquanto o
brasileiro não (ou ao menos não nas mesmas proporções).
Primeiramente, é importante destacarem as diferenças do ponto de
vista geográfico entre Brasil e Coréia. A escassez de terras produtivas,
recursos naturais e uma das maiores densidades demográficas do mundo
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diferenciam fundamentalmente as possibilidades de estratégias econômicas a serem adotadas pelo governo coreano. Como destaca Baumann
(BAUMANN, 2002):
“O padrão típico de desenvolvimento econômico
encontrado nos países da América Latina é determinado pela relativa abundância de recursos naturais, seja para exploração mineral, seja para a
expansão extensiva da fronteira agrícola. A experiência coreana é diametralmente oposta.”(p.4)
Além disso, o maior investimento em educação, pesquisa e tecnologia
aliado à já melhor capacitada mão-de-obra existente na Coréia dos anos
60, são pontos positivos freqüentemente citados como razões do sucesso
econômico. Outro fator relevante também destacado por Attanasio e Székely
(ATTANASIO, SZÉKELY, 2000) e também por Baumann (BAUMANN,
2002):
“Esse crescimento ocorreu – à diferença do padrão latino-americano - com distribuição de renda: em 1980 a Coréia tinha uma estrutura de distribuição de renda melhor que os EUA e Japão
(os 20% mais ricos tinham renda 4.2 vezes superior à dos 20% mais pobres; nos EUA essa proporção era de 7.5 e no Japão 4.4). O coeficiente
de Gini era de 0,34 na década de 60, 0,39 na
década de 70 e 0,36 nos anos 80. Os indicadores
correspondentes para o caso brasileiro foram de
0,53, 0,60 e 0,57, respectivamente.”(p.2)
Há ainda uma série de outros fatores, cujo debate fugiria demais aos
objetivos deste capítulo, que também influenciaram um melhor desempenho econômico por parte da Coréia com relação ao Brasil que não passam pela política comercial adotada por cada uma das partes. Com isso,
não é crível a afirmação pura e simples de que a estratégia de abertura
comercial coreana seria mais eficiente no intuito de se obter crescimento
econômico. Tentar isolar o efeito da política comercial sobre o crescimento econômico tampouco é tarefa simples.
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Os problemas facilmente observáveis no caso exposto são ainda mais
presentes ao se analisar empiricamente uma base de dados de diferentes
países para comércio e crescimento. No entanto, a dificuldade não torna
as tentativas inócuas. Os estudos das relações comércio e crescimento,
ainda que relativamente imprecisos, são de grande e crescente importância. O aumento contínuo da chamada globalização intensifica e acelera as
trocas comerciais internacionais e o uso deste fato como instrumento favorável ao crescimento torna de grande relevância qualquer estudo sobre
o assunto.
Conclui-se, então, que tanto a dificuldade de se isolar o efeito do comércio internacional dos efeitos das demais mudanças da economia como
a dificuldade de se determinar as relações de causalidade entre comércio
internacional e crescimento determinam a imprecisão de qualquer – ou
ao menos da grande maioria – dos estudos realizados nessa área.
No presente artigo, não se tem a ilusória pretensão de superar tais
dificuldades, mas sim, tentando ao máximo compreendê-las e levá-las em
conta, analisar o histórico e a perspectiva comercial da região sul-americana. A percepção inicial é a de que a política comercial pode ser usada
como uma ferramenta econômica adaptável a cada economia em particular e a cada momento da economia internacional (e nacional), sem ter,
portanto, que obedecer a teorias normativas pró-abertura ou pró-nacionalismo econômico todo o tempo, quando se busca o crescimento econômico. Com isso espera-se sugerir quais aspectos das estratégias comerciais
da região foram ou não úteis ao seu crescimento e quais ainda poderiam
ser. É o que pretendemos mostrar no capítulo que se segue.

O caso do comércio internacional e do crescimento sulamericano
Em extenso estudo realizado pela Comissão Econômica para a América Latina da União das Nações Unidas (CEPAL, 2002), fez-se uma classificação quanto aos tipos de exportação, de acordo com seu dinamismo
internacional, da seguinte forma:
“A análise do dinamismo do comércio internacional pode ser comparada à “competitividade evidente” entre as diversas regiões, tal como evidenciada por sua participação nos diferentes itens.
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Isto dá lugar a quatro grupos: (a) produtos dinâmicos, em cujo comércio uma determinada região aumenta sua participação (“novas estrelas”);
(b) produtos dinâmicos, nos quais perde participação (“oportunidades perdidas”); (c) produtos
não-dinâmicos, em cujo comércio a região aumenta sua participação de mercado (“estrelas minguantes”); e (d) produtos que combinam um baixo dinamismo com uma perda de participação no
mercado (“retiradas”).”(p.39)
Aceitando tal classificação, as economias sul-americanas destacamse por terem produtos pouco dinâmicos, apresentando maior relevância
na sua pauta de exportação. O que se observa é a grande participação no
comércio de produtos intensivos em recursos naturais e em mão-de-obra.
Embora, recentemente, alguns produtos mais dinâmicos e intensivos em
capital tenham ganhado participação nas exportações da região, de modo
geral, a observação histórica permite ver nos países sul-americanos uma
tendência a depender, do ponto de vista externo, de produtos agrícolas ou
manufaturados de baixa tecnologia.
Tal posição não é novidade, no entanto a sua permanência como forma de política para crescimento econômico não é consensual. É comum
encontrar defensores de que o condicionamento do ponto de vista externo
a tais produtos seria não só resultado do subdesenvolvimento, mas também responsável pela perpetuação do mesmo. Se mudar o padrão das
exportações é imperioso para alguns como forma de crescimento econômico, o contrário seria defendido, por exemplo, por aquele que aceitasse
a teoria das vantagens comparativas ou suas variações. Seguindo a lógica
ricardiana das vantagens comparativas, o sub-continente deveria especializar-se na produção do bem cuja produção é intensiva nos fatores abundantes da região, logo recursos naturais e mão-de-obra.
Neste capítulo, a intenção é discutir a forma como se deve dar a
inserção sul-americana no mercado internacional, observando-se analiticamente o histórico da relação comércio e crescimento para a região, principalmente no pós-II Guerra Mundial.
Os anos 50 e 60 tiveram seu marco teórico delineado pelas idéias
desenvolvimentistas, com destaque, na América do Sul, à Cepal, que, por
sua vez, teve como destaque as idéias de Prebisch e Furtado. Entre os anos
60 e 80 as maiores economias sul-americanas se encontraram sob ditadu-
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ras militares e forte intervencionismo estatal. A política comercial, no entanto, sofreu algumas oscilações, afetada principalmente pelas duas crises
do petróleo. Nos anos 90, uma onda neoliberal toma forma após a queda
do muro de Berlim e da URSS, numa afirmação da hegemonia norte-americana, da qual a América do Sul é zona de influência direta. Na década
que se encerra, a política sul-americana apresentou uma “guinada à esquerda”, o que, na prática não afetou profundamente sua política comercial ou a estratégia de crescimento econômico da região.
Um destaque deve ser dado ainda ao já antigo esforço integracionista
na região. O ideal oriundo de Bolívar fez surtir diversas tentativas de
integração econômica regional ao longo da segunda metade do século XX e
instiga, até os dias recentes, iniciativas de fortalecimento dos blocos ainda
vivos. A observação desse processo deve se basear, na maior parte, em
trabalho anterior do autor sobre os processos de integração da América
Latina (FELER, 2007). A força que ganham esses processos na última década
se encontra presente no início de artigo de Medeiros (MEDEIROS, 2009):
“With the rise of the new milllennium, initiatives
aiming at the establishment of an integrated
economic area in South America have multiplied.
The incorporation of Venezuela in MERCOSUR,
the creation of a South American Nations Uniion
(UNASUL), the Bolivarian Alternative for the
Americas (or, in Spanish, Alternativa Bolivariana
para los Pueblos de Nuestra América – ALBA)
have achieved increasing political and economic
importance.” (p.1)
O objetivo central desses processos, ainda segundo o mesmo autor
seria, “ … to empower the bargain power of each country in negotiations
with the industrialized countries and to achieve deeper social and economic
cohesion”. Ou ainda, como destaca Feler (FELER, 2007):
“A integração se deu como um vetor estratégico
de ruptura do quadro de insuficiente dinamismo
e produtividade, projetando-se em três direções:
A aceleração do crescimento, expansão e diversificação das exportações e o avanço da indústria.
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Além disso, num enfoque mais global, visava-se
a um aumento do comércio exterior através de
um maior poder de negociação.” (p.4)

A América do Sul desenvolvimentista: comércio e crescimento
O pensamento econômico sul-americano sobre o desenvolvimento
econômico sofreu grande influência desenvolvimentista a partir de 1948
com a constituição da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe,
instituição das Nações Unidas destinada a realizar estudos sobre a economia da região. Segundo Feler (FELER, 2007), “A comissão surge no momento em que eram constantes as reclamações latino-americanas contra a
exclusão do Plano Marshal e contra o difícil acesso aos escassos dólares,
dificultando a economia produtiva regional.”
A primeira presidência da comissão foi exercida pelo argentino Raúl
Prébisch, cuja influência deve ser fundamentalmente analisada nesta seção, observando pontualmente seus pontos de vista com relação a comércio e crescimento econômico para a região.
Tendo em vista a posição já referida das economias da região, condicionadas às exportações de produtos primários abundantes em mão-deobra e recursos naturais, Prebisch (PREBISCH, 2000 [1964]) enxergava
três grandes problemas com relação à inserção da economia latino-americana no cenário internacional: os preços dos produtos agrícolas, o acesso
aos mercados dos países industrializados e os excedentes agrícolas e sua
forma de utilização na política do desenvolvimento. A tese central de
Prebisch quanto ao comércio internacional baseava-se na idéia de que os
países sul-americanos5, como produtores primários, estavam sujeitos à
tendência secular de deterioração de seus termos de trocas.
Em estudo recente de Ocampo e Parra (OCAMPO E PARRA, 2002), a
tendência suposta por Prebisch é confirmada. Conforme mostra o gráfico
abaixo, a partir da análise dos preços internacionais de 24 produtos básicos, de 1900 a 2000, observou-se que os preços de 2000 correspondem a
aproximadamente um terço do preços relativos observados em 1920, numa
queda que se aproxima de 1,5% a.a..6
A análise de Prebisch e da maioria dos textos da CEPAL tratam da economia Latino-Americana
como um todo. No entanto, no presente trabalho pretende-se centrar no efeito das mesmas sobre
as economias da América do Sul, i.e., deixando de lado a dinâmica econômica do México e dos
paises da América Central.
5

6

O petróleo é exceção como tendência à deterioração dos preços relativos.
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Gráfico 2: Preços reais de commodities (1880-2000)

Fonte: CEPAL, 2002.

Se válida a teoria de Prebisch, a queda dos preços relativos se dariam devido ao fato de a elasticidade-renda dos produtos agrários ser
menor que a dos produtos industrializados. Tal tendência seria agravada com o advento do progresso técnico que possibilitaria um aumento
da produção primária sem que o crescimento econômico permitido
pelo mesmo fizesse surgir uma maior demanda por essa oferta expansiva. Isso derrubaria ainda mais os preços relativos dos produtos agrários e agravaria a deterioração dos termos de trocas dos países sulamericanos.
Como solução, Prebish sugere que se realizem ações em dois âmbitos. Primeiramente, alerta sobre a necessidade de um acordo internacional que regulasse os preços internacionais das matérias primas, fortalecendo as economias em desenvolvimento diretamente e favorecendo as
economias centrais indiretamente, já que um crescimento da renda da
periferia permitiria um aumento do consumo de produtos do centro, como
o sugere na seguinte passagem (PREBISCH, 2000 [1964]):
“É indubitável que, com o tempo, eles [países industrializados] perceberiam as vantagens desse
sistema [de regulação internacional de preços],
pois ele constituiria um meio de aumentar as ven-
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das feitas aos países em desenvolvimento, em proporção direta ao aumento de poder de compra
que esses países conseguiriam ao aumentar suas
exportações, em decorrência do tratamento preferencial.“ (p.399)
Além disso, ciente da dificuldade de convencer as economias centrais
a entrar em acordo pela defesa de economias menores como as dos periféricos países sul-americanos, Prebisch sugere a formação de um bloco
econômico regional que, dentre outras vantagens, forneceria maior poder
de barganha às economias da região frente às negociações com os países
mais desenvolvidos. Maior ênfase à questão da integração regional na
América do Sul será dada mais adiante.
A visão de o fato das economias sul-americanas como dependentes
da exportação de produtos primários ser um entrave ao crescimento teve,
dentre seus defensores, autores como Furtado e Tavares. Tais autores viriam a defender a chamada tese da industrialização por substituição de importações, que seria responsável por grande parte do desenvolvimento
econômico sul-americano no século XX. A substituição de importações
seria uma estratégia de crescimento alternativa ao crescimento “para fora”
(hacia fuera) realizado até então por essas economias.
Enxergava-se as economias da região como dependentes da exportação como principal gerador de renda e seria isso um entrave ao desenvolvimento contínuo. Era necessário endogeneizar o motor do crescimento
econômico (hacia dentro) para que a dependência externa dos países de
centro fosse deixada para trás. Nas palavras de Tavares (TAVARES, 2000
[1964]):
“A importância das exportações como principal
determinante (exógeno) do crescimento foi substituída pela variável endógena do investimento,
cujo montante e composição passaram a ser decisivos para a continuação do processo de desenvolvimento.“ (p.224)
O processo de industrialização por substituição de importações (ISI)
se iniciou a partir dos “choques adversos” entre 1914 e 1945, que puseram em crise as exportações da região e exigiram outra alternativa à eco-
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nomia. Vale observar, entretanto, que, embora tenha logrado sucesso durante um largo período, a ISI não representou independência externa, na
medida em que grande parte do investimento mencionado por Tavares foi
financiado com empréstimos externos.

