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1  INTRODUÇÃO

Conforme vimos em Kume, Piani e Souza (Capítulo 1 deste livro),
a década de 1990 caracteriza-se por mudanças substanciais na polí-
tica comercial, implementadas com o objetivo de alcançar maior efi-
ciência produtiva através da competição externa. Entre 1990 e 1998,
uma política de liberalização unilateral das importações reduziu a
tarifa legal de 27,2% para 13,4% e a tarifa efetiva de 37% para 16,2%,
enquanto as barreiras não-tarifárias (BNT) mais significativas fo-
ram eliminadas, de modo que o controle das importações foi exerci-
do fundamentalmente pelas tarifas e pela taxa de câmbio.

Quanto à política de exportação, em março de 1990 foram
eliminados os incentivos ainda remanescentes, como a isenção do
imposto de renda e o Befiex, mantendo-se o programa de financia-
mento às vendas externas com recursos reduzidos e o regime de
drawback. Após o Plano Real, em 1994, o financiamento às exporta-
ções foi ampliado (aumento do volume de recursos e do número de
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produtos beneficiados) e foram tomadas medidas para reduzir a tri-
butação incidente sobre as vendas externas, como a isenção do PIS-
Cofins, o crédito tributário (equivalente a 5,37% do valor da expor-
tação) como compensação ao PIS-Cofins, que incide sobre toda a
cadeia produtiva, e a isenção do ICMS para os produtos primários e
semi-elaborados. Assim, o desempenho exportador esteve associado
basicamente à taxa de câmbio e às medidas corretivas das distorções
impostas pelo sistema tributário.

Ao mesmo tempo foi implementado o Mercosul, que, após
cumprida uma fase de transição no período 1991-1994, em que as
tarifas no comércio intra-regional foram linearmente reduzidas, en-
trou em vigor em 1995 como união aduaneira imperfeita, permitin-
do o livre fluxo de bens entre os países membros — com algumas
exceções —, associada a uma tarifa externa comum (TEC), que de-
verá estar totalmente em vigor em 2006.

Como resultado destas medidas — reduções unilaterais das
tarifas e formação do Mercosul — e da política cambial adotada,
entre 1990 e 1998, as importações passaram de US$ 20,7 bilhões
para US$ 57,5 bilhões e as exportações de US$ 31,4 bilhões para
US$ 51,1 bilhões. Merece destaque o saldo comercial negativo a
partir de 1995, o que não se verificava desde 1980. Nesse mesmo
período, o coeficiente de exportação (exportação sobre valor da pro-
dução) aumentou de 7,5% para 9,2%, enquanto o coeficiente de
importação (participação dos produtos importados nas vendas in-
ternas) elevou-se vigorosamente, passando de 6,6% para 11%. Com
relação ao comércio mundial, a participação das exportações brasi-
leiras no total mundial manteve-se aproximadamente constante (de
0,94%, em 1990, para 0,98%, em 1997), enquanto o quociente
entre as compras externas brasileiras e as importações mundiais
aumentou de 0,65% para 1,22%. Assim, o desempenho das expor-
tações foi inferior ao verificado com as importações, com efeitos
negativos sobre a produção doméstica.
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Neste capítulo, descrevemos sucintamente a política cambial
(Seção 2) e o desempenho do comércio exterior brasileiro (Seção 3)
no período 1990-1998, com o objetivo de ilustrar o que aconteceu
no setor externo da economia brasileira nesta fase.

2  POLÍTICA CAMBIAL

A condução da política cambial no Brasil entre 1990 e 1998 caracte-
rizou-se muito mais como elemento de gestão das expectativas infla-
cionárias, latentes ou vigentes, do que pela sua utilização como ins-
trumento para alcançar um déficit em conta corrente sustentável no
longo prazo.

Até o início da década de 1990, dada a elevada taxa de infla-
ção, o governo promovia minidesvalorizações cambiais com freqüên-
cia praticamente diária, com o objetivo de manter a competitividade
das exportações e propiciar a entrada de divisas necessárias aos paga-
mentos dos serviços da dívida externa e às despesas com importação
de petróleo e de bens sem similar nacional (Gráfico 1).

