
ANEXOS

ANEXO A

De acordo com a solução encontrada do modelo logístico, para um intervalo 
discreto , o crescimento dos usuários da tecnologia é dado por:

Reorganizando, tem-se que:

(a.1)

Por seu turno, para o mesmo intervalo discreto , pode-se verificar que:

Substituindo  na equação anterior e reorganizando, 
conclui-se que:

(a.2)

Igualando (a.1) e (a.2), sendo  compreendido no intervalo aberto ,  
a relação entre  e  é dada por:

(a.3)

Tomando o limite de  quando , tem-se que  está compreendido  
no intervalo . Entretanto, considerando  igual a um valor positivo no 
intervalo aberto , a função logística é definida apenas na parte positiva e,  
nesse caso,  assume valores entre .
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ANEXO B

Separando a equação,1 segue que:

Integrando os dois lados da equação, encontra-se:

(b.1)

em que pode ser reescrita como:

Para o lado esquerdo da igualdade da Equação b.1, utiliza-se o método das 
frações parciais. Para tanto, tem-se que:

Determinando as constantes A e B e igualando os numeradores, segue a 
igualdade dos polinômios:

Logo, ,  pois .  Segue, então, que .  
Neste caso, a integral pode ser expressa por:

1. Se  é uma função derivável, então existe uma única solução para o seguinte problema de valor inicial (PVI): 
, com . Ou seja, se  e  são soluções da mesma equação diferencial 

ordinária, de modo que se , conclui-se que as funções  e  são idênticas. Esse resultado, 
conhecido como teorema de existência e unicidade de PVI, implica que, se  e  são duas soluções distintas 
da mesma equação diferencial ordinária, . Tal raciocínio pode ser aplicado à equação logística, uma 
vez que, neste caso,  é uma função derivável em relação à . Finalmente, como as funções constantes  
e  são soluções da equação logística, qualquer solução  da equação diferencial ordinária com  
diferente de 0 e  deve ser tal que  é diferente de 0 e  . Nesse sentido, o procedimento de separação pode 
ser utilizado sem problema nesses casos. Lembrando que não há solução negativa, a solução geral da equação logística 
é então dada pelas soluções constantes  e , bem como pelas soluções obtidas pelo procedimento 
de separação, adotado neste trabalho.
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Substituindo  e , tem-se que:

Para o lado direito da equação b.1, o procedimento matemático é mais 
simples. Tem-se que:

Igualando, portanto, os dois lados, sabendo que ,  e 
definindo que , conclui-se que:
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ANEXO C

O método Constant Market Share (CMS) tem sido utilizado para análises da deter-
minação dos fatores que contribuíram para o desempenho das exportações de um 
país ou bloco econômico em relação ao resto do mundo ou mercados estrangeiros 
individuais em determinado período. De acordo com Richardson (1971), o CMS é 
construído para examinar o crescimento das exportações do país, que basicamente 
atribui o crescimento favorável ou desfavorável das exportações tanto à estrutura 
das exportações quanto à competitividade.

A intenção é que cada país ou bloco de países conserve sua parcela constante 
no comércio mundial. Se houver mudança nessa parcela, deve-se deixar implícito 
no modelo, sendo o seu desempenho atribuído à competitividade, associada 
aos preços relativos. Para Leamer e Stern (1970), os elementos que contribuem 
para que as exportações de um país não acompanhem a média mundial são:  
i) a concentração de exportações em mercadorias, cuja demanda cresça mais devagar 
que a média dos produtos; ii) as exportações destinadas a regiões estagnadas;  
e iii) a falta de interesse, estímulo ou condições do país em competir com seus 
ofertantes no mercado internacional.