A integração econômica sul-americana
A estratégia previamente comentada da integração econômica dos
países do sub-continente como um vetor de ruptura do cenário de lento
crescimento e alta dependência do setor externo não logrou, até os dias
atuais, o aclamado sucesso prometido normalmente a cada documento
pró-integração assinado nas inúmeras “cumbres” sul-americanas.
Feler (FELER, 2007) observou, a partir de uma análise histórica quantitativa e qualitativa dos diversos processos de integração da região, como
a fragilidade e pouco empenho político no âmbito interno aos países-membros impediu que a integração regional alcançasse os louros almejados.
A região teve sua primeira tentativa de integração na Associação Latino-Americana de Livre-Comércio (ALALC), em 1960, posteriormente transformada em ALADI. A ALALC viu seu fracasso tomar forma com a falta de
empenho dos signatários, com o surgimento das ditaduras militares, e pela
pressão externa dos EUA, agravada pela tensão oriunda da Guerra Fria. A
marca do insucesso foi a transformação, em 1980, da ALALC na Associação Latino-Americana de Integração (ALADI). A ALADI é, desde então,
um palco para acordos bilaterais e uma facilitadora de outros acordos
parciais intrarregionais na América Latina, deixando a meta clara do livrecomércio interno a cargo do Pacto Andino e do Mercado Comum do Sul
(MERCOSUL).
O Pacto Andino surge em 1969, recheado dos ideais estruturalistas
cepalinos, como uma forma de os países da região andina fazerem frente
às grandes economias latino-americanas (Brasil, Argentina e México), no
âmbito da ALALC. A integração das economias dos Andes seria uma forma de criar um novo grande ator na América Latina, mas o êxito da idéia
foi curto e o período de ditaduras na região abalou qualquer possível sucesso. Além disso, a estratégia industrial estruturalista deixava de lado a
questão agrária e o problema da grande semelhança entre as economias
participantes.
Em 1996, a integração andina ganhou novo impulso com a transformação do Pacto andino na Comunidade Andina das Nações (CAN). O
novo bloco, agora sob uma égide neoliberal influenciada pelo Consenso
134 | Nexus Econômicos – CME-UFBA

de Washington, aumentou o fluxo de bens e de pessoas entre as fronteiras
dos países-membros. No entanto, o bloco voltou a perder força na última
década. O fato foi que a assinatura de acordos bilaterais, os chamados
Tratados de Livre Comércio (TLC’s) entre países-membros e países externos (como os EUA), quebravam as regras do acordo inicial. Resultantes
conflitos políticos culminaram com o abandono do bloco por parte da
Venezuela, maior economia dentre as participantes, e perda de efetividade
de sua existência.
O mais famoso dos blocos regionais da América do Sul, certamente, é
o Mercosul. Englobando as duas maiores economias do sub-continente, o
Mercosul foi também a mais díspar e instável tentativa de integração. Assinado em 1991, o Tratado de Assunção foi fruto do acordo entre governos de viés neoliberal e já não carregava os ideais cepalinos de décadas
anteriores. A proposta era ousada e a intenção era alcançar o mercado
comum até 1995.
Embora longe das promessas iniciais, os primeiros anos do Mercosul
foram de uma euforia positiva que intensificou fortemente as trocas intraregionais como se observa no Anexo II7 deste artigo. Apresentando uma
média anual de crescimento do comércio intra-bloco de 25% nos sete
anos iniciais e chegando a 41% no ano de 2003, o sucesso do Mercosul
declina frente à realidade da dependência externa de seus membros. Com
as crises da Ásia e da Rússia, o crescimento acelerado do comércio perde
força e medidas protecionistas internas suprimem o interesse comum. Uma
aceleração da queda das relações comerciais se dá com as crises internas
da Argentina e do Brasil, em 2001 e 2002.
Dentre as recentes tentativas de integração da região, destaca-se uma
proposta alavancada pela diplomacia brasileira para a união das dez economias sul-americanas tratadas nesse artigo além de Guiana e Suriname.
A formalização da proposta foi feita na Cúpula Sul-Americana de Cuzco,
na qual, em 8 de dezembro de 2004, foi assinada a Declaração de Cuzco,
pela qual os 12 países assumiam a intenção de integrar-se à então chamada Comunidade Sul-Americana de Nações. Após abril de 2007, o grupo
passa a ser chamado de União de Nações Sul-Americanas (UNASUL).
Baseada nos moldes da União Européia, a UNASUL aparece com um
plano ousado de prazo mais longo do que as tentativas de integração preO ANEXO II apresenta gráficos utilizados na análise de Feler (2007), a partir de dados da ALADI,
sobre o comércio intra-bloco e extra-bloco dos países membros do Mercosul (não se inclui a
Venezuela).
7
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cedentes na região, que, por sua vez, nunca cumpriram seus prazos e
metas. Com objetivos de união amplos, a UNASUL tem projetos para um
mercado comum, para a livre circulação de pessoas e espera-se avançar
na integração física, energética, de telecomunicações, ainda nas áreas de
ciência e de educação, além da adoção de mecanismos financeiros conjuntos. É importante observar os objetivos traçados de integração social
realizados pela UNASUL, embora não sejam esses os aspectos centrais
que se deseja focar neste artigo.
Embora tenha enfrentado alguns impasses internos com o Chile, a
Argentina e a Colômbia, a UNASUL parece caminhar para a representação da nova cara da união regional da América do Sul. Já a possibilidade
do seu sucesso continua dependendo de velhos fatores: estabilidade e
autonomia política e econômica na região, e a congruência de interesses
nacionais positivos (FELER, 2007).

Comércio exterior e crescimento econômico sul-americano: uma
observação recente
Uma simples observação histórica do desenvolvimento sul-americano torna inegável o forte laço entre comércio internacional e crescimento
na região. Desde os tempos coloniais até meados do século XX, a exportação de produtos primários foi o grande ator econômico na maioria das
economias do sub-continente. Durante o século XX, enquanto se davam
os primeiros processos de industrialização, diversos choques externos
mostraram a vulnerabilidade das economias sul-americanas, o que acaba
por instigar o processo de substituição de importações mencionado. Com
a industrialização, o comércio perde relevância relativa no produto, mas
permanece com grande valor absoluto, não só no que tange às exportações de produtos primários, mas, agora também, com importações de produtos de alta tecnologia e bens de capital. Ao fim do século, a onda de
globalização neoliberal que corre o mundo paira também sobre as economias da região e a abertura da maioria de suas economias aumenta não só
seu fluxo de comércio, mas também de capitais.
A presente seção pretende observar a inter-relação do crescimento
com o comércio nas últimas décadas e indicar, baseado nas observações
teóricas e empíricas realizadas ao longo do artigo, uma sugestão de como
se deu ou deve se dar a influência do comércio sobre o crescimento econômico para a América do Sul.
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Como demonstra o gráfico abaixo, o crescimento do comércio na
América do Sul8 foi crescente ao longo da segunda metade do século XX.
O crescimento do comércio mundial como um todo, a facilidade e o aumento da velocidade com as quais se dão as trocas comerciais no chamado movimento de globalização não poderia supor resultado diferente. No
entanto, a aceleração, em cada período, das taxas de comércio da região é
que devem ser contrapostas aos níveis de crescimento econômico, a fim
de inferir que relação poderia ser observada entre comércio internacional
e crescimento econômico para a América do Sul.
Gráfico 3: Exportações e importações América do Sul (1948-2008)

Fonte: OMC / Elaboração própria

Observando os dados do gráfico seguinte, no entanto, nota-se que, ao
menos nos anos recentes, as taxas de variação tanto das importações quanto
das exportações apresentam grande variabilidade ao longo dos anos, fato que
reflete a imensa dependência desses fatores econômicos às taxas de câmbio9,
do contexto internacional externo (renda externa), da renda interna de cada
economia, da política tarifária e de fatores institucionais. O intuito deve ser
observar quanto dessas variações influem ou são influenciadas pelo produto
interno bruto, usado como medida do crescimento econômico.
Em todas as análises quantitativas realizadas no trabalho, considera-se como América do Sul suas
dez maiores economias, isto é, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai,
Peru, Venezuela e Uruguai.
8

Uma análise pormenorizada do desenvolvimento das taxas de câmbio seria necessária para um
trabalho mais completo, no entanto as diferentes políticas cambiais dos países sul-americanos
tornaria tal tarefa demasiadamente longa para ser incluída no presente trabalho.
9
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Gráfico 4: ∆ Exportações e ∆ Importações América do Sul (1980-2007)

Fonte: CEPAL / Elaboração própria

Em dados comparados da evolução do produto da região com o fluxo
de comércio, nota-se relativo relacionamento entre os dois fluxos. Em dados desde 1990, nota-se que tanto crises internas, como a da Argentina e
das eleições brasileiras em 2001 e 2002, como as crises externas da Ásia
e da Rússia em 1997 e 1998, afetam não só o crescimento econômico
como também os fluxos de comércio. Vale observar no gráfico anterior
que a volatilidade das importações é maior que das exportações, refletindo uma maior vulnerabilidade interna frente à média internacional (ou ao
menos aos importadores de produtos sul-americanos).
Gráfico 5: ∆ PIB e ∆ comércio internacional América do Sul (1991-2008)

Fonte: CEPAL / Elaboração própria
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Quanto às políticas comercias, observa-se como tendência média na
região nos anos noventa, um processo de liberalização econômica, inclusive comercial, não só com países externos mas também no que tange ao
fluxo intra-regional. No entanto, se comparado aos anos 80, não se pode
dizer que tenha havido um grande progresso do ponto de vista do crescimento econômico, como sugeriria a teoria neoclássica tradicional. Os resultados foram na verdade variados. Em uma análise do crescimento médio das três principais economias, observa-se que, embora a Argentina
tenha apresentado considerável melhora no crescimento médio anual, Brasil
e Venezuela apresentam uma melhora pouco expressiva.
Tabela 1: ∆ PIB Argentina, Brasil e Venezuela (1980-2008)

Ä PIB (média anual)

