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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo é investigar os possíveis impactos da integração comercial sobre a 

desigualdade de renda pessoal e pobreza no Brasil e em suas regiões, usando dados em painel de 21 

estados de 1986 a 2003.  A base teórica veio de Hecksher-Ohlin. Os efeitos da concentração urbana 

sobre a pobreza e a desigualdade também foram considerados uma vez os fluxos migratórios internos 

para as cidades interferem no mercado de trabalho e pressionam os serviços públicos trazendo 

conseqüências negativas para mercados e indicadores sociais. Os resultados mostram que os efeitos da 

abertura comercial foram mais visíveis quando importação e exportação (vis-à-vis o PIB) são 

consideradas separadamente, ao invés de conjuntamente como usual na literatura. Os resultados 

também mostraram que o aumento da razão exportação/PIB tende a reduzir a desigualdade (elevando a 

renda dos 20% mais pobres). Porém, do ponto de vista regional, o aumento da razão exportação/PIB 

deteriora o índice de Gini nos estados do Centro-Oeste, eleva a taxa de pobreza no Sudeste,  

reduzindo-a no Sul. Por outro lado, um aumento das importações comparativamente ao PIB tende a 

reduzir a desigualdade no País e na região do Centro-Oeste; não obstante, piora os índices de 

desigualdade na região de Norte. 
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ABSTRACT 

The aim of this study is to investigate the possible impacts of commercial integration on personal 

income inequality and poverty in Brazil and its regions, using a cross-section data for 21 states over 

1986-2003. The theoretical basis came from the Hecksher-Ohlin. The effects of the urban 

concentration on poverty and inequality were also considered, once the internal migratory flows to the 

cities interfere in the labor market and press public services with negative consequences to social 

indicators. The results showed that the commercial opening effects were more visible when import  

and export (vis-à-vis GDP) are taken separately, instead they were considered together as usual in 

literature. The results also showed that increasing the ratio exports/GDP, the inequality in Brazil 

tends to reduce (by elevating the income of the 20% poorest people). However, from a regional point 

of view, increasing the ratio exports/GDP deteriorates the Gini coefficient in the states of Middle-

West, increases the poverty rate in the Southeast and reduces it in the South. On the other hand, the 

imports increase comparatively to GDP tends to reduce the inequality in Brazil and in the Middle-

West region; nevertheless it worsens the inequality indexes in the North region. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O Brasil vivenciou a partir de meados dos anos 80 até o início do século XXI um período 

extremamente conturbado do ponto de vista econômico, político e social. Se, para o homem 

comum foram tempos repletos de surpresas, esperanças e frustrações, para um cientista social, 

particularmente para o profissional de economia, esses quase dois decêndios foram 

extremamente ricos. Do convívio com inflação elevada, passando por vários planos 

econômicos, às experiências com moratória internacional e redução do tamanho do Estado, o 

Brasil finalmente – e parece que permanentemente – alcançou um ambiente com inflação em 

níveis baixos, não sem antes atravessar fortes perturbações cambiais e acostumar-se ao 

crescimento econômico insuficiente. 

De 1986 a 2003, dois fenômenos econômicos, cujas repercussões afetaram a vida da 

população brasileira de forma particularmente intensa, se destacaram: a abertura comercial e a 

desigualdade de renda. O primeiro, por sua singularidade na cena brasileira do século XX. O 

segundo, em vista de sua renitência em situar-se em níveis elevados, dos piores do mundo, 

inabilitando gerações a uma vida digna. 

A abertura comercial teve início ainda no governo Sarney, em 1988, com reduções tarifárias, 

unificação da incidência e redução de alíquotas dos impostos sobre importação. Coube, 

entretanto, ao governo Collor a partir de 1990 elevar as iniciativas liberalizantes ao nível de 

meta governamental, mediante intensificação da redução de barreiras tarifárias. Já nos dois 

mandatos de Fernando Henrique Cardoso, à abertura comercial foi dado tratamento mais 

ambíguo, sendo, de início, estimulada, e, posteriormente, no segundo governo, apresentando 

retrocessos, cedendo a pressões de setores industriais brasileiros (GREMAUD et al, 2006, p. 