Em sua forma simplificada e geral, o método do CMS2 define que a parcela 
de mercado de um país é dada pela quantidade exportada dividida pelo total das 
exportações mundiais (variáveis expressas em valores monetários), sendo por sua 
vez função da competitividade relativa (identidade c.1):

, sendo , (c.1)

em que denotam-se: S como a parcela de mercado do país em questão; q como a 
quantidade total exportada pelo país;  como a quantidade total exportada pelo 
mundo; c como a competitividade do país; e C como a competitividade mundial.

Assim, derivando em relação ao tempo e entendendo que o crescimento 
da parcela de mercado depende do acréscimo da competitividade relativa  
do país, obtêm-se que:

(c.2)

2. Para um resumo detalhado do método CMS e um exemplo numérico, confira em Carvalho (2004).
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De acordo com a identidade c.2, a variação total da quantidade exportada 
do país ( ) é descrita pelo efeito crescimento das exportações mundiais ( ) e pelo 
efeito competitividade ( ). O primeiro efeito representa a variação das exportações 
desde que mantida constante a parcela do mercado, enquanto o segundo efeito 
determina o crescimento adicional das exportações (para cima ou para baixo) 
atribuído às mudanças na competitividade relativa.

Conforme Richardson (1971), a observação de que a estrutura das exportações de  
um país afeta o crescimento das exportações totais, mesmo na ausência  
de mudanças na competitividade relativa, conduz a um modelo mais complexo de 
CMS. Um país deve se especializar, por exemplo, na produção de bens cuja demanda 
encontra-se em expansão, ou exportar para mercados geográficos mais dinâmicos. 
Nessa perspectiva, para uma dada commodity (ou mercadoria comercializada)  
i destinada a um mercado específico j, tem-se que:

, sendo (c.3)

De forma análoga ao caso geral e entendendo que o efeito relacionado ao 
crescimento das exportações mundiais ( ) pode ser decomposto entre três 
efeitos distintos que levam em consideração a mercadoria e o destino, mostra-se 
que o crescimento total das exportações passa a ser expresso por:

(c.4)
(i) (ii) (iii)  (iv)

No lado direito da identidade acima, verificam-se quatro efeitos: i) crescimento  
do comércio mundial; ii) composição da pauta; iii) destino das exportações;  
e iv) efeito residual representativo da competitividade. Tem-se a decomposição baseada 
no crescimento das exportações mundiais, favorável ou desfavorável, associada à 
estrutura das mercadorias ou mercados e às mudanças na competitividade relativa.

Para representar matematicamente o caso discreto, faz-se necessário considerar 
o período inicial (denotado por 0) e o final (por 1). Nesse sentido, considerando a 
diferenciação por mercadoria i e por destino j, é possível reescrever a seguinte identidade:

,  

sendo 

(c.5)
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Essa expressão pode ser agrupada da seguinte maneira, apresentando os quatro 
efeitos mencionados anteriormente:

(c.6)
(i) (ii) (iii) (iv)

sendo  o incremento das exportações mundiais no período 0 para 1.

A identidade c.6 expressa que a variação das exportações do país ou região 
em questão, do período inicial para o final, decompondo a taxa de crescimento das 
exportações do país nos quatro efeitos. Os dois primeiros (i e ii) estão relacionados 
aos fatores externos, e os dois últimos (iii e iv) refletem a influência de fatores 
internos. Tais efeitos são descritos a seguir:

i) o efeito crescimento do comércio mundial observa se as exportações do 
país estudado crescem à mesma taxa de crescimento do comércio mundial;

ii) o efeito composição da pauta capta as mudanças na estrutura da pauta 
com concentração em mercadorias com crescimento de demanda mais 
ou menos acelerado. O efeito composição da pauta indica que, se as 
exportações mundiais do produto i aumentar mais que a média mundial 
para todas as mercadorias exportadas,  é positivo. O resultado 
será forte se  for relativamente grande, ou seja, o efeito composição 
da pauta será positivo se as exportações do país estiverem concentradas 
no produto de maior expansão ou quando a taxa de crescimento for 
superior à média mundial;