ARG

BRA

VEN

80-89

-0,9%

1,6%

2,0%

90-99

4,3%

1,7%

2,5%

2000-08

3,9%

3,7%

4,7%

Fonte: FMI (World Economic Outlook, Nov. 2009)/ Elaboração Própria

As observações são ainda menos conclusivas quando se compara à
década de 70, quando, apesar do maior protecionismo e intervencionismo
estatal, os níveis de crescimento econômico anual foram relativamente
bem mais altos.
Como já comentado algumas vezes ao longo do artigo, a análise da
relação direta entre comércio e crescimento é sempre prejudicada pelos
inúmeros fatores capazes de distorcer a influência direta entre os dois. A
imensa dificuldade de isolar tais fatores, sejam eles exógenos ou endógenos,
em um estudo como o presente que engloba dez economias nacionais,
deve ser sempre levada em conta.
Não obstante, o fato de haver uma inconclusão superficial da questão
parece favorecer uma idéia de que não haveria uma relação direta entre a
política comercial adotada e a sua aplicação em todos os casos das econo10
As regressões utilizadas foram um teste em equações simultâneas para variações anuais dos fluxos
de comércio e do PIB das 10 maiores economias do subcontinente e um teste de causalidade de
Granger com variáveis defazadas em um período também para as variações anuais de comércio e PIB.
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mias sul-americanas (como pareceu supor, por exemplo, o chamado Consenso de Washington).
No intuito de dar mais argumentos ao artigo, foram realizados alguns
testes econométricos10 presentes no artigo original (FELER,2010). Embora
um estudo econométrico profundo devesse ser alvo de um outro trabalho
específico, os testes realizados no trabalho servem como base referencial
para que se apóie o artigo, embora não seja suficiente para uma conclusão
por si só.
Os resultados descritos apontam uma maior causalidade na direção
da variação do PIB para a variação dos fluxos comerciais, embora apontese também, mesmo que com menor relevância estatística, uma pequena
relação positiva na direção inversa.
O que se conclui a partir das observações realizadas unidas ao arsenal teórico disponível e às observações empíricas anteriores é que o comércio funciona e sempre funcionou como promotor do crescimento econômico sul-americano. Isso não implica, no entanto, dizer que a política
de livre-comércio é mais apropriada para promover esse crescimento. A
forma e o momento em que se dão as trocas comerciais influenciam o
crescimento econômico, mas nem sempre causam esse crescimento.
Ao se discutir como deveria se dar a relação entre crescimento e comércio internacional na América do Sul, pode-se afirmar que o comércio
deveria ser usado como instrumento de crescimento. Em outras palavras,
a política comercial deve ser adequada de forma a promover o crescimento econômico. Sua maior ou maior liberalização pode ser eficiente de acordo com a economia tratada e com o momento econômico internacional.
A forma a ser elaborada para determinar a política ideal a cada circunstância, contudo, não cabe ser debatida no presente artigo.
A idéia do crescimento liderado pelas exportações (export led) no estilo one-size-fit-for-all é dificilmente aceita como uma estratégia válida para
as economias sul-americanas. O uso da política comercial como ferramenta econômica, que pode ser usada de diferentes formas, de acordo
com o status macroeconômico do país e com o contexto internacional do
período, parece mais adequada. Regionalmente, isso pode ser argumentado a partir de uma observação histórica, quando se nota que, para períodos diferentes, uma mesma economia tem estratégias comerciais diferentes como mais adequadas ao crescimento e, para economias diferentes,
em um mesmo período, estratégias diferentes também podem ser vistas
como mais adequadas.
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Panagariya (PANAGARIYA, 2004) argumenta que o fato de um país
reduzir suas barreiras tarifárias durante seu processo de crescimento econômico seria a resposta central à pergunta sobre a eficácia do livre-comércio. O que se pretende argumentar é que o comércio, no caso citado, só
aumentaria e promoveria o crescimento econômico, caso as condições
macroeconômicas internas e o contexto externo se mostrasse favorável.
No caso, por exemplo, de um período de crise econômica internacional
ou um período de grandes guerras, talvez a estratégia de abertura comercial não lograsse o mesmo sucesso. O mesmo seria válido no caso de uma
economia com alta instabilidade monetária ou cambial, por exemplo. Talvez, nesse caso, uma posição mais protecionista fosse mais interessante
para o crescimento econômico desse país.
A história recente sul-americana é repleta de instabilidades internas e
de alta vulnerabilidade às crises externas. Tal posição torna uma defesa
inequívoca do livre-comércio na região muito pouco robusta. É com base
em tais fatos que se defende que a política de abertura ao comércio internacional deve ser uma ferramenta para o crescimento que deve ser usada
de formas diferentes, dependendo da época e do país analisado, no intuito
de se alcançarem maiores taxas de crescimento no longo prazo.
Resta ainda o questionamento quanto ao comércio internacional no
plano interno. Isto é, se a política de livre-comércio nem sempre é a melhor a ser utilizada do ponto de vista externo, cabe perguntar se no plano
interno esta deveria ser defendida, como o fazem (ou pretendem fazer) os
blocos de integração regional já mencionados.
Embora, talvez, a intuição fizesse levar à conclusão de que, se a abertura comercial internacional nem sempre é promotora do crescimento para
as economias sul-americanas, o mesmo valeria para a abertura comercial
no âmbito regional; não é exatamente isso que defendem a maioria dos
economistas que tratam tal questão. É relativamente comum encontrar tanto
economistas pró livre-comércio quanto economistas que defendem mais
políticas protecionistas como a integração regional.
Entre os defensores da integração econômica regional, diferem-se os
que Medeiros (MEDEIROS, 2009) chama de neoliberais e os progressistas. Os primeiros defenderiam uma abertura regional incondicional, com
livre-comércio irrestrito, e são em geral os mesmos defensores do livrecomércio no plano mundial. Os progressistas defenderiam a integração
regional condicionada, com medidas compensatórias, numa tentativa de
alargar o espaço econômico das economias nacionais integradas e aumentar o poder de barganha no cenário internacional.
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Assim, a diferença entre a integração regional e a abertura comercial
internacional passa principalmente pelo ganho de poder de barganha em
negociações externas ao bloco, e pela possibilidade de compensações,
investimentos e processos de redução de assimetrias entre membros de
um bloco, o que, em geral, não está incluso na proposta neoliberal de
livre-comércio internacional.
O que se observa nas recentes tentativas de integração da América do
Sul não é exatamente o que se imagina ideal para que um processo de
integração econômica promova crescimento de seus membros. Não se
pode afirmar haver um aumento muito significativo do poder de barganha
internacional das economias sul-americanas, bem como não se pode afirmar que estejam em atividade projetos efetivos de redução de desigualdade e medidas compensatórias. A princípio, os blocos sul-americanos não
lograram o sucesso esperado quando de suas respectivas criações, como
se observou em seção anterior e em trabalho de Feler (FELER, 2007). Além
disso, pôde-se notar, no exemplo do Mercosul, que as economias mais
fortes foram mais privilegiadas do que as menores ao longo do processo
de integração. A despeito disso, poucas medidas compensatórias foram
tomadas pelo bloco.
O insucesso inicial frente às propostas realizadas não implica, porém,
que a integração sul-americana não se encaixe como possível promotora
de crescimento da região. Face às dificuldades comentadas e outras mais
recentes, como as provocadas pela crise de 2008 e pelos preços dos produtos básicos minerais, cabe ao Mercosul e à Unasul encontrarem saídas
político-econômicas que atenuem a inevitável queda de eficiência da
integração regional. Além disso, é preciso que medidas compensatórias
efetivas e algum mecanismo de redução de assimetrias sejam adotados
para que a integração sul-americana resulte nos ganhos de barganha política internacional, aumento de oportunidades econômicas e na cooperação estratégica entre membros, capazes de gerar crescimento econômico
para a América do Sul como um todo.

Considerações finais
Bem como se referiram o inglês Benjamin Disraeli e o americano
Grover Cleveland, citados na epígrafe deste artigo, a estratégia do livre
comércio parece se referir mais a uma situação condicional e transitória
do que a uma afirmativa teórica inequívoca. Embora as nações dos dois
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líderes apareçam como as grandes defensoras do livre comércio do mundo moderno, tal postura não seria mais do que uma questão de vantagens
momentâneas e sua defesa nem sempre seria a mais fundamentada.
O que se observa ao final destas páginas é que, na busca do crescimento econômico, não é necessariamente verdade que um país deva sempre manter-se fiel a uma dada estratégia comercial. Uma mudança da política comercial adotada pode ser perfeitamente combinada com a manutenção do crescimento, caso uma mudança no contexto internacional ou
no panorama macroeconômico interno torne-a necessária.
Igualmente, observa-se que em um dado contexto internacional, em
um mesmo período, países diferentes podem adotar políticas comerciais
diferentes e lograr o mesmo sucesso no crescimento econômico. Isso pode
ser resultado de outros fatores econômicos que podem influenciar o crescimento dos países analisados, como alterações na estabilidade
macroeconômica e políticas diferenciadas para a promoção de desenvolvimento tecnológico, questões geográficas, políticas ou ainda culturais.
Enquanto trabalhos empíricos se mostram relativamente inconclusivos
quanto à intensidade e a causalidade ou precedência entre o comércio e
as variações do PIB, a observação histórica induz a crer que não há uma
regra estrita comum a todos os casos, quando se analisa a relação entre
comércio internacional e crescimento econômico das nações.
As observações realizadas sobre as economias da América do Sul levam a acreditar que a conclusão sugerida anteriormente deva se aplicar ao
caso estudado. É verdade que períodos de abertura comercial lograram
trazer uma considerável melhora no ritmo de crescimento econômico de
alguns países, como o Chile e a Argentina nos anos 90. No entanto, o
mesmo não ocorreu para casos como o do Brasil e da Venezuela. Por
outro lado, períodos de relativamente menor abertura da política comercial trouxeram para algumas economias um crescimento mais acelerado do
PIB, como se observou na maioria das economias do subcontinente na
década de 70.
Diferencialmente da abertura comercial mundial, observa-se ainda que,
nos casos de aberturas comerciais regionais, por meio de blocos de
integração econômica, pode haver benefícios a mais no crescimento econômico de nações menos desenvolvidas. Ganhos de poder de barganha
política internacional e cooperação estratégica são o que buscam obter os
blocos sul-americanos atuais.
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A história parece mostrar que o livre comércio era uma estratégia resultante da condição encontrada pela Inglaterra de Disraeli e pelos Estados Unidos de Grover Cleveland no século XIX. O sucesso que alcançaram essas duas economias, no entanto, nem sempre foi resultado da mesma “tática comercial”. Similarmente, as economias sul-americanas poderiam estabelecer que a estratégia comercial trouxesse mais crescimento
econômico, face ao contexto internacional no qual se inserem, ao estágio
de desenvolvimento que presenciam e às condições macroeconômicas
internas que vivem.
A estratégia poderia passar não só pelo âmbito do comércio internacional, mas também pelo âmbito do comércio regional e não necessariamente se daria da mesma forma nas duas esferas. Além disso, esta poderia
ser elaborada país a país, uma vez que já se observaram os diferentes
resultados passíveis de serem encontrados para uma mesma política comercial em diferentes países.
Do ponto de vista da América do Sul como um todo, parece preciso
ainda um esforço de cooperação mútua entre os países nos blocos regionais como a UNASUL e o Mercosul, além de políticas de redução de
assimetrias, políticas compensatórias e integrações estratégicas em áreas
como energia, transportes e desenvolvimento tecnológico, que mereceriam ser aprofundadas.
Dos fatos expostos, fica possível notar que limitações do âmbito da
direção da causalidade na interação dos fatores econômicos trabalhados
possam limitar conclusões mais normativas. Contudo, o aprofundamento
de outros estudos econômicos sobre a questão pode trazer mais luz ao
debate. Imagina-se que trabalhos econométricos mais específicos à questão abordada, bem como trabalhos que tratem da interação de outras variáveis da economia internacional como o investimento externo e o fluxo de
capitais especulativos, possam, futuramente, complementar a análise aqui
realizada.
Conclui-se reafirmando o uso da política comercial como uma ferramenta para a promoção do crescimento econômico, a ser usada da maneira como for requerida pelo contexto externo e interno e suscetível a mudanças ao longo do tempo. Nem o livre comércio nem o protecionismo
permanente e irrestrito serviriam como teorias mais adequadas à relação
comércio internacional e crescimento econômico, na medida em que a
política comercial deveria ser maleável e ajustada às condições de cada
nação na sua busca pelo desenvolvimento.
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ANEXO I

1870

1913

1929

1950 1950 1973
sem
com
África África

1990 1998

Europa ocidental

65.7

56.3

47.4

40.8

38.6

50.3

51.9

Grã Bretanha

21.7

15.0

12.1

12.7

12.0

5.8

6.1

5.6

Continente

44.1

41.3

35.3

28.1

26.6

44.6

45.8

41.7

47.4

Europa central e oriental

5.8

6.0

6.6

8.3

7.8

9.2

5.4

4.9

Estados Unidos e Canadá

10.3

16.4

21.4

26.7

25.3

19.1

17.0

18.6

Outros países industrializados

2.8

4.7

6.2

6.0

5.7

9.6

11.0

9.5

América Latina e Caribe

4.9

7.2

7.9

9.8

9.3

3.9

3.5

5.0

Países asiáticos em desenvolvimento

10.6

9.3

10.5

8.4

7.9

5.1

9.5

13.1

-

-

-

-

5.4

2.9

1.7

1.5

África

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Mundo

Fonte: Cálculos da CEPAL com base em dados de Angus Maddison, The World
Economy. A Millennial Perspective, Paris, Centro de Estudos do Desenvolvimento,
Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômicos (OCDE), 2001.

RELAÇAO EXPORTAÇÕES / PIB MUNDIAL

Fonte: Angus Maddison, The World Economy. A Millennial Perspective, Paris, Centro
de Estudos de Desenvolvimento, Organização de Cooperação e Desenvolvimento
Econômicos (OCDE), 2001.
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Fonte: CEPAL, TradeCAN 2002, sobre o banco de dados COMTRADE.
Nota: Os dados das importações mundiais referem-se ao total de importações de 82
países informantes. Isso cobre aproximadamente 90% do comércio mundial. O ano
de 1985 refere-se à média anual do período 1984-1986. O ano 2000, à média anual
de 1999-2000. Os países não incluídos como países informantes são, principalmente,
economias em transição. A Europa Ocidental refere-se à União Européia, Suíça,
Noruega e Islândia. “Outros industrializados” referem-se ao Japão, Austrália, Nova
Zelândia e Israel. “Resto do Mundo” não está incluído como destino por falta de
dados. Origem e resto do mundo referem-se a economias em transição, Oceania,
exceto Austrália e Nova Zelândia, zonas francas, etc.
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ANEXO II

Fonte: ALADI / FELER, 2007

Fonte: ALADI / FELER, 2007
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Resumo
Considerada a proposta do atual Governo do Estado da Bahia – de
implantação da Fundação Bahiafarma e de uma planta produtora de anticoncepcionais orais genéricos –, o presente artigo, em caráter exploratório,
tem por objetivo indicar, com base na tipologia de Porter, quais são as
forças competitivas que podem atuar sobre um laboratório público entrante,
fornecedor de contraceptivos para o SUS. Para tanto, e dada a existência
de lacunas em parte das informações demandadas, o estudo foi realizado
a partir do estabelecimento de um cenário de análise. Os resultados sugerem condições de entrada não favoráveis à planta da Bahiafarma, devido,
especialmente, às implicações da Lei 8.666/93 e a certos aspectos do Projeto de Lei n° 17.709/08, que limita à atuação da futura fundação de abastecimento do SUS.
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Abstract
Considering the proposal of the present Government of the State of Bahia
- the implantation of the Foundation Bahiafarma and a plant producing generic
oral contraceptives - the present article, exploratory in character, aims to
indicate, based on the typology of Porter, what are the competitive forces
that may act on a public laboratory incoming supplier of contraceptives to
the SUS. Due to the gaps of information from the defendants, the study has
been conducted since the establishment of a scenario analysis. The results
show unfavorable conditions for entry to the plant’s Bahiafarma. The
implications of the Law 8.666/93 and aspects of the Project of Law nº. 17.709/
08, limit the performance of future foundation to supply the SUS.
Keywords: Bahiafarma, Production of oral contraceptives, Porter’s
typology.