No entanto, com a taxa de inflação crescente, o regime de
minidesvalorizações não foi suficiente para assegurar a estabilidade
da taxa de câmbio real. Em 1989, o recrudescimento do processo
inflacionário exacerbou ainda mais o movimento de apreciação real

GRÁFICO 1
ÍNDICE DA TAXA DE CÂMBIO EFETIVA REAL — 1987-1998
[junho 1994 = 100]
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do câmbio, que já vinha sendo observado desde o início de 1988.
De fato, à época do Plano Collor, em março de 1990, a moeda bra-
sileira acumulava, em relação a 1987, uma valorização de mais de
40% em termos reais, quando foi introduzido um regime cambial
de taxas flutuantes mas que acabou não sendo implementado efeti-
vamente.

Para evitar a deterioração no saldo comercial, o governo efe-
tuou, em setembro de 1990 e em outubro de 1991,  duas correções
cambiais, o que permitiu uma recuperação do câmbio real. A partir
de então, com o agravamento do quadro inflacionário e a necessida-
de de atração de capitais internacionais para financiar o crescente
déficit em conta corrente do balanço de pagamentos, decorrente do
intenso processo de abertura implementado poucos anos antes, ob-
servou-se novamente um movimento contínuo de valorização cam-
bial, que se exacerbou ainda mais com a implementação do Plano
Real.

Naquele programa de estabilização, o câmbio passou a assumir
explicitamente o papel de âncora dos preços. Os efeitos da crise
mexicana em fins ainda de 1994 levaram o governo a adotar um
regime de bandas administradas que, na prática, significava uma
desvalorização nominal da ordem de 7,5% anuais.

Esse regime manteve-se até janeiro de 1999, quando, em que
pese sua importância no combate à inflação, foi abandonado, per-
mitindo uma súbita depreciação da taxa nominal, e substituído pelo
sistema de câmbio flutuante vigente atualmente no país.

3  DESEMPENHO DO COMÉRCIO EXTERIOR BRASILEIRO

A liberalização das importações e a formação de blocos têm impac-
tos favoráveis às exportações através de dois canais: maior acesso às
matérias-primas e bens de capital a preços internacionais (redução
dos custos de produção) e ampliação dos mercados (criação ou des-
vio de comércio).
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Na Tabela 1 mostramos a evolução do índice de quantum das
exportações por setor de atividade econômica, à exceção de extração
de petróleo e carvão, farmacêutica e perfumaria, artigos de plástico,
vestuário e indústria de laticínios, cujos pequenos valores exporta-
dos não forneceram informações suficientes para o cálculo dos índi-
ces. Entre os setores que apresentaram taxas de crescimento do
quantum exportado superior à média nacional, entre 1990 e 1998,
merecem destaque (em ordem decrescente de taxas de crescimento):
açúcar, indústrias diversas, madeira e mobiliário, automóveis, cami-
nhões e ônibus, abate de animais, produtos químicos diversos, celu-
lose, papel e gráfica; borracha, peças e outros veículos e minerais
não-metálicos. Note-se a predominância de setores tradicionais, com
vantagens comparativas estabelecidas pela dotação de recursos natu-
rais. O desempenho favorável de automóveis, caminhões e ônibus e
peças e outros veículos pode ser atribuído ao Mercosul.

A Tabela 2 permite avaliar o desempenho do quantum das im-
portações por setor de atividade. Entre os setores que mostraram
taxas de crescimento superiores à média geral entre 1990 e 1998
podemos destacar automóveis, caminhões e ônibus, outros produ-
tos metalúrgicos, artigos de plástico, madeira e mobiliário, equipa-
mentos eletrônicos, vestuário, material elétrico, borracha, refino de
petróleo e farmacêutica e perfumaria. Em automóveis, caminhões e
ônibus, artigos de plástico e vestuário o resultado é explicado por
apresentarem importações reduzidas em 1990.

Na Tabela 3, podemos notar que a participação do setor
agropecuário no total das exportações (em valor) elevou-se de 4,1%,
em 1990, para 5,7%, em 1998. O grupo de setores classificados
como modernos manteve sua participação de aproximadamente 45%
ao longo do período.