553). Dessa forma, esteve entre 1988 e 1995 o período em que mais se avançou na 

liberalização comercial com as tarifas caindo de uma média de 39.6% em 1988 para 13.1% 

em 1995  (TERRA, 2003, p.17). 

No decorrer desse período, a participação das importações no PIB aumentou de 6,13% em 

1986 para 10,06% em 2003, sendo que o incremento em relação às exportações subiu de 

8,65% para 14,42%, tendo ainda a participação da balança comercial brasileira no PIB 

evoluído de 15% para 24%, conforme Tabela 1.  
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Tabela 1 – Evolução do PIB e Abertura Comercial – Brasil 
 

PIB (US$ 
bilhões)

PIB  per 
capita  (US$ 

2005)

Exportações 
brasileiras 

(FOB - US$ 
BI)

Importações 
brasileiras (CIF - 

US$ BI)

(Exportações 
+ 

Importações) / 
PIB

Importações 
/ PIB

Exportações 
/ PIB

1986 257,80 3.965,05 22,30 15,80 0,15 8,65 6,13
1987 282,40 4.022,91 26,20 16,60 0,15 9,28 5,88
1988 305,70 3.942,91 33,80 16,10 0,16 11,06 5,27
1989 415,90 3.991,68 34,40 19,90 0,13 8,27 4,78
1990 469,30 3.750,45 31,40 22,50 0,11 6,69 4,79
1991 405,70 3.725,56 31,60 23,00 0,13 7,79 5,67
1992 387,30 3.645,34 35,80 23,10 0,15 9,24 5,96
1993 429,70 3.764,29 38,60 27,70 0,15 8,98 6,45
1994 543,10 3.922,32 43,50 36,00 0,15 8,01 6,63
1995 705,40 4.025,10 48,50 53,80 0,15 6,88 7,63
1996 775,50 4.069,41 47,70 59,80 0,14 6,15 7,71
1997 807,80 4.139,48 53,00 63,30 0,14 6,56 7,84
1998 787,90 4.083,30 51,10 61,00 0,14 6,49 7,74
1999 536,60 4.054,37 48,00 51,80 0,19 8,95 9,65
2000 602,20 4.168,74 55,10 59,10 0,19 9,15 9,81
2001 509,80 4.161,58 58,20 58,70 0,23 11,42 11,51
2002 459,40 4.180,12 60,40 49,90 0,24 13,15 10,86
2003 506,80 4.141,98 73,10 51,00 0,24 14,42 10,06  

Fonte: elaboração própria, com base em dados divulgados pela SECEX. Disponível em www.mdic.gov.br. 

Na mesma época em que a política comercial liberalizante se consolidava, a evolução do PIB 

era marcada por oscilações. Nos últimos anos da década de 80, o produto cresceu, nada 

obstante os elevados índices inflacionários e a instabilidade política e social. Diferentemente, 

a década de 90 inicia-se num estado de quase estagnação que só seria superado a partir de 94 

quando o PIB retoma a trajetória ascendente, todavia, por apenas três anos. Em 1998, 

interrompe-se novamente o crescimento por conta dos reflexos das crises internacionais: 1997 

(crise asiática, envolvendo Tailândia, Malásia, Indonésia, Filipinas e Coréia) e 1998 

(moratória russa). Em 1999, um ataque especulativo ao Real provoca uma forte 

desvalorização cambial. Em 2000 a economia ensaia a retomada do crescimento. Contudo, no 

triênio seguinte o PIB volta a oscilar por conta da crise eleitoral de 2002.  

Esse movimento hesitante do produto refletiu-se no PIB per capita, uma das principais 

medidas de crescimento econômico, que apresentou picos em 1987 (US$ 4.022,91), 1997 

(US$ 4.139,48), 2002 (4.180,12), e quedas em 1992 (US$ 3.645,34), 1999 (US$ 4.054,37) e 

2002 (US$ 4.141,98).  