Introdução
Em 20/01/2009, na Assembléia Legislativa do Estado da Bahia, foi aprovado o Projeto de Lei n° 17.709/2008, que autoriza o Poder Executivo a
instituir a Fundação Baiana de Pesquisa Científica e Desenvolvimento
Tecnológico, Fornecimento e Distribuição de Medicamentos (Bahiafarma);
que será constituída como fundação estatal com personalidade jurídica de
direito privado e estará sujeita ao regime jurídico próprio das entidades privadas sem fins lucrativos. Segundo informações obtidas junto a técnicos da
Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (SESAB), a priori, atreladas a esta
fundação, haverá duas unidades de produção de medicamentos: uma primeira planta, localizada em Vitória da Conquista, que pretende produzir
medicamentos básicos para o atendimento da rede de saúde pública no
Estado1; e uma segunda unidade produtiva, da qual se ocupa este trabalho,
ainda em fase de discussão na SESAB, que pretende produzir anticoncepcionais orais de baixa dosagem, genéricos, para o abastecimento do Programa Saúde da Mulher2, do Ministério da Saúde (MS).
O objetivo deste artigo é, com base na tipologia de Porter (1986),
indicar quais são as forças competitivas que podem atuar sobre um laboratório público entrante, produtor de anticoncepcionais orais de baixa
dosagem, genéricos, bem como a estratégia competitiva genérica mais
1
Captopril e hidroclorotiazida (hipertensão), metformina (diabetes), sinvastanina (controle do
colesterol), paracetamol, mebendazol (parasitoses) e antiinflamatório AAS.
2

Vide http://portal.saude.gov.br/SAUDE/area.cfm?id_area=152
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adequada para orientar as ações desta nova planta produtiva. Todavia, há,
ainda, certas lacunas nas informações demandadas pelo presente estudo
– que implicam limitações ao desenvolvimento da pesquisa –, cuja disponibilidade depende da velocidade de implantação da Bahiafarma, capitaneada pela SESAB. Tais lacunas, na verdade, podem ser arroladas num
conjunto de informações relevantes no que tange à operação da planta de
anticoncepcionais e à sua relação com fornecedores (insumos/equipamentos) e compradores; ou à definição das “regras do jogo”3. Nesse sentido,
alguns pontos específicos devem ser comentados, pois, ainda que não
formalmente definidos, fazem parte da proposta da SESAB para a fábrica
de anticoncepcionais4: 1) “Para quem” será vendida a produção de anticoncepcionais? Espera-se que toda a produção seja adquirida pelo Ministério da Saúde, para o abastecimento do Programa Saúde da Mulher; 2)
“Quem” produzirá o fármaco e/ou fornecerá a tecnologia de produção
(equipamentos)? Sabe-se que há a intenção de que a própria Bahiafarma
atue na fabricação do fármaco, embora seja uma das etapas mais complexas da cadeia produtiva farmacêutica.
No que tange ao método de pesquisa, os pontos 1 e 2 têm implicações
mais diretas sobre a análise de duas das cinco forças competitivas de Porter,
a saber, o poder de negociação dos compradores e o poder de negociação
dos fornecedores, respectivamente. Como sabido, a tipologia de Porter é,
usualmente, aplicada para a análise de firmas, especialmente as estabelecidas,
que atuam em ambiente de mercado e que, desse modo, estão sujeitas,
mais fortemente, à concorrência capitalista interfirmas. Nesse sentido, importa destacar a natureza da empresa que se pretende criar, ou seja, um
laboratório público de medicamentos, vinculado a uma fundação estatal de
direito privado, com oferta dedicada a um único comprador, o MS. Em outras palavras, uma empresa que deverá atuar, exclusivamente, no âmbito
público. Do ponto de vista do método de pesquisa, a implicação mais imediata é o limite à aplicação da tipologia de Porter (1986).
Dada a existência de lacunas em parte das informações demandadas,
e para simplificar a análise, foi estabelecido um cenário para a análise do
ambiente a partir da tipologia de Porter (1986). Sumariamente, admitiu-se,
como que a futura planta produtiva: (a) estará ligada à Bahiafarma, uma
fundação estatal de direito privado sujeita ao regime jurídico próprio das
A expressão “regras do jogo” é, comumente, associada ao autor Douglass North, vinculado à
Nova Economia Institucional. Neste artigo, porém, não se faz uso desta abordagem da economia.
Tal termo foi, aqui, utilizado apenas como recurso para sumarizar, em um termo, aspectos contratuais
que, devido ao estágio atual de implantação da Bahiafarma, ainda não foram definidos.
3

4

Tais comentários estão fundamentados em informações obtidas junto a técnicos da SESAB.
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entidades privadas sem fins lucrativos (vide Projeto de Lei n° 17.709/2008);
(b) atenderá as exigências da ANVISA para a entrada em operação de um
laboratório público de medicamentos independente de um outro já estabelecido; (c) deverá ter toda a produção vendida para um único comprador, o Ministério da Saúde, por meio de licitação, em cumprimento ao
disposto no Art. 24, inciso VIII, da Lei 8.666/93; (d) terá como prováveis
rivais as firmas que, em 2007 e 2008, forneceram para o Ministério da
Saúde, em modalidade de licitação, o medicamento Etinilestradiol 0,03
mg + Levonorgestrel 0,15 mg5, a saber, WYETH, UNIÃO QUÍMICA e
BIOLAB SANUS6; (e) produzirá o fármaco necessário à fabricação do
contraceptivo oral de baixa dosagem genérico; (f) terá acesso à tecnologia
de produção (equipamentos) por meio de contrato de transferência de
tecnologia mediado por Farmanguinhos7.
O presente estudo tem, portanto, um caráter exploratório. Está fundamentado em: (a) informações coletadas junto a técnicos da SESAB (através
da participação em reuniões e seminários e, também, através de consulta);
(b) Projeto de Lei n° 17.709/2008; (c) Consultoria Técnica da UNES para
a OPAS-SESAB; (d) informações disponíveis em bases bibliográficas, “literatura cinza” (material não publicado) e bases de dados da indústria farmacêutica. Está dividido em mais duas seções, além desta introdutória e
das considerações Finais. A seção 2 apresenta uma breve introdução à
tipologia de Porter. A seção 3 busca identificar as forças competitivas de
Porter que deverão atuar com mais ênfase sobre a futura planta de
contraceptivos orais da Bahiafarma, em caso de entrada.

Breve introdutória à tipologia de porter
Para Porter (1986), o sucesso das firmas é uma variável dependente
da estrutura industrial em que está inserida, bem como do seu
posicionamento relativo dentro desta. Segundo o mesmo, uma estratégia
competitiva pode ser entendida como uma ação por parte da firma com o
objetivo de construir defesas em longo prazo contra a atuação conjunta
5
Segundo dados do MS, disponível em:<http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm
?id_area=152>. Acessado em 04.02.2009.
6
Até onde foi possível investigar, foram essas as firmas fornecedoras do medicamento. Porém,
dados os limites de acesso aos dados relevantes, adverte-se que tal informação não é perfeitamente
confiável e, desse modo, figura aqui em caráter meramente ilustrativo.
7
Em princípio, segundo informações obtidas junto à técnicos da SESAB, um grupo suíço será o
fornecedor da tecnologia – seu nome, por motivos óbvios, não pode, aqui, ser explicitado. Ainda
segundo a mesma fonte, o contrato de transferência de tecnologia seria mediado por Farmanguinhos.
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das cinco forças competitivas, e, se possível, influenciar o equilíbrio das
forças exógenas a seu favor. Compõem as cinco forças: ameaça de novos
entrantes na indústria; rivalidade entre as empresas existentes; ameaça de
produtos ou serviços substitutos; poder de negociação dos compradores;
e poder de negociação dos fornecedores.
Quadro 1: Requisitos para a implementação eficiente de cada estratégia
genérica de Porter
ESTRATÉGIA
GENÉRICA

RECURSOS E HABILIDADES

REQUISITOS
ORGANIZACIONAIS

LIDERANÇA
NO CUSTO
TOTAL

Investimento de capital
sustentado e acesso ao capital;
Boa capacidade de engenharia
de processo; Supervisão intensa
de mão-de-obra; Produtos
projetados para facilitar a
fabricação; Sistema de
distribuição com baixo custo

Controle de custo rígido;
Relatórios de controles
freqüentes e detalhados;
Organização e
responsabilidades estruturadas;
Incentivos baseados em metas
estritamente quantitativas

DIFERENCIAÇÃO

Grande habilidade de
marketing; Engenharia do
produto; Criatividade; Grande
capacidade em pesquisa básica;
Reputação da empresa como
líder em qualidade ou
tecnologia; Longa tradição na
indústria ou combinação ímpar
de habilidades trazidas de
outros negócios; Forte
cooperação dos canais

Forte coordenação entre
funções em P&D,
desenvolvimento do produto e
marketing; Avaliações e
incentivos subjetivos em vez de
medidas quantitativas; Ambiente
ameno pra atrair mão-de-obra
qualificada, cientistas ou
pessoas criativas

ENFOQUE

Combinação dos recursos e
habilidades anteriores, mas
dirigidos para uma meta
estratégica específica

Combinação dos recursos e
habilidades anteriores, mas
dirigidos para uma meta
estratégica específica

Fonte: Elaboração própria, baseada em PORTER (1989).

Aqui, as firmas que buscam superar a ação destas cinco forças devem
orientar a formulação de estratégias empresariais para a adoção de uma
(ou um combinado) das chamadas três estratégias genéricas, quais sejam,
liderança no custo total, diferenciação e enfoque. Basicamente, a estraté-
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gia genérica liderança no custo total permite proteção para a firma contra
as cinco forças porque a redução dos níveis de lucros, dada a concorrência, tem o seu limite no ponto de eliminação dos lucros do rival com a
segunda estrutura de custos mais baixos. Já a estratégia de diferenciação
está fundamentada na hipótese de fidelização do cliente, que permitiria à
firma obter tanto um isolamento contra as pressões dos concorrentes, quanto uma baixa elasticidade-preço da demanda por seus produtos. Por último, a estratégia de enfoque tem por base a premissa de que a firma que é
capaz de estabelecer um alvo estratégico pode atender as necessidades
desse de forma mais efetiva ou eficiente (entendida como baixo custo,
diferenciação, ou ambas) do que os rivais que ofertam os seus produtos de
forma menos focada (PORTER, 1986).
Segundo o autor, uma empresa que fracassa em desenvolver uma das
três estratégias genéricas encontra-se numa situação de meio termo. Nesta
hipótese, a empresa encontra-se em uma das duas situações: ou perde os
grandes clientes, que exigem preços baixos, ou diminui seus lucros para se
posicionar fora do alcance das empresas de baixo custo. Para Porter (1989),
estando presentes quaisquer destas condições, a empresa pode sofrer de
uma “[...] cultura empresarial indefinida e de um conjunto conflitante de
arranjos organizacionais e sistemas de motivação” (PORTER, 1989, p.55).
Porter (1989) ressalta que a opção por qualquer das estratégias envolve riscos em falhar, em alcançar ou sustentar uma estratégia ou o desgaste
da estratégia escolhida em função da evolução da indústria. O autor elenca
alguns riscos envolvidos na escolha de cada estratégia genérica, conforme
pode ser observado no quadro 2.