Em termos da importância relativa de cada um dos 31 setores,
além da agropecuária (que passou da 11a para a 7a posição entre
1990 e 1998), destacam-se, dentre aqueles classificados como mo-
dernos, automóveis, caminhões e ônibus, máquinas e tratores, e pe-
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TABELA 1

ÍNDICE DE QUANTUM DAS EXPORTAÇÕES — 1990-1998

Atividade 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Agropecuária 100,8   66,4 103,6 113,4 128,9   92,2 100,0 175,9 187,0

Extrativa mineral   86,1   87,2   82,3   91,3   94,8 100,5 100,0 104,3 115,3

Extração de petróleo e
carvão

Minerais não-metálicos   55,4   60,1   73,9 116,0 105,3 102,2 100,0 104,8 104,7

Siderurgia   90,3 103,1 112,0 114,4 107,0   94,7 100,0   89,1   89,1

Metalurgia dos não-
ferrosos   63,0   78,0   86,4   88,2   91,9   92,8 100,0 100,2   89,7

Outros produtos
metalúrgicos   86,5   97,0 103,6 123,3 122,2 111,9 100,0 114,2 107,3

Máquinas e tratores   53,3   58,8   68,2   91,9 102,0   99,6 100,0 110,2 100,2

Material elétrico   67,4   73,3   84,5 111,3 108,2 110,8 100,0 100,5 96,9

Equipamentos
eletrônicos   98,5   94,6   94,9   95,8   78,9   83,8 100,0 122,0 120,7

Automóveis, caminhões
e ônibus   86,8   76,8 141,1 135,2 129,1   90,7 100,0 193,3 209,9

Peças e outros veículos   71,6   67,1   74,9 106,9 113,1   97,4 100,0 120,5 131,7

Madeira e mobiliário   42,2   42,6   58,6   91,8 107,2   98,2 100,0 106,2 103,0

Celulose, papel e
gráfica   56,5   68,2   82,1 111,0 105,8   93,6 100,0 110,9 114,1

Borracha   55,1   66,4   87,1 103,8 102,7   98,6 100,0 106,8 111,6

Elementos químicos   61,2   58,6   70,1   77,4   78,9   85,4 100,0 102,3 103,7

Refino de petróleo   90,3   82,4 100,6 102,6 135,6   99,2 100,0 101,3 110,7

Produtos químicos
diversos   56,7   58,5   69,6   85,0   86,5   91,7 100,0 119,2 118,9

(continua)
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(continuação)

Atividade 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Farmacêutica e
perfumaria

Artigos de plástico

Têxtil 107,1 120,5 137,4 138,0 125,5 116,4 100,0   99,2   93,4

Vestuário

Calçados   74,7   68,7   87,5 120,2   97,2   90,1 100,0 103,5   97,5

Indústria do café 111,4 130,7 128,3 123,8 112,6   94,0 100,0 108,3 117,8

Beneficiamento de
produtos vegetais   67,3   67,5   77,6   87,1   96,0   84,7 100,0 107,1 105,7

Abate de animais   57,5   70,6   93,8 110,8  97,9   82,3 100,0 110,5 121,0

Indústria de laticínios

Açúcar   29,0   30,8   44,8   57,6   64,1 115,9 100,0 120,0 157,8

Óleos vegetais   76,6   62,5   74,0   79,2 100,1 111,2 100,0   88,3   94,9

Outros produtos
alimentares   71,8   99,7   97,6 117,5 114,4 102,3 100,0 107,9   95,6

Indústrias diversas   44,7   54,1   77,2 120,7 110,4 105,2 100,0 104,4 116,5

Total   72,6   74,5   87,2 101,6 103,7   97,4 100,0 110,2 114,0

Fontes: IPEA e Funcex.