iii) o efeito destino das exportações compreende as mudanças decorrentes 
das exportações de mercadorias para mercados de crescimento mais ou 
menos dinâmicos. Esse efeito será positivo se o país tiver concentrado 
suas exportações em mercados que experimentaram maior dinamismo no 
período analisado e negativo se concentrado em regiões mais estagnadas; e

iv) o efeito residual, o qual seria uma proxy da competitividade. A medida 
deste efeito residual está, na prática, relacionada às mudanças nos preços 
relativos, ou seja, os importadores tendem a substituir o consumo dos 
bens cujos preços se elevaram pelo consumo daqueles com preços menores 
em termos relativos. Assim, quando um país deixa de manter sua parcela 
de mercado no comércio mundial, o termo competitividade é negativo e 
indica preços aumentando para o país em questão, em proporção maior 
que os preços de seus competidores.

As principais limitações encontradas no uso desse método relacionam-se 
ao efeito competitividade, que é quantificado sem envolver a identificação dos 
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fatores explicativos desse indicador. Segundo Richardson (1971), o efeito residual 
reflete o efeito de fatores diversos que afetam a capacidade de venda de um país 
para mercados estrangeiros, como melhoria de qualidade, acordos comerciais e 
financeiros, mudanças na política de comércio, padrões de demanda, costumes 
e preferências.
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ANEXO D

Como se calcula a desigualdade de produção entre os estabelecimentos agropecuários, 
convencionou-se chamar o Gini de Índice de Desigualdade Produtiva (IDP).  
Além disso, o cálculo do IDP foi para uma amostra discreta de dados.

FIGURA D.1
Curva de Lorenz para uma distribuição contínua
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Elaboração dos autores.

Como mostra a figura d.1, os valores da proporção acumulada dos estabeleci-
mentos agropecuários (p) e da proporção acumulada da renda bruta (Φ) definem 
pontos em um sistema de eixos cartesianos ortogonais. Se os pares de porcentagens 
forem idênticos, tem-se a curva de perfeita igualdade, a qual coincide com a 
diagonal de 45 graus a partir da origem. Entretanto, ao observar a disposição da 
porcentagem acumulada dos estabelecimentos com o percentual acumulado da 
renda bruta, encontra-se a curva de desigualdade de renda produtiva, que também 
é conhecida por curva de Lorenz.

O cálculo da relação entre a área sobre a curva e a diagonal principal (α) 
e a área do triangulo abaixo da diagonal (α+β) mede a intensidade do grau de 
desigualdade de renda, com valores que variam de 0 (perfeita igualdade) a 1 
(perfeita desigualdade). Para uma distribuição contínua e não negativa f(x), sendo 
x a distribuição de renda bruta entre os estabelecimentos, verifica-se que a curva 
de Lorenz é sempre crescente e convexa em relação ao eixo das abscissas. Por 
definição, o IDP é:
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(d.1)

Sendo (α = 0,5 - β), então:

 e (d.2)

Para uma distribuição discreta de dados, é necessário fazer algumas observações. 
Considere que xi é a renda bruta do i-ésimo estabelecimento em uma população de 
n estabelecimentos agropecuários. A proporção acumulada dos estabelecimentos 
agropecuários até o i-ésimo estabelecimento é:

(d.3)

A correspondente proporção acumulada da renda bruta é:

(d.4)

A área β será dada pelo somatório dos n trapézios com base maior igual 
a Φi, base menor Φi-1 e altura pi – pi-1 = 1/n. De acordo com essas especifica-
ções, segue-se que:

(d.5)

De acordo com a equação d.5, tem-se que:

(d.6)

Todavia, quando a distribuição é definida pelo conjunto dos valores xi (com 
i = 1,...,n) e das respectivas probabilidades πi, sem que seja necessário πi = 1/n para 
todo i, calcula-se o IDP pela equação abaixo:

(d.7)