Análise do ambiente a partir das forças competitivas de porter
Dado o cenário de análise, a presente seção busca identificar, a partir
da tipologia de Porter (1986), as forças competitivas que, com mais ênfase, poderão atuar sobre a futura unidade produtiva da Bahiafarma. Como
sabido, na indústria farmacêutica, a competição não ocorre, exatamente,
interfirmas, mas nos diferentes estágios da cadeia produtiva8, bem como a
partir das distintas classes terapêuticas. Desse modo, a concorrência será
tomada nos estágios produtivos em que deverá atuar a planta da
Bahiafarma, a saber, os estágios 2 e 3, respectivamente, ‘produção indus8
Segundo classificação da CEPAL (1987), são quatro os principais estágios produtivos da indústria farmacêutica:
pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos; produção industrial de fármacos; produção industrial de
especialidades farmacêuticas ou medicamentos; e marketing e comercialização dos produtos finais.
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trial de fármacos’ e ‘produção industrial de especialidades farmacêuticas
ou medicamentos’ segundo a classificação da CEPAL (1987). Importa, também, enfatizar a condição da planta da Bahiafarma, de firma imitadora; ou
seja, produtora de medicamentos genéricos, de modo que, segundo
Hasenclever (2002), a concorrência não se dá via ‘inovação’ (que exige
vultosos investimentos em P&D) e ‘estratégias de comercialização’ (medicamentos patenteados), mas por meio de ‘baixos custos de produção’ e
‘estrutura de distribuição’. Para maiores informações sobre as características do mercado e a estrutura da indústria farmacêutica, vide Hasenclever
(2002), Palmeira Filho e Shi Koo Pan (2003) e, para a produção pública de
medicamentos no Brasil, vide Oliveira et al (2006).
Quadro 2: Riscos envolvidos na escolha de cada estratégia genérica de Porter
ESTRATÉGIA
GENÉRICA
LIDERANÇA
NO CUSTO
TOTAL

RISCOS
Mudança tecnológica anular o investimento ou aprendizado
anterior; Imitação dos concorrentes – capacidade das novas
empresas ou seguidoras em imitar, possibilitando um
aprendizado de baixo custo; “Cegueira empresarial” – o excesso
de foco no custo pode implicar na incapacidade de observar
mudanças no produto ou marketing; Inflação nos custos –
redução da capacidade de estabelecer diferencial nos preços.

DIFERENCIAÇÃO O diferencial de custo entre os concorrentes de baixo custo e a
empresa diferenciada pode tornar-se muito grande para que a
diferenciação mantenha a lealdade à marca, pois a diferenciação
sustenta apenas determinado diferencial de preço; Menor
sofisticação dos compradores – pode haver mudança nas
preferências dos consumidores. A necessidade dos compradores
em relação à diferenciação pode diminuir; Redução da percepção
da diferenciação através da imitação – comum quando a indústria
amadurece.
ENFOQUE

Ampliação do diferencial de custos entre os concorrentes que
atuam em todo mercado e as empresas que adotaram enfoques
particulares – elimina as vantagens de custos de atender um alvo
estreito ou a diferenciação alcançada pelo enfoque; Redução das
diferenças nos produtos e serviços exigidos pelo alvo estratégico
e o mercado como um todo; Os concorrentes encontram
submercados dentro do alvo estratégico e desfocalizam a
empresa com estratégia de enfoque.
Fonte: Elaboração própria, baseada em PORTER (1989).
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Ameaça de novos entrantes
Segundo Porter (1986), a primeira das cinco forças competitivas, a
ameaça de novos entrantes na indústria, varia de intensidade, dependendo
do nível das barreiras à entrada e da reação dos concorrentes já estabelecidos. As fontes principais de barreiras à entrada são as economias de
escala; diferenciação do produto; necessidade de capital; custos de mudança; acesso aos canais de distribuição; desvantagem de custo independente de escala; e política governamental. A reação dos concorrentes envolve retaliação prevista; e preço de entrada dissuasivo.
No que tange às barreiras à entrada, para o objeto estudado, não foram consideradas relevantes as fontes ‘diferenciação do produto’ e ‘acesso aos canais de distribuição’. A primeira, por três fatores básicos: 1) para
Porter (1986), a ‘diferenciação do produto’ ocorre quando o mesmo pode
ser distinguido de outros pela marca, qualidade ou outra característica
singular; atributos que, usualmente, não pertencem ao domínio dos medicamentos genéricos9; 2) a própria condição da Bahiafarma, de fundação
estatal de direito privado sujeita ao regime jurídico das entidades privadas
sem fins lucrativos, já é, de certa forma, suficiente para fazer da ‘diferenciação do produto’, no sentido atribuído por Porter (1986), uma fonte não
relevante de barreira à entrada; 3) e o suposto de que toda a produção da
Bahiafarma atenderá o MS permite, também, afastar argumentos favoráveis à busca da diferenciação do seu produto, pois, aqui, a finalidade da
produção não pode ser senão o suporte às políticas públicas no âmbito do
Sistema Único de Saúde (SUS), mais especificamente o Programa Saúde
da Mulher. Este último fator é o que permite, também, afastar o ‘acesso
aos canais de distribuição’ da posição de fonte relevante de barreira à
entrada. Admite-se, aqui, que a condição do MS de único comprador da
produção de anticoncepcionais da Bahiafarma, um monopsonista, torna
desimportante, para a entrada de um novo laboratório público, a necessidade de estabelecimento de condutas cujo objetivo seja garantir a distribuição da produção no mercado (a distribuição se dará, por suposto, exclusivamente no âmbito público, entre a Bahiafarma e o MS).
Por outro lado, dado que a competição genérica se dá, em parte, via
‘baixos custos de produção’, ‘economias de escala’ 10 são absolutamente
9
Apesar de, como sabido, certos laboratórios investirem em marketing, no mercado brasileiro, na
tentativa de diferenciarem os seus medicamentos genéricos através da marca; caso, e.g., dos Genéricos
Medley.
10
Ocorre quando a firma experimenta redução de custos à medida que o volume da produção
aumenta.
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relevantes, na medida em que, e.g., possibilitam a marcação, pela firma,
de preços mais competitivos (como função do diferencial de custo de
produção frente às concorrentes que operam aquém da sua escala). Como
admitido, por suposto, toda a produção da Bahiafarma será adquirida
pelo MS. Porém, a priori, a Bahiafarma, para vender a sua produção
para o MS, deverá competir por meio de licitação (cujo critério para
compra é o menor preço) com laboratórios privados e/ou públicos. Isto,
porque, conforme a Lei 8.66611, de 21/06/1993, Art. 24, inciso VIII, é
dispensável a licitação: “para a aquisição, por pessoa jurídica de direito
público interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou
entidade que integre a Administração Pública e que tenha sido criado
para esse fim específico em data anterior à vigência desta Lei, desde que
o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado; (Inciso
VIII com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08.06.94 - DOU de
09.06.94)”. Desse modo, a Bahiafarma e demais laboratórios públicos
fundados após a publicação da Lei 8666/93 devem competir em modalidade de licitação12; salvo se atenderem critério de exclusão disposto,
também, no Art. 24 da referida Lei (Obs.: a “Portaria do Poder de Compra” – Portaria n. 128, de 29.05.200813 – não altera o artigo 24 inciso
VIII da Lei 8.666/93). Portanto, ‘economias de escala’ se tornam considerável fonte de barreira à entrada para a Bahiafarma, na medida em que
deverá, em princípio, nas vendas para o MS, competir via preço em
modalidade de licitação. Ocorre que ‘economias de escala’, em parte,
são resultado do aprendizado na firma, de modo que, muito provavelmente, laboratórios públicos e privados já estabelecidos (e/ou que já
fornecem anticoncepcionais orais ao MS) estariam em vantagem frente à
futura unidade produtiva da Bahiafarma.
A título de ilustração, o quadro abaixo apresenta os anticoncepcionais (exclusive DIU) adquiridos pelo MS em 2007/2008 (por meio de pregão) e distribuídos por meio do SUS. Dentre eles, o Etinilestradiol 0,03 mg
+ Levonorgestrel 0,15 mg, uma pílula monofásica de baixa dosagem, é o
medicamento que, ceteris paribus, deverá concorrer mais diretamente com
o produto da Bahiafarma, um anticoncepcional oral de baixa dosagem.

11
Regulamenta o art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e
contratos da Administração Pública e dá outras providências.
12
Lei 8666/93, Art. 22 - São modalidades de licitação: I - concorrência; II - tomada de preços; III convite; IV - concurso; V – leilão.
13
Estabelece Diretrizes para a Contratação Pública de Medicamentos e Fármacos pelo Sistema
Único de Saúde.
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Os atuais14 fornecedores para o MS e, portanto, futuros rivais da Bahiafarma
(em caso de venda ao MS via modalidade de licitação), são os laboratórios
WYETH, UNIÃO QUÍMICA e BIOLAB SANUS.
Quadro 3: Anticoncepcionais adquiridos pelo MS em 2007/2008 e
respectivos fornecedores
CONTRACEPTIVOS

TIPO

FORNECEDORES*

Acetato de Medroxiprogesterona
150 mg/ml

Injetável Trimestral

Pfizer

Enantato de Noretisterona 50mg +
Valerato de Estradiol 5mg

Injetável Mensal

Eurofarma

Pílula Combinada

Wyeth; União
Química; Biolab
Sanus

Etinilestradiol 0,03 mg +
Levonorgestrel 0,15 mg

(Pílula monofásica de
baixa dosagem)*

Levonorgestrel 0,75mg

Pílula Anticoncepcional
de Emergência

Aché

Noretisterona 0,35 mg

Pílula só de Progesterona

Biolab Sanus

(para uso na lactação)

Fonte: MS. Disponível em:<http://portal.saude.gov.br/portal/saude/
area.cfm?id_area=152>. Acessado em 04.02.2009.
*Elaboração própria.