ças e outros veículos que, juntos, respondiam por 14,8% das expor-
tações, em 1990, e passaram a representar 19,9%, em 1998. Sime-
tricamente, as indústrias siderúrgicas e de refino de petróleo reduzi-
ram sua participação relativa de 16,8% em 1990 para 9,8% em 1998.
Com relação aos setores classificados como tradicionais, ligeiramen-
te menos concentrados que os modernos, destacam-se açúcar, ma-
deira e mobiliário, e abate de animais, que aumentaram sua partici-
pação na pauta total das exportações de 4,9% para 9,7% no perío-
do, e óleos vegetais, metalurgia dos não-ferrosos e têxteis, reduzidos
de 15,2% da pauta, em 1990, para 11,7%, em 1998.
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TABELA 2

ÍNDICE DE QUANTUM DAS IMPORTAÇÕES — 1990-1998

Atividade 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Agropecuária   20,0   26,2   23,6   24,2   45,1   59,0 100,0   50,5   60,1

Extrativa mineral   73,0   83,3   81,2   88,7   97,9   98,5 100,0 105,9 115,5

Extração de petróleo e
carvão 108,3 100,0 103,7   92,5   93,8   92,3 100,0   95,5   87,9

Minerais não-metálicos   22,1   22,6   24,9   30,8   42,1   68,0 100,0 105,0   95,8

Siderurgia   46,4   52,5   56,3   59,0   69,2   96,3 100,0 126,6 154,0

Metalurgia dos não-
ferrosos   37,8   40,7   40,9   50,2   63,9   92,6 100,0 125,2 134,7

Outros produtos
metalúrgicos   14,7   15,4   15,9   28,0   35,1   68,1 100,0 156,2 165,1

Máquinas e tratores   26,6   28,3   26,9   32,4   48,6   87,8 100,0 127,2 121,3

Material elétrico   20,6   20,5   21,0   31,1   50,2   77,2 100,0 121,6 123,4

Equipamentos
eletrônicos   12,3   13,2   16,7   27,1   44,2   75,1 100,0 109,1 103,4

Automóveis, caminhões
e ônibus     1,5   11,7   17,2   44,6   95,4 191,4 100,0 162,4 180,3

Peças e outros veículos   21,8   21,1   22,6   29,4   50,1   65,9 100,0   94,3  99,1

Madeira e mobiliário   13,4   11,3   13,4   21,4   29,0   68,3 100,0 129,8 132,9

Celulose, papel e
gráfica   23,0   27,9   21,2   28,2   37,4   73,6 100,0 102,2 108,2

Borracha   22,7   24,4   25,4   36,3   52,4   82,9 100,0 122,3 134,6

Elementos químicos   54,4   56,5   51,0   66,2   84,3 101,1 100,0 114,4 116,4

Refino de petróleo   15,4   23,0   28,8 56,5   55,7   72,7 100,0   81,5   90,4

Produtos químicos
diversos   34,5   37,1   43,4 56,4   64,8   73,8 100,0 111,6 122,4

(continua)
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(continuação)

Atividade 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Farmacêutica e
perfumaria   23,6   28,8   24,2 32,0   47,4   78,9 100,0 127,2 136,2

Artigos de plástico     4,9     7,6     9,7 17,8   26,5   58,5 100,0 116,8 100,9

Têxtil   14,6   18,9   21,7 54,5   56,6   80,9 100,0   89,1   69,1

Vestuário     7,8     9,7     6,8 9,6   28,7   95,7 100,0   79,3   60,4

Calçados   41,0   45,3   36,9 52,6   58,7   85,1 100,0   82,0   65,4

Indústria do café

Beneficiamento de
produtos vegetais   61,3 120,1 100,1 133,7 156,0 165,2 100,0 166,8 215,5

Abate de animais 145,8   78,8   64,2 42,4   78,9 101,7 100,0   91,3   78,1

Indústria de laticínios   31,8   45,3   13,9 28,0   54,0 113,8 100,0   52,4   61,8

Açúcar

Óleos vegetais   20,1   39,5   41,8 65,6   95,4   91,5 100,0 119,2 130,5

Outros produtos
alimentares   23,4   24,0   20,0 26,4   40,2   79,0 100,0   82,9   80,7

Indústrias diversas   22,7   26,0   29,9 33,0   46,4   83,1 100,0 104,0 100,7

Total   27,9   30,6   31,6 42,4   57,4   84,7 100,0 105,4 107,3

Fontes: IPEA e Funcex.