Não apenas a evolução do produto mostrou-se errática. Nada obstante o esforço de abertura 

comercial, observa-se que, do ponto de vista da participação no comércio mundial, o Brasil 

caiu de uma participação de 1,09% nas exportações mundiais, em 1986, para 0,99%, em 2003, 
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não sem antes apresentar performances melhores em 1988 (1,23%) e 1993 (1,04%). E, no que 

concerne às importações, este índice caiu de 0,74% para 0,65%  (veja Tabela 2), destacando-

se uma quadra, 1995 a 1998, quando a participação caminhou acima de 1% (respectivamente 

1,02%, 1,08%, 1,13% e 1,10%). 

Tabela 2 – Comparativo exportações/importações mundiais com volumes do Brasil – US bilhões 
 

Mundiais Brasileiras
Participação 
% Brasil / 

Mundo
Mundiais Brasileiras

Participação 
% Brasil / 

Mundo
1986 2.046,40 22,30 1,09 2.121,30 15,80 0,74
1987 2.401,10 26,20 1,09 2.484,60 16,60 0,67
1988 2.742,00 33,80 1,23 2.834,70 16,10 0,57
1989 2.981,50 34,40 1,15 3.068,30 19,90 0,65
1990 3.395,30 31,40 0,92 3.491,60 22,50 0,64
1991 3.498,50 31,60 0,90 3.609,90 23,00 0,64
1992 3.708,00 35,80 0,97 3.847,50 23,10 0,60
1993 3.725,10 38,60 1,04 4.021,20 27,70 0,69
1994 4.204,00 43,50 1,03 4.430,00 36,00 0,81
1995 5.042,00 48,50 0,96 5.287,40 53,80 1,02
1996 5.308,00 47,70 0,90 5.534,20 59,80 1,08
1997 5.518,00 53,00 0,96 5.592,70 63,30 1,13
1998 5.386,00 51,10 0,95 5.524,40 61,00 1,10
1999 5.583,00 48,00 0,86 5.816,60 51,80 0,89
2000 6.295,00 55,10 0,88 6.613,30 59,10 0,89
2001 6.031,00 58,20 0,97 8.438,80 58,70 0,70
2002 6.306,00 60,40 0,96 6.684,40 49,90 0,75
2003 7.365,00 73,10 0,99 7.806,90 51,00 0,65

Exportações  (FOB)  US$ bilhões Importações  (CIF)  US$ bilhões

Ano

 
 

 Fonte: SECEX - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

Do ponto de vista regional, de 1986 até 2003, alterações importantes aconteceram em diversas 

unidades federativas com referência às trocas com o exterior. No tocante às exportações, 

verificou-se elevação na participação no total exportado pelo País de estados como Amazonas 

(de 0,22% para 1,82%), Mato Grosso (de 0,20% para 2,86%) e Goiás (de 0,19% para 1,54%). 

Por outro lado, São Paulo e Minas Gerais reduziram sua participação de, respectivamente, 

39,12% para 32,22% e de 12,62% para 10,38%.  

Já a situação no que concerne às importações apresentou-se bastante diferente, destacando-se 

a significativa perda de participação do Rio de Janeiro, caindo de 26,20% para 10,40%. 

Contrariamente, estados como Paraná (de 2,51% para 7,40%), Rio Grande do Sul (de 6,27% 

para 8,90%), Espírito Santo (de 2,37% para 4,58%), Minas Gerais (de 3,70% para 5,16%) e 

Amazonas (de 5,46% para 7,34%) elevaram sua participação em relação ao País.  
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Efeitos dessa política comercial foram sentidos na vida econômica do País: melhorias na 

qualidade dos produtos, contenção de pressões inflacionárias pela importação de mercadorias 

mais baratas e  introdução de produtos com tecnologia mais avançada. A outra face da moeda 

revelou-se no fechamento de fábricas, desarranjos em setores econômicos inteiros, aumento 

do desemprego e crescimento da informalidade, apenas para citar alguns efeitos. 