A ‘necessidade de capital’, no sentido atribuído por Porter (1986),
pode ser entendida como um imperativo, para a firma, de realizar elevadas inversões financeiras em atividades de risco, como, por exemplo, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). Como sabido, na indústria farmacêutica, maiormente para firmas inovadoras, vultosos investimentos em P&D
(processos e produtos) são condição necessária para o desenvolvimento
de novas moléculas/fármacos. De modo geral, mas especialmente na indústria farmacêutica, o retorno do investimento realizado em atividades
de P&D é bastante incerto, sendo possível, apenas, para firmas de porte
muito grande; porque, em tese, estariam em melhores condições para reunir as capacitações necessárias para fazer frente às demandas da atividade
14
A utilização da palavra ‘atuais’ é, apenas, um recurso analítico, para simplificar a análise. Nesse
sentido, considera-se atuais fornecedores para o MS as firmas produtoras do Etinilestradiol 0,03 mg
+ Levonorgestrel 0,15 mg que, em 2007 e 2008, segundo se pode identificar, foram a WYETH,
UNIÃO QUÍMICA e BIOLAB SANUS.
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inovativa (e.g., nível elevado de capital humano; acesso a fontes de financiamento; financiamento com recursos próprios; adoção de ações de salvaguarda etc.). Aqui, para a firma, o êxito do investimento em P&D é,
usualmente, traduzido em patentes (produtos/processos), o que lhes garante o monopólio da exploração da invenção e, de certa forma, estabelece o padrão de concorrência no setor (ao menos para firmas inovadoras).
Apesar de a unidade produtiva que se pretende implantar figurar, a
priori, como firma imitadora (produtora de medicamento genérico), consta no Projeto de Lei n. 17.709/08, Art. 2, que a Bahiafarma atuará na
produção e em atividades de P&D: “A BAHIAFARMA terá por finalidade a realização de pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico no
campo farmacêutico, e fornecimento e distribuição de medicamentos
essenciais e outros medicamentos de interesse social, para órgãos e entidades que integram o Sistema Único de Saúde – SUS”. Para tanto, haverá uma diretoria responsável pela P&D, que, conforme o Art. 10, inciso
II, integrará a Diretoria Executiva. Assim, a ‘necessidade de capital’ pode,
ou não, ser um imperativo para a Bahiafarma, a depender de dois motivos básicos: 1) Caso a Bahiafarma se limite tão somente à produção de
genéricos (o anticoncepcional oral de baixa dosagem), atividades de P&D,
muito provavelmente, não farão parte das rotinas da firma, mitigando a
‘necessidade de capital’, no sentido atribuído por Porter; 2) Se, por outro
lado, como admitido na Lei n. 17.709/08, realizar, também, atividades
de P&D, que exigem elevados investimentos (sobretudo para o desenvolvimento de novas moléculas/fármacos), a ‘necessidade de capital’ pode
assumir o seu aspecto mais forte e, desse modo, figurar como forte barreira à entrada para a Bahiafarma; que, para competir, precisará, necessariamente, assemelhar o seu porte e capacitações (inclusive nível de
inversão em P&D) ao das firmas inovadoras. Neste caso, os gestores da
Bahiafarma deverão estar dispostos a assumir o risco inerente às atividades de inversão em P&D, pois nada garante o retorno do investimento
realizado.
Por sua vez, entende-se por ‘custos de mudança’ aqueles com os
quais se defronta o comprador (no caso, a Bahiafarma) quando há mudança de fornecedor. Para a firma, tais custos constituem barreira à entrada quando são tomados por significativos. Dado o cenário de análise,
afirmou-se, por suposto, que a planta de anticoncepcionais da Bahiafarma
produzirá o próprio fármaco. Desse modo, a opção pela integração vertical do insumo básico de produção tornaria desimportante para a mesma, a fonte de barreira à entrada ‘custo de mudança’. Por outro lado,
afirmou-se, também, por suposto, que a Bahiafarma teria, através de um
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contrato de transferência de tecnologia mediado por Farmanguinhos,
acesso aos equipamentos de produção do grupo suíço. Todavia, como
dito, as “regras do jogo” ainda não estão definidas, de modo que não se
pode saber, ex-ante, o grau de incerteza da relação contratual, que tem,
por caso limite, o rompimento unilateral do contrato pelo fornecedor ou
comprador. Em ambos os casos, a Bahiafarma seria bastante prejudicada, pois, considerado tratar-se de uma multinacional, deve ser elevado o
poder de barganha do grupo suíço. Ilustra o argumento, a citada exigência, do grupo suíço, de realizar o contrato de transferência de tecnologia
para a Bahiafarma junto a Farmanguinhos. Assim, o grupo suíço, ao tempo em que se protegeria de uma possível “incerteza política”, no âmbito
estadual, faria a Bahiafarma dependente do apoio técnico/institucional
do laboratório da FIOCRUZ. Neste caso, a possibilidade de ‘custos de
mudança’ deve ser considerada, ainda que não possam ser avaliados
antes da definição das “regras do jogo” (o contrato de transferência de
tecnologia).
Porter afirma que, frente às empresas estabelecidas na indústria,
uma potencial entrante incorre em ‘desvantagem de custo independente de escala’, que são uma função da existência de fatores como:
tecnologia patenteada; acesso às matérias-primas; localização favorável; subsídios governamentais; e curva de aprendizagem. Considerando que, no cenário de análise estabelecido, a Bahiafarma terá acesso à
tecnologia (fármaco e/ou equipamentos), desvantagens de custo independente da escala poderiam ser observadas, com mais ênfase, em relação à curva de aprendizagem, e, neste caso, significar fonte relevante
de barreira à entrada. Isto, porque, como sabido, a extinção da “antiga” Bahiafarma, nos anos 90, resultou em uma severa descontinuidade
na acumulação de conhecimento quanto à produção de medicamentos
no Estado da Bahia. Certamente, tal fato é bastante significativo para a
implantação de uma nova unidade produtora de medicamentos no Estado, pois deverá “percorrer”, novamente, a chamada curva de aprendizagem, desenvolvendo, ao longo do tempo, as capacitações necessárias (especialmente capital humano) para competir, junto aos rivais
estabelecidos, com vantagem similar de custo de produção, independente da escala.
Finalmente, a força de barreira à entrada ‘política governamental’;
entendida como ações do Governo capazes de limitar, impedir ou fomentar a entrada de uma empresa no mercado. Cabem, aqui, certas considerações, no sentido de, em caráter preliminar, “classificar” algumas das ações
recentes do Governo (Federal; Estadual-BA) para a indústria farmacêutica.
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Em outras palavras, apontar políticas que podem ser tomadas por limitantes,
impeditivas ou fomentadoras, relativamente à entrada da planta de anticoncepcionais orais genéricos da Bahiafarma.
No plano Federal, atua como limitante óbvio para a entrada de novas
firmas e a produção de medicamentos a forte regulação do setor; exercida
mais amplamente pela ANVISA. Porém, tal regulação é, de fato, um dado
do ambiente da indústria e, nesse sentido, um “limitante” comum para a
entrada de novas empresas, bem como para a atuação das firmas
estabelecidas. Não obstante, para o caso da Bahiafarma, certos aspectos
pertinentes à legislação federal devem ser considerados, na medida em
que podem implicar restrições tanto para a entrada quanto para a operação da futura unidade produtiva. Dentre eles, o citado Art. 24, inciso VIII,
da Lei 8.666/93 (salvo exceção prevista em Lei), pois não dispensará a
Bahiafarma de participação em modalidade de licitação, na venda do seu
produto para o MS. Assim, em tese, deverá competir, via preço, tanto com
laboratórios privados quanto com aqueles que integram a administração
pública (fundados após a publicação da referida Lei). Ocorre que, atualmente, como visto, o produto que a Bahiafarma pretende produzir – o
anticoncepcional oral de baixa dosagem – é fornecido para o MS, em
modalidade de licitação, apenas por laboratórios privados: WYETH,
UNIÃO QUÍMICA e BIOLAB SANUS. Neste caso, especificamente, o
ponto limitante à entrada da Bahiafarma é a concorrência via preços com
laboratórios privados já estabelecidos. Se implementada, muito provavelmente, a Bahiafarma apresentaria, frente aos seus rivais, tanto desvantagens de ‘economias de escala’ quanto ‘desvantagem de custo independente da escala’, que poderiam ser superados (ou minimizados), apenas, no
longo prazo, em razão da heterogeneidade, interfirmas, no acumulo de
capacitações, inclusive aprendizado.
Todavia, estaria a Bahiafarma em desvantagem, também, em relação
à entrada de qualquer laboratório público (na produção do anticoncepcional oral de baixa dosagem), fundado antes da referida Lei. Como sabido, para tal laboratório, a prática de preços compatíveis com os de
mercado implica, na venda ao MS, em dispensa de licitação. Nesse caso
hipotético – considerada a possibilidade eminente de perda de market
share como função do privilégio da Lei aos laboratórios públicos –, se
elevaria, muito provavelmente, a concorrência entre as firmas existentes, materializada na busca pela fixação de preços mais competitivos, se
possível, até o ponto em que desqualificasse o laboratório público do
direito ao benefício da Lei. Portanto, para a Bahiafarma, a possibilidade
de entrada de laboratórios públicos passíveis de dispensa de licitação
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deve, também, ser tomada como fator limitante à sua entrada/operação.
Também aqui, assim como antes (frente aos laboratórios privados), espera-se que a Bahiafarma apresente desvantagens de ‘economias de escala’ e de ‘custo independente da escala’ especialmente devido ao baixo
nível inicial de aprendizado na firma. No curto prazo, pela impossibilidade de apresentar um nível de capacitação produtiva assemelhada ao
dos seus rivais estabelecidos na indústria, o padrão de concorrência via
preço (modalidade de licitação) pode figurar como um fator bastante
desfavorável à entrada da Bahiafarma.
Por outro lado, a chamada “Portaria do Poder de Compra” – que
estabelece diretrizes para a contratação pública de medicamentos e
fármacos pelo SUS (ainda que não altere o artigo 24, inciso VIII, da lei
8.666/93) –, o PAC saúde e o Programa Saúde da Mulher constituem
ações recentes do Governo Federal que podem servir de estímulo à entrada de novos laboratórios públicos. No âmbito do Governo do Estado
da Bahia, através da SESAB, têm sido realizadas diversas ações voltadas
à criação da fundação Bahiafarma, bem como à implantação dos dois
laboratórios de produção de medicamentos a ela vinculados: as plantas
de Vitória da Conquista e de anticoncepcionais orais. Dentre outras,
destaque deve ser dado à aprovação, recente, do Projeto de Lei 17.709/
08 e, também, às ações voltadas à promoção de uma articulação
interinstitucional entre a SESAB e demais agentes relevantes ao projeto
Bahiafarma, externos ao Governo do Estado: especialmente
Farmanguinhos (apoio técnico/institucional), grupo suíço (provável fornecedor da tecnologia de produção) e FCE/UFBA (análise da viabilidade
econômica da planta de anticoncepcionais).
A ‘reação dos concorrentes já estabelecidos’ finaliza a discussão
acerca da primeira força competitiva de Porter. Está dividida em duas
fontes principais: ‘retaliação prevista’, quando, para um entrante potencial, há elevada expectativa de retaliação por parte das firmas
estabelecidas; e ‘preço de entrada dissuasivo’, quando a rentabilidade
da indústria é baixa o suficiente para não estimular a entrada de novas
empresas. Já foram realizadas considerações pertinentes a uma possível reação dos rivais estabelecidos na indústria; submetidas, como estão, à discussão relativa à ‘política governamental’ e à competição via
preço em modalidade de licitação. Assim, considerada a concorrência
via preço, bem como o porte dos atuais fornecedores de anticoncepcionais orais ao MS (WYETH, UNIÃO QUÍMICA e BIOLAB SANUS) é
bastante razoável admitir a possibilidade (ou mesmo alta probabilidade) de que as firmas estabelecidas adotarão ações para evitar o ingres-
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so de novos competidores, podendo resultar em níveis de preços
dissuasivos à entrada. Isto porque, em tese, as firmas estabelecidas na
indústria estariam em condições de, em caso de ameaça ao seu market
share, baixar os níveis de preços praticados no mercado (referência
para a dispensa de licitação); tal argumento não é senão uma
consequência lógica da admissão, por Porter, do pressuposto de que
firmas entrantes apresentam desvantagem de custo independente da
escala e, para aquelas com baixo nível de aprendizado, desvantagem
de economias de escala.
Nesse sentido, o padrão de concorrência, via preço, em modalidade
de licitação, deve ser tomado por bastante relevante para a decisão quanto
à entrada da planta de anticoncepcionais da Bahiafarma. Obviamente, a
entrada com preços acima dos praticados no mercado e/ou incapacidade
de resposta a uma possível retaliação dos seus rivais tornaria o produto da
Bahiafarma não competitivo. Neste caso, mais do que dúvidas quanto à
sua capacidade de sobrevivência no mercado (ainda que no âmbito público), a Bahiafarma deixaria, também, de atender parte da finalidade para a
qual foi desenhada: “[...] fornecimento e distribuição de medicamentos
essenciais e outros medicamentos de interesse social, para órgãos e entidades que integram o Sistema Único de Saúde – SUS” (Art. 2 do Projeto
de Lei 17.709.2008).

Rivalidade entre as empresas existentes
A segunda força competitiva, a ‘rivalidade entre as empresas existentes’, atua quando os rivais se sentem pressionados ou identificam um modo
de melhorar a sua posição na indústria. Esta força é derivada da interação
dos seguintes fatores estruturais: 1) concorrentes numerosos ou bem equilibrados; 2) crescimento lento da indústria; 3) custos fixos ou de
armazenamento altos; 4) ausência de diferenciação ou custos de mudança; 5) capacidade aumentada em grandes incrementos; 6) concorrentes
divergentes; 7) grandes interesses estratégicos; e 8) barreiras de saída elevadas. (PORTER, 1986)
Contudo, tal força competitiva não se aplica ao caso Bahiafarma. Isto
porque, por definição, abarca, apenas, firmas existentes. Desse modo, não
atua, e nem poderia, sobre empresas que não rivalizam no mesmo mercado, ou ainda potenciais entrantes; por enquanto, a entrada da planta de
contraceptivos orais da Bahiafarma é, apenas, uma possibilidade.
Inobstante, a compreensão, ainda que parcial, dos fatores estruturais que
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compõem a ‘rivalidade entre as empresas existentes’, pode ser relevante à
decisão de entrada da planta da Bahiafarma, na medida em que ilustra, e
antecipa, o cenário no qual atuará, se implementada.
Em resumo, os fatores estruturais sugeridos por Porter buscam indicar
situações nas quais, quando atendidas determinadas condições, a rivalidade entre as firmas existentes deve se elevar. Para a finalidade deste estudo, é suficiente discutir, ainda que muito brevemente, alguns dos aspectos
relacionados ao número/equilíbrio dos rivais na indústria e às barreiras à
saída15.
Porter argumenta que empresas em uma indústria apresentam dependência mútua e, como conseqüência, as estratégias de uma dada firma,
cujo fim seja melhorar a sua posição no mercado, influenciam a conduta
dos demais rivais. Nesse sentido, a competição via preço, em modalidade
de licitação, pode sugerir, de certa forma, a existência de mútua dependência interfirmas no mercado no qual a planta da Bahiafarma pretende
ingressar. Tal dependência, em termos de definição de estratégias de marcação de preço, manifestar-se-ia no “lócus” de interação competitiva entre
as firmas que buscam vender o seu produto ao MS: ceteris paribus, WYETH,
UNIÃO QUÍMICA e BIOLAB SANUS. Nesse sentido, o número (pequeno) de firmas, como determinante dos níveis de concorrência, pode ser
considerado relevante se, no espaço de interação competitiva, é alta a
probabilidade de conluio entre as empresas existentes; amenizando a intensidade da rivalidade entre os concorrentes ao passo em que eleva a
probabilidade de retaliação a uma entrante potencial. Por sua vez, a informação acerca de quão semelhantes (heterogêneos) são as firmas
estabelecidas na indústria, em termos de tamanho, é, também, bastante
significativa para a tomada de decisão quanto à entrada de uma nova empresa, na medida em que serve de parâmetro à determinação, ex-ante, de
um porte mínimo adequado à entrada; ao menos em termos de escala de
produção.
Por sua vez, ‘barreiras de saída elevadas’, no sentido atribuído por
Porter, pressupõem a existência de fatores capazes de manterem uma
15
Os demais fatores não serão tratados, ou porque não são aplicáveis ao caso ou porque não foram
encontradas informações adequadas para a análise – ainda que exploratória. Tal circunstância, de
lacunas nas informações demandadas, repetir-se-á em diversas outras passagens deste estudo, com
prejuízos óbvios para a análise. Não obstante, tal fato é consequência dos requisitos de dados da
própria estrutura analítica sugerida por Porter (1986), que, como sabido, demanda, para a análise
do ambiente da indústria, informações que são bastante custosas ou pouco acessíveis; especialmente
porque boa parte delas, quando existe, se situa no âmbito das próprias empresas que são objeto da
análise; muitas vezes exigindo o levantamento de dados primários.
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dada firma em operação na indústria, mesmo em condições desfavoráveis, contribuindo para a ampliação da rivalidade entre as empresas existentes: ativos especializados em relação a atividade ou localização; custos fixos de saída; inter-relações estratégicas; barreiras emocionais; e
restrições de ordem governamental ou social. Para a WYETH,
multinacional de origem norte-americana que atua em escala global, muito
provavelmente, barreiras de saída, no mercado brasileiro, não devem
ser tomadas por significativas. Entende-se, aqui, por ‘saída’, a firma que
deixa de competir, em modalidade de licitação, pela venda do anticoncepcional oral para o MS. Por outro lado, barreiras de saída podem apresentar maior relevância para a UNIÃO QUÍMICA e a BIOLB SANUS
(empresas do Grupo Castro Marques, de capital 100% nacional), na
medida em que atuam, exclusivamente, no mercado farmacêutico brasileiro. Não obstante, deixar de vender o seu produto para o MS – no
caso, o anticoncepcional oral – não implica, necessariamente, que a
firma deixará de atuar neste segmento, ou mesmo que será excluída do
mercado; provavelmente deverá reorientar a sua conduta para a atuação
no âmbito privado.
Certamente, a entrada da planta de anticoncepcionais da Bahiafarma
com preços além dos praticados no mercado, bem como com a incapacidade de resposta à possíveis retaliações, inviabilizaria a competição, via
modalidade de licitação, com os rivais existentes na indústria, os atuais
fornecedores para o MS. A persistência de tal situação, no longo prazo, se
tornaria, necessariamente, uma condição forçosa à extinção da planta da
Bahiafarma; ao menos do ponto de vista técnico/operacional. Dentre outros motivos, porque, ao contrário da possibilidade que tem os seus rivais,
a Bahiafarma não poderá orientar a sua conduta para o abastecimento do
mercado privado, pois deverá atender a finalidade prevista no Art.2 do
Projeto de Lei 17.709/08: “[...] fornecimento e distribuição de medicamentos essenciais e outros medicamentos de interesse social, para órgãos
e entidades que integram o Sistema Único de Saúde – SUS”. Todavia,
ainda que a planta opere persistentemente em condições desfavoráveis,
uma eventual ‘saída’ não parece ser a alternativa mais provável (mesmo
justificada do ponto de vista técnico/operacional); especialmente por opção de política pública. Assim, no caso Bahiafarma, alguns dos fatores
apontados por Porter podem mesmo ilustrar possíveis barreiras de saída,
elevadas, na medida em que contribuem para a decisão pela permanência, em atividade, da planta de contraceptivos orais. O quadro abaixo
sumariza a discussão.
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Quadro 4: Prováveis fontes de barreiras à saída relativas à implantação da planta de
anticoncepcionais da Bahiafarma
Fator de barreira à saída