Pelo lado das importações, verifica-se que o setor agropecuário
manteve constante (em 4%) sua importância no total da pauta, en-
quanto as indústrias tradicionais elevaram sua participação (de 22,9%
para 27%) entre 1990 e 1998. Dentre os setores modernos, observa-
se uma substantiva perda relativa de importância das indústrias de
elementos químicos e de petróleo e gás — que respondiam por 30,1%
da pauta no início da década e passaram a representar 8,1% em
1998 —, cedendo espaço para as importações de automóveis, peças,
máquinas e tratores, equipamentos eletrônicos e farmacêuticos que,
juntas, totalizavam 27,5% das importações em 1990 e 40,5% em
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TABELA 3

ESTRUTURA SETORIAL DO COMÉRCIO EXTERIOR — 1990-1998
[em %]

Exportação Importação
Setor

1990 1998 1990 1998

Agropecuária     4,1     5,7     4,0     4,0

Modernos   45,0   45,0   79,0   77,3

Modernos, exclusive extração de petróleo e carvão   45,0   45,0   72,3   76,2

Extração de petróleo e carvão     0,0     0,0   24,2     4,6

Siderurgia   10,3     6,5     1,3     1,4

Outros produtos metalúrgicos     1,5     1,6     0,9     2,0

Máquinas e tratores     4,2     5,9     10,5   12,0

Material elétrico     2,5     2,5     4,1     5,6

Equipamentos eletrônicos     2,1     2,1   10,5   11,1

Automóveis, caminhões e ônibus     3,0     5,6     0,2     6,4

Peças e outros veículos     7,6     8,4     5,5     8,6

Celulose, papel e gráfica     3,7     3,7     1,9     2,4

Borracha     0,9     1,3     1,1     1,4

Elementos químicos     1,5     1,7     5,9     3,5

Refino de petróleo     6,5     3,3     7,1     9,9

Farmacêutica e perfumaria     0,4     0,8     2,4     4,1

Produtos químicos diversos     1,0     1,6     3,5     4,1

Tradicionais   50,8   49,3   17,0   18,7

Tradicionais, exclusive extração de petróleo e carvão   50,8   49,3   22,4   19,6

Extrativa mineral     9,9     6,9     1,7     0,7

Minerais não-metálicos     0,7     1,2     0,6     0,8

Metalurgia dos não-ferrosos     5,1    3,5     1,6     1,8

(continua)
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1998. A recomposição da pauta das importações dos setores classifi-
cados como tradicionais, por outro lado, deu-se de forma menos
concentrada, com as indústrias de calçados, extração de minerais e
abate de animais perdendo participação relativa com respeito às de-
mais.

Uma forma alternativa de avaliar a evolução das exportações e
importações setoriais nos últimos anos pode ser realizada a partir de
coeficientes estimados de comércio exterior.

Utilizando-se dados das Contas Nacionais de 1990 e 1998,
estimam-se, para cada setor, os coeficientes setoriais de exportação,

(continuação)

Exportação Importação
Setor

1990 1998 1990 1998

Madeira e mobiliário     1,4     2,7     0,2     0,5

Artigos de plástico     0,3     0,4     0,7     1,3

Têxtil     3,3     1,8     1,9     2,7

Vestuário     0,4     0,2     0,2     0,5

Calçados     4,5     3,9     0,8     0,5

Indústria do café     4,5     6,1 -     0,0

Beneficiamento de produtos vegetais     7,3     5,4     1,4     1,7

Abate de animais     1,9     3,2     1,4     0,4

Indústria de laticínios     0,0     0,0     0,8     0,9

Açúcar     1,6     3,8     0,0     0,0

Óleos vegetais     6,8     6,4     0,3     0,7

Outros produtos alimentares     1,6     2,0     1,6     2,1

Indústrias diversas     1,3     1,6     3,7     4,2

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Contas Nacionais, 1990 e 1998. Elaboração própria.
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definidos como a relação entre as exportações e o valor da produção
(a preço básico), e os coeficientes de penetração das importações, ou
seja, a participação da oferta de produtos estrangeiros na demanda
doméstica do setor, esta, por seu turno, definida como a oferta setorial
total (produção doméstica mais importações) menos as exportações.

Assim:

xi ≡ coeficiente de exportação do setor i ≡ Xi /VPi, onde Xi são as
exportações do setor i e VPi é o valor da produção do setor i; e

m
i
 ≡ coeficiente de penetração das importações do setor i ≡ M

i 
/

(VPi + Mi – Xi), onde Mi são as importações do setor i.