Considerações

Ativos especializados

Ex. a tecnologia de produção (equipamentos) do
anticoncepcional oral é dedicada; a elevada
especificidade do ativo impede a sua alocação para
fins alternativos (produção de outro tipo de
medicamento; ausência de economias de escopo).

Custos fixos de saída

Ex. obrigações trabalhistas; contratação via concurso
público implica certa estabilidade no emprego (ex.
REDA – até dois anos; CLT e Estatutário – após estágio
probatório).

Inter-relações estratégicas

Para firmas que operam com economias de escopo;
não se aplica ao caso em análise

Barreiras emocionais

Ex. elevado interesse do atual Governo do Estado na
proposta de implantação da nova Bahiafarma; de certa
forma, uma resposta à adoção de políticas industriais
de cunho neoliberal que, nos anos 90, na Bahia,
resultaram na extinção da antiga Bahiafarma

Restrições de ordem
governamental ou social

Ex. Art.2 do Projeto de Lei 17.709/08 vincula a Bahiafarma ao atendimento de políticas públicas do SUS
Fonte: Elaboração própria.

Ameaça de produtos ou serviços substitutos
A terceira força é a ameaça de produtos ou serviços substitutos. Supondo uma alta elasticidade-preço da demanda, a pressão exercida por
estes produtos/serviços deriva da possibilidade de impor um teto à fixação
de preços por parte da firma, reduzindo, desta forma, o lucro potencial da
indústria (PORTER, 1986).
Como sabido, o MS adota a prática de preços de referência – calculados pela média ponderada dos medicamentos de menor preço com maior
participação no mercado16 – para a aquisição, em modalidade de licitação, dos anticoncepcionais destinados ao SUS; de modo que não se pode
afirmar haver alta elasticidade-preço da demanda. Espera-se, portanto, que
Disponível em:< http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=25058
&janela=1>
16
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os preços apresentados pelos rivais, quando da competição via modalidade de licitação, gravitem em torno (ou aquém) do parâmetro arbitrado
pelo MS; o que torna a sua procura pouco sensível a variações nos níveis
de preço. Nesse sentido, pode-se afirmar que a prática de preço referencial
impõe limites à fixação de preços por parte das firmas estabelecidas e,
consequentemente, reduz o lucro potencial da indústria; não obstante,
qualquer nível de preço aquém do potencial implica baixa à lucratividade
da indústria.

Poder de negociação dos compradores
A quarta força é o poder de negociação dos compradores. Os compradores rivalizam com a indústria, utilizando como arma a concorrência
entre as firmas, com o fim de obterem vantagens pecuniárias, mais qualidade ou maior gama de serviços. Assim, como na terceira força, a conseqüência pode ser a perda de rentabilidade da indústria. Um grupo comprador tem poder para se impor sobre a indústria se apresenta as seguintes
características: 1) é concentrado ou adquire grandes volumes em relação
às vendas totais; 2) os produtos adquiridos representam fração significativa de seus próprios custos ou compras; 3) os produtos são padronizados
ou não diferenciados; 4) há poucos custos de mudança, 5) trabalha com
baixas margens de lucro; 6) é ameaça de integração para trás; 7) o produto
da indústria é desimportante para a qualidade dos produtos do comprador; e 8) o grupo detém total informação sobre a indústria. (PORTER, 1986)
Como sabido, empresas (privadas e públicas) que buscam vender os
seus produtos/serviços para instituições no âmbito da União, Estados (DF)
e Municípios estão sujeitas a observação de regras previstas, em grande
parte, em Lei: como, por exemplo, a Lei 8.666/93 17. No que interessa ao
caso ora estudado, cabem destacar dois aspectos da relação de aquisição
de medicamentos entre o Ministério da Saúde e seus fornecedores, quais
sejam, a sinalização dos níveis de preços de compra (preço referencial) e
a definição do modo pelo qual são adquiridos (modalidade de licitação).
Tais aspectos, de fato, são representativos do poder de negociação do MS
junto às empresas estabelecidas, na medida em que é exitoso quando ‘rivaliza com a indústria utilizando como arma a concorrência entre as fir17
Art. 1o Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes
a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
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mas (modalidade de licitação) para obter vantagem pecuniária (prática de
preço referencial)’; do contrário, o processo de aquisição de medicamentos não poderia ser validado pela inobservância da Lei 8.666/93.
Quadro 5: Matriz de hipóteses das características representativas do poder de
negociação do MS frente à planta de anticoncepcionais da Bahiafarma.

Característica do comprador

MS (comprador) X Bahiafarma (fornecedor)

Concentrado ou adquire
Verdadeiro; MS/SUS como único possível
grandes volumes em relação
comprador do produto da Bahiafarma (Projeto n°
às vendas totais (da Bahiafarma) 17.709/08)
Produtos adquiridos
representam fração
significativa de seus próprios
custos ou compras

Verdadeiro; MS exerce pressão à baixa dos preços
da indústria (relação preço referencial +
modalidade de licitação)

Produtos padronizados ou
não diferenciados

Verdadeiro; Etinilestradiol 0,03 mg +
Levonorgestrel 0,15 mg (princípio ativo e concentração do anticoncepcional oral de baixa dosagem)

Poucos custos de mudança

Verdadeiro; Alta substituibilidade entre os rivais
(modalidade de licitação)

Baixas margens de lucro

Não se aplica

Ameaça de integração para
trás

Verdadeiro; é sempre presente a ameaça potencial
de entrada de um laboratório público federal na
produção do anticoncepcional oral

Produto da indústria
(Bahiafarma) é desimportante
para a qualidade dos
produtos do comprador
Detém total informação sobre
a indústria (Bahiafarma)

Não se aplica

Parcialmente verdadeiro; MS detém informações
sobre preços de mercado do contraceptivo oral
(utilizado para o cálculo do preço de referência)

Fonte: Elaboração própria.

18
São hipóteses porque boa parte das informações necessárias para uma análise detalhada das
características representativas de um grupo comprador poderoso, tal como sugerido por Porter
(1986), não estão disponíveis. Situam-se, como não poderia deixar de ser, no âmbito das firmas ou
Governo Federal, que, por razões diversas, são seletivos no que tange à divulgação das informações
demandadas pelo estudo.
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Todavia, embora poderosa para a indústria como um todo, a força do
MS varia de intensidade de firma para firma, dependendo do custo de
oportunidade de saída do mercado.Como dito, entende-se por ‘saída’ a
firma que deixa de competir em modalidade de licitação pela venda do
anticoncepcional oral para o MS. Ou seja, para a WYETH, empresa que
atua no mercado mundial, o custo de oportunidade de saída é, provavelmente, bastante reduzido, quando comparada à UNIÃO QUÍMICA e
BIOLAB SANUS, que atuam exclusivamente no mercado brasileiro. Entretanto, para o caso Bahiafarma, tal custo de oportunidade assumiria, certamente, o seu nível mais elevado. Dentre outros, porque, diferentemente
dos seus rivais estabelecidos na indústria, não poderá orientar a sua produção para o abastecimento do mercado privado (Portaria 17.709/08).
De certa forma, os aspectos característicos da entrada da planta da
Bahiafarma e sua relação de compra/venda com o MS já foram discutidos
ao longo deste artigo; subsumidos, como estão, no tratamento das primeiras três forças competitivas de Porter (1986). Assim, sumarizando a discussão, o Quadro abaixo apresenta uma matriz de hipóteses18 sobre as
características que sugerem ser elevado o poder de negociação do MS
frente à indústria como um todo, mas, especialmente, em relação à futura
planta da Bahiafarma.

Poder de negociação dos fornecedores
Finalmente, a quinta força competitiva é o poder de negociação dos
fornecedores, que, assim como no caso dos compradores, pode impor
baixa à rentabilidade da indústria, se esta não dispuser de meios para
transferir o aumento dos custos de produção para os preços. Um grupo
fornecedor poderoso tende a reunir as mesmas características citadas para
os compradores, a saber: 1) é dominado por poucas companhias e é mais
concentrado do que a indústria para a qual vende; 2) não concorre com
produtos substitutos; 3) a indústria não é um cliente importante; 4) o produto dos fornecedores é um insumo importante; 5) o produto do grupo é
diferenciado ou há custos de mudança; e 6) o grupo é uma ameaça de
integração para frente. (PORTER, 1986)
Foi admitido, no cenário de análise estabelecido, que a planta da
Bahiafarma produzirá o próprio fármaco e terá acesso aos equipamentos
de produção do grupo suíço por meio de um contrato de transferência de
tecnologia mediado por Farmanguinhos. Isto porque, por meio de consulta a técnicos da SESAB, pôde-se saber que: a intenção é implementar uma
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planta capaz de produzir o fármaco para fabricação do anticoncepcional;
e que já foram iniciados contatos entre a SESAB, grupo suíço e
Farmanguinhos, com vistas à elaboração do referido contrato. Porém, não
há, no atual estágio de discussão da proposta de implantação da Bahiafarma,
informações disponíveis para fundamentar uma análise mais cuidadosa
acerca do ‘poder de negociação dos fornecedores’, no caso o grupo suíço.
Em outras palavras, as “regras do jogo” não estão especificadas; de fato,
apenas recentemente o Poder Executivo do Governo do Estado da Bahia
foi autorizado a instituir a fundação Bahiafarma (Projeto de Lei 17.709/
08). Todavia, como dito, o porte e o mercado do grupo suíço sugere ser
elevado o seu poder de barganha junto à Bahiafarma em defesa do argumento, a já citada exigência do grupo suíço de realizar o contrato de transferência de tecnologia junto a Farmanguinhos. A matriz de hipóteses, abaixo, sumariza a discussão.
Quadro 6: Matriz de hipóteses das características representativas do poder de
negociação do grupo suíço frente à planta de anticoncepcionais da Bahiafarma

Característica do Fornecedor

Grupo suíço X Bahiafarma

Dominado por poucas
companhias e é mais concentrado
do que a “indústria” (Bahiafarma)
para a qual vende

Verdadeiro

Não concorre com “produtos”
(tecnologia) substitutos

Verdadeiro; o contrato com a Bahiafarma
garantiria ao grupo suíço certo isolamento com
relação à concorrência; uma vez adotada a
tecnologia do grupo suíço, a possibilidade de
substituição fica bastante reduzida.

A “indústria” (Bahiafarma) não é
um cliente importante

Verdadeiro

O produto dos fornecedores é um
insumo importante (para a Bahiafarma)

Não se aplica.