Os Gráficos 2 e 3 apresentam, respectivamente, as estimativas
dos coeficientes de exportação e de penetração das importações em
1990, considerado o momento imediatamente anterior ao processo
de abertura no Brasil, e 1998.

De maneira geral, ao longo do período, o coeficiente de expor-
tação da economia brasileira elevou-se de 7,4%, em 1990, para 9,4%,
em 1998. A participação das vendas destinadas ao mercado externo
na produção agropecuária aumentou de 2,5% para 3,2%, enquanto
no setor industrial passou de 6,5% para 7,5% (indústrias modernas)
e de 10,3% para 12,2% (indústrias tradicionais).

Em 8 dos 31 setores (siderurgia, metalurgia dos não-ferrosos e
refino de petróleo — indústrias modernas —, e extrativa mineral,
café, beneficiamento de produtos vegetais e óleos vegetais e vestuá-
rio — indústrias tradicionais) observou-se redução do coeficiente
de exportação. Por outro lado, as indústrias de calçados, açúcar e
madeira e mobiliário, todas tradicionais, aumentaram substancial-
mente seus coeficientes de exportação.

Sem embargo, entre 1990 e 1998, as alterações nos coeficien-
tes de penetração das importações foram ainda mais expressivas. Com
relação à média nacional, a fração da demanda doméstica atendida
por produtos importados elevou-se de 5,8% para 9,8% no período.
Esse fenômeno deu-se de forma relativamente mais intensa nos seto-
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res modernos, cujo coeficiente aumentou de 8,6% para 14%. Dos
31 setores, em 3 a demanda doméstica variou mais do que as impor-
tações (implicando queda do coeficiente de penetração): extração de
petróleo e gás (indústria moderna), extrativa mineral e abate de car-
nes (indústrias tradicionais). Nos demais, a participação dos impor-
tados na demanda doméstica aumentou substantivamente, com des-
taque para automóveis, caminhões e ônibus, peças e outros veículos,
equipamentos eletrônicos, indústrias diversas (tradicional), máqui-
nas e tratores e material elétrico, cujos coeficientes elevaram-se em
mais de 9 pontos percentuais no período.

As alterações observadas nos coeficientes de exportação e de
penetração das importações têm importância significativa na avalia-

GRÁFICO 2
COEFICIENTE DE EXPORTAÇÃO POR SETOR — 1990 E 1998
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ção do impacto sobre a produção interna. O processo de abertura
comercial, barateando (por redução das tarifas) e aumentando o acesso
(pela extinção das BNTs) às importações eleva a propensão a impor-
tar dos agentes e, ao reduzir os custos de produção, aumenta a
competitividade das exportações. Para melhor avaliar esses fenôme-
nos, mostra-se pertinente expurgar dos dados de produção, deman-
da, exportação e importação as alterações de poder de compra da
moeda norte-americana no comércio mundial e a valorização da
moeda brasileira em termos reais acumulada no período.

Novamente, a paritr dos dados da matriz de insumo-produto
(MIP) de 1990 e das Contas Nacionais de 1998, em moeda brasilei-
ra corrente, procurou-se estimar os dados de valor da produção (VP),

GRÁFICO 3
COEFICIENTE DE PENETRAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES POR SETOR — 1990 E 1998
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exportação (X) e importação (M) em dólares de 1996. Para tanto, os
dados de valor da produção foram inicialmente deflacionados pelo
IPA-DI, da FGV (base 1996) e convertidos em dólar pela taxa de
câmbio nominal média daquele ano. Os dados relativos às exporta-
ções e importações, por sua vez, foram inicialmente convertidos em
dólar pela taxa de câmbio nominal em cada ano, antes de serem
deflacionados pelos respectivos índices de preço de exportação e
importação (IPEA/Funcex).