O “produto” (tecnologia) do grupo
Verdadeiro
é diferenciado ou há custos de
mudança
Verdadeiro; é sempre presente a possibilidade
de integração para frente de organizações
poderosas, como no caso do grupo suíço

O grupo é uma ameaça de
integração para frente

Fonte: Elaboração própria.
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Considerações finais
Em caráter exploratório, o presente estudo buscou, a partir da tipologia
de Porter (1986), indicar as forças competitivas mais relevantes para o
caso Bahiafarma. Ou seja, aquelas que, provavelmente, devem atuar com
mais intensidade sobre a futura planta de anticoncepcionais da Bahiafarma;
em caso de entrada. Cabe destacar que muitas foram as limitações impostas ao desenvolvimento deste trabalho, tanto com relação à aplicação do
método (utilizado, geralmente, para o estudo de firmas estabelecidas que
atuam no âmbito privado) quanto pela ocorrência de severas lacunas nas
informações demandadas (a indefinição das “regras do jogo” e a
indisponibilidade de informações que existem, apenas, no âmbito das firmas ou do Governo). Entretanto, a discussão realizada permitiu levantar
alguns aspectos relevantes para a tomada de decisão quanto à entrada da
Bahiafarma neste segmento de mercado da indústria farmacêutica (produção de contraceptivos orais para o MS). O Quadro resumo, abaixo, apresenta a intensidade esperada de atuação das forças competitivas sobre a
futura unidade produtiva da Bahiafarma (considerado o cenário de análise
elaborado).
Quadro 7:Intensidade esperada de atuação das forças competitivas sobre a futura
unidade produtiva da Bahiafarma
Força Competitiva

Nível

Instituições

Ameaça de novos entrantes

Alto

–

Rivalidade entre as empresas existentes

Alto Wyeth; União Química; Biolab Sanus
–

–

Poder de negociação dos compradores

Alto

Ministério da Saúde

Poder de negociação dos fornecedores

Alto

grupo suíço

Ameaça de produtos ou serviços substitutos

Fonte: Elaboração própria.

No segmento de mercado em que a planta da Bahiafarma pretende
concorrer, dois fatores particulares merecem destaque, na medida em que
definem boa parte do padrão de rivalidade interfirmas, a saber, a prática
de ‘preços referenciados’ e a aquisição de medicamentos por meio de
‘modalidade de licitação’. Tais fatores, certamente, acentuam a concorrência via ‘baixos custos de produção’, característica da competição entre
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firmas imitadoras na indústria farmacêutica (produtores de genéricos); caso
da futura unidade produtiva da Bahiafarma.
Assim, e considerado todo o exposto, admite-se, aqui, que a estratégia competitiva mais adequada para o caso Bahiafarma não pode ser senão a ‘estratégia de enfoque em custos’. Isto porque, a futura planta da
Bahiafarma, a priori, deverá atuar em, apenas, um único segmento da indústria farmacêutica. Como sabido, por meio da estratégia de enfoque –
no caso, em custos –, uma firma busca obter vantagem competitiva especializando-se em um determinado segmento de mercado. Para a
Bahiafarma, o benefício desta estratégia reside no fato de que poderá concentrar as suas condutas para o atendimento de um objetivo específico: a
venda do anticoncepcional oral para o MS através de modalidade de licitação.
Os seus rivais estabelecidos na indústria, pelo contrário, compõem
grupos de empresas que atuam em diversos segmentos de mercado da
indústria farmacêutica. Desse modo, de acordo com o raciocínio de Porter,
muito provavelmente devem optar por um posicionamento em alvo amplo, o que sugere a adoção da estratégia ‘liderança no custo total’ (se firma
imitadora) ou ‘diferenciação’ (se firma inovadora).
Espera-se, portanto, que a adoção da ‘estratégia de enfoque em custos’ possa conferir certa proteção, para a futura planta da Bahiafarma, contra a atuação conjunta das cinco forças competitivas. Todavia, cabe advertir que os resultados do estudo não permitem vislumbrar um cenário favorável à entrada da Bahiafarma na produção de anticoncepcionais orais.
Resumidamente, porque a firma entrante deverá competir via preço (preço referencial) em modalidade de licitação (Lei 8.666/93) em condições
amplamente desfavoráveis (curva de aprendizagem, desvantagem de economias de escala, desvantagens de custos independentes de escala, dentre outras) junto aos rivais estabelecidos na indústria. O agravante é que,
em caso de insucesso na estratégia de venda ao MS, não poderá, ao contrário dos seus concorrentes, orientar a sua conduta para o abastecimento
do mercado privado (Projeto de Lei n° 17.709/08).
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RESENHA

Giovanni Arrighi, Adam Smith em Pequim:
origens e fundamentos do século XXI.
Editora Boitempo. 2008
[Prefácio: Theotonio dos Santos. Tradutor(a): Beatriz Medina]
Ihering G. Alcoforado

O livro de Giovanni Arrighi, Adam Smith em Pequim – Origens, e
fundamentos do século XXI, apresenta e aplica um framework para análise dos macro processos de desenvolvimento que se desenvolveu na
interface do Ocidente com o Oriente, tanto do ponto de vista econômico
como institucional. Ou seja, o livro nos chama atenção dos desdobramentos históricos de uma forma asiática de organização da produção, a partir
do seu contraste com a versão dominante no mundo ocidental.
O framework aludido se ancora numa releitura da sociologia histórica de Adam Smith e de Carl Marx e se configura como o esboço de um
quadro analítico operacional e de uma teoria do desenvolvimento, a partir
dos quais estrutura sua análise institucional comparativa da trajetória de
desenvolvimento do Ocidente, fundado na Revolução Industrial, com a
do Oriente, ancorado na Revolução Industriosa, para daí extrair seus argumentos que apontam a alternativa institucional chinesa.
Nesta direção, o primeiro componente do framework de Giovanni
Arrighi é um redirecionamento da análise marxista da esfera da circulação
dos valores, levada às últimas conseqüências por Andre Gunder Frank em
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seu “Desenvolvimento do Subdesenvolvimento”, para a esfera da produção
dos valores, no rastro de Mario Tronti, o renovador da análise marxista no
refluxo de 68 que, sob a palavra de ordem “Marx em Detroit”, retoma a
agenda marxiana original focada no processo de produção, tal como posto
no livro I do Capital. Arrighi atende o chamado de Marx, vocalizado por
Tronti, para deixar a “esfera barulhenta” do mercado e seguir o dono dos
meios de produção” e, assim para redescobrir “não só como o capital produz, mas também como o capital é produzido”. (ARRIGHI, 2008, p. 65)
Sob esta palavra de ordem, Arrighi, focado no processo de produção,
encontra-se com Smith em Pequin, a partir do que desvela as condições
de possibilidades para uma renovação dos estudos marxistas no âmbito
do desenvolvimento, a partir dos insights de Adam Smith.
Um outro elemento que vai compor seu framework é resultado do
seu esforço de tornar mais palatável sua tese acima, o que é intentado por
meio de uma releitura de Adam Smith, a partir de uma desconstrução da
sua imagem como o suprassumo do liberalismo econômico, chamando
atenção para a impertinência de considerarmo-lo como teórico e defensor: i) da “auto-regulação” do mercado; ii) do capitalismo como motor de
expansão econômica “interminável”; e iii) da divisão técnica do trabalho,
resgatando-o como o pai da economia política como ramo da ciência do
estadista e do legislador”. (ARRIGHI, 2008, p. 76)
Nesta tentativa de requalificação de Adam Smith, recorre ao conceito
de “arcabouço social” do “curso econômico dos acontecimentos” de Joseph
Schumpeter, a partir do qual formula uma taxonomia das trajetórias de desenvolvimento econômico baseado no mercado: i) o tipo schumpeteriano
ou marxiano (assim chamados a depender do contexto) é baseado na destruição do arcabouço social dentro do qual ocorre e a criação das condições (não necessariamente concretizadas) para o surgimento de novos
arcabouços sociais com potencial de crescimento diferente, configurando o
caminho europeu que Smith entendeu ser “ antinatural e retrogrado”. e ii) o
tipo smithiano que ocorre dentro de dado arcabouço social, configurandose como “o curso natural das coisas”. (ARRIGHI, 2008, pp. 56/57 e 71)
O modelo smithiano é associado “a Revolução industriosa e ao desenvolvimento não capitalista baseado no mercado” enquanto que o
modelo schumpeteriano/marxiano é vinculado por Arrighi “às noções de
Revolução Industrial e desenvolvimento capitalista com base no mercado” ARRIGHI, 2008, p. 101). Isto porque, para Arrighi, “por mais diferentes que pareçam, as concepções de desenvolvimento capitalista de Marx e
Schumpeter, elas mais se completam que se contradizem [....] “As diferen-
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ças entre Schumpeter e Marx dizem respeito basicamente às contradições
e aos agentes que acabariam levando à superação do capitalismo como
sistema social. Mas, no que diz respeito à dinâmica capitalista, eles simplesmente a observaram de pontos de vista diferentes e, assim, viram facetas
diversas, mas compatíveis, do fenômeno. (ARRIGHI, 2008, p. 101)
Adentrando neste âmbito, trata, inicialmente, “da tendência capitalista de superar barreiras à auto-expansão do capital por meio da destruição
“criativa” (e não tão criativas assim) dos arcabouços sociais em que antes
se baseava a expansão econômica”; isso porque, segundo ele, “se há alguma coisa especificamente capitalista nesse processo de difusão da Revolução industrial [...] É isso sim, a auto-expansão do capital que está por trás
do processo e abala constantemente qualquer equilíbrio [...] é o que mais
tarde Schumpeter chamou de “destruição criativa” do capitalismo”.
(ARRIGHI, 2008, pp. 57 e 92)
A análise que Schumpeter fala da destruição criativa do capitalismo.
Segundo Arrighi, cobre apenas uma pequena parte do terreno de Marx,
mas tem a vantagem de destacar idéias fundamentais que a linha de pesquisa de Marx não trouxe à luz ou tendia a obscurecer. Uma dessas idéias
reside no conceito de prosperidade e de depressão como lados opostos
do processo de destruição criativa”, as quais aglomeram-se no tempo e no
espaço (ARRIGHI, 2008, p. 98 e 99). Isto porque, na descrição de Marx,
essa destruição criativa assume três formas principais: aumento do volume de capitais e reorganização da empresa comercial; formulação de população excedente e nova divisão internacional do trabalho; e surgimento
de novos e maiores centros de acumulação de capital, as quais se manifestam tanto na dimensão espacial, como na dimensão temporal. (ARRIGHI,
2008, pp. 92 e 94)
Do lado da dimensão espacial, Arrighi entende que, apesar das “expectativas otimistas” sobre o impulso interminável do capitalismo para
ultrapassar todas as barreiras limitadoras, Marx teve de admitir historicamente que esse impulso havia sido submetido àquele tipo de restrição
física e institucional que Smith enfatiza [...]. Portanto, até para Marx, a
tendência à expansão interminável só se refere ao desenvolvimento do
capitalismo em escala mundial, não no interior de um estado específico.
(ARRIGHI, 2008, p. 98). Aqui ele vislumbra uma prática generalizada e
enganosa de atribuir ao desenvolvimento capitalista, em nível nacional,
características que, historicamente, pertencem ao desenvolvimento capitalista em nível global e vice-versa. A teoria da centralização do capital de
Marx e da crescente divisão técnica do trabalho em unidades de produção
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cada vez maiores, por exemplo, só é válida no nível global”. (ARRIGHI,
2008, p. 102)
O autor ressalta que, no entanto, isso só é verdadeiro quando lemos a
sequência dos principais Estados como uma série de discretos episódios
nacionais de desenvolvimento capitalista, espacial e temporalmente delimitados. Mas, se lemos essa seqüência, arremata Arrighi, como uma série
de estágios interligados do desenvolvimento capitalista em escala mundial, obtemos um quadro diferente, que reitera a idéia do impulso do capitalismo para ultrapassar todas as barreiras limitadoras. Então conclui que,
até para Marx, a tendência à expansão interminável só se refere ao desenvolvimento do capitalismo em escala mundial, não no interior de um Estado específico. (ARRIGHI, 2008, p. 98)
Isso converge com o fato de Marx ter “uma teoria do desenvolvimento
do capitalismo em escala mundial”, mas não uma teoria do desenvolvimento nacional, a qual está apenas implícita e é, por isto, que, para ele,
“não é tão claro o que Marx pensava da eficácia do processo na promoção do desenvolvimento econômico nos níveis nacional, regional e global.” (ARRIGHI, 2008, p. 86 e 90)
Pelo lado da dimensão temporal, Arrighi mostra que “a idéia de que a
acumulação de capital ao longo do tempo tende a reduzir a taxa de lucro,
acabando ora dando fim à expansão econômica, não é de Marx, mas de
Smith. Para Marx, essa tendência é real, mas não é, de modo algum,
obstáculo insuperável para uma nova expansão, como é para Smith.
(ARRGIHI, 2008, p. 92) por meio do que abre uma janela de oportunidade para os estudos comparados dos macro processos históricos de desenvolvimento do Ocidente com sua Revolução Industrial apoiada no desenvolvimento capitalista, e do Oriente, com sua Revolução Gloriosa.
Por fim, ao confrontar essas duas estratégias, destaca a “Grande Divergência, entre o caminho europeu e o caminho asiático, representados
emblematicamente pela Inglaterra e pela China, e argumenta que a versão do modelo chinês de desenvolvimento econômico (não capitalista)
com base no mercado é o mais aconselhável a ser promovido pelos governos. (p. 81)
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