A partir desses resultados, a dólares de 1996, estimaram-se para
cada setor as respectivas demandas domésticas (C = VP – X + M),
por resíduo. A variação das exportações e das importações pode ser
decomposta em dois efeitos:

0 0 0 1 0. ( / ) ( . )/ ( . )/X x VP X X x VP X x VP X= => ∆ = ∆ + ∆

onde:

(x
0 
. ∆VP)/X

0
 é o efeito incremento da produção, isto é, a parcela do

crescimento das exportações explicada pelo crescimento da produ-
ção doméstica, caso o coeficiente de exportação do setor tivesse se
mantido constante; e

(∆ x . VP
1
)/X

0
 é o efeito propensão a exportar, isto é, a parcela do cres-

cimento das exportações explicada por alterações na participação
das vendas destinadas ao mercado externo na produção doméstica.

De forma semelhante, tem-se que

0 0 0 1 0. ( / ) ( . )/ ( . )/M m C M M m C M m C M= => ∆ = ∆ + ∆

onde a primeira parcela, (m
0 
. ∆C )/M

0
, representa a fração do cres-

cimento das importações que pode ser explicada pelo aquecimento
da demanda doméstica setorial; e a segunda, (∆m . C

1
)/M

0
, retrata o

impacto dos incrementos na propensão a importar observado ao
longo do período.
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A Tabela 4 sumaria os resultados dessas decomposições para os
agregados setoriais e evidencia os impactos sugeridos da abertura
comercial sobre as contas externas de comércio do Brasil. De forma
agregada, tanto no setor agropecuário quanto no industrial, a con-
tribuição do incremento das propensões a exportar e importar nas
taxas de crescimento das exportações e das importações mostrou-se
superior à parcela decorrente dos aumentos da produção e da de-
manda doméstica. Esses efeitos são notadamente mais significativos
no conjunto das indústrias tradicionais, onde a oferta de importados
aparentemente deslocou importante fração da produção nacional.

TABELA 4

DECOMPOSIÇÃO DA TAXA DE CRESCIMENTO DAS EXPORTAÇÕES E
DAS IMPORTAÇÕES — 1990 E 1998
[em %]

Total Agropecuária
Indústrias

tradicionais
Indústrias
modernas

∆X/X0 (1)   72,6 197,4   71,7   65,5

Efeito produção (2)   28,7   70,6   16,8   31,5

Efeito propensão a exportar (3)   43,9 126,8   54,8   33,9

(4) = (3)/(1)   60,5   64,2   76,5   51,8

∆M/M0 (1) 222,6 165,4 231,6 223,5

Efeito demanda doméstica (2)   34,1   69,2   16,1   42,0

Efeito penetração das
importações (3) 188,5   96,2 215,5 181,6

(4) = (3)/(1)   84,7   58,2   93,1   81,2

Fontes: Dados brutos do IBGE (MIP de 1990 e Contas Nacionais de 1998), e FGV. Elaboração própria.

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste capítulo, após uma descrição sucinta da política cambial vi-
gente na década de 1990, mostramos os principais efeitos do pro-
grama de liberalização das importações e da própria política cambial
sobre a estrutura do comércio exterior brasileiro e a produção do-
méstica.
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No período 1990-1998 merecem destaque, de forma resumi-
da, os seguintes fatos:

a) Ocorreu uma tendência de valorização da taxa de câmbio
real, com correções pontuais, como as efetuadas em setembro de
1990, outubro de 1991 e março de 1995, que evitaram uma queda
mais acentuada. Como resultado, as importações foram estimuladas
e as exportações penalizadas. Esta situação somente foi alterada com
a mudança do regime cambial em janeiro de 1999, com a introdu-
ção do sistema de câmbio flexível.

b) A abertura comercial, tanto a generalizada como a regional
(Mercosul), e a política cambial propiciaram:

l um crescimento do quantum das exportações totais de 57%,
bastante inferior ao aumento verificado no quantum das importa-
ções, de 284,5%;

l o coeficiente de exportação total passou de 7,4%, em 1990,
para 9,4%, em 1998, enquanto o coeficiente de penetração das im-
portações aumentou de 5,8% para 9,8% no mesmo período; e

l a decomposição da taxa de crescimento das exportações e
importações mostrou que a contribuição das propensões a exportar
e importar é superior à parcela decorrente das variações na produção
e na demanda doméstica.

Esses resultados mostraram a importância da abertura comer-
cial e da política cambial sobre o desempenho da produção interna.
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