Sob o aspecto da desigualdade social, no final dos anos 80, constata-se (Gráfico 1) o 

crescimento dos índices de desigualdade em decorrência, principalmente, da alta inflação. 

Com o advento do Plano Real houve, num primeiro momento, 1994-1996, ganhos de renda 

per capita em praticamente todos os segmentos. Alguns pesquisadores – por exemplo Néri em 

artigo na revista Conjuntura Econômica, janeiro/2007, páginas 34 a 36 –, em avaliações 

recentes, afirmam que esse efeito redistributivo, contudo, foi ilusório sendo devido à 

contaminação das medidas de desigualdade em decorrência da redução da volatilidade logo 

após o início do Plano Real. Em 2003, a concentração de renda regressa aos mesmos 

patamares de 1986. No entanto, as taxas de indigência e pobreza1 sofreram significativo 

incremento, a primeira de 8,83% para 15,15%; e a segunda, nos mesmos anos, saltando de 

26,45% para 35,69%.  
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Gráfico 1 – Variáveis Sociais de Concentração de Renda e Pobreza para o Brasil 
          Fonte: elaboração própria. Dados divulgados pelo IPEA. Disponível em http://www.ipeadata.gov.br. 

                                                 
1 Percentual de pessoas com renda domiciliar per capita inferior à linha de indigência e pobreza, 
respectivamente. 
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Analisando-se os extremos da distribuição de renda do País – os 20% mais pobres, indivíduos 

pertencentes aos decis2 primeiro e segundo e os 20% mais ricos situados nos decis nono e 

décimo –, nota-se claramente, de acordo com o Gráfico 2, uma redução do percentual da 

renda total auferida pelos 10% mais pobres que caiu de 0,91% para 0,77%, enquanto os 

indivíduos pertencentes aos outros decis mantiveram, em 2003, praticamente a mesma 

participação na renda total que detinham em 1986. 

 

 

 

 

 

 

6,00
4,60

46,19

7,71

10,6216,26

3,51
2,59

1,76

0,77

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10decis 

5,77
4,43

0,91

1,76
2,54

3,39

46,95

16,21 10,44

7,61

1986 2003

Gráfico 2 – Comparativo da distribuição de renda domiciliar per capita brasileira, considerando os decis, 
entre os anos de 1986 e 2003 
 

Sob a ótica regional, o Nordeste continuou sendo portador dos maiores índices de 

desigualdade (índice de Gini) durante o período de tempo examinado (observe-se a Tabela 3). 

Enquanto a média Brasil foi de 0,60055 (de 1986 a 2003), os cinco Estados que apresentaram 

índices médios piores (maiores) são do Nordeste (AL, BA, CE, PB e PI). Além desse fato, os 

números demonstram que a desigualdade aumentou em sete dos nove estados nordestinos. 

Apenas Ceará e Paraíba conseguiram reduzir seus índices em 2003 abaixo daqueles 

registrados em 1986. O primeiro partindo de 0,59871, em 1986, e chegando a 0,56862: uma 

variação de -5,02%. O segundo, nos mesmos anos, caindo de 0,57921 até 0,56782, variação 

de -1,96%. As unidades federativas das demais regiões mantiveram seus indicadores abaixo 

da média Brasil, à exceção de São Paulo que apresentou aumento no índice de Gini de 

0,52256 para 0,54576, o que representa incremento percentual de 4,43%, no período.  

                                                 
2 Nos estudos sobre distribuição de renda é comum trabalhar-se com o percentual da renda total auferida por 
extratos definidos da população total. Os 10% mais pobres, pertencem ao primeiro decil e auferem um 
percentual da renda total do país e assim sucessivamente até se chegar aos 10% mais ricos que se encontram no 
décimo decil.  
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Assim, nota-se o relacionamento estreito que existe no Brasil entre as elevadas taxas de 

pobreza e indigência com a péssima distribuição de renda. A segunda evidência é que pobreza 

e indigência distribuem-se de maneira não uniforme pelo País concentrando-se nas regiões 

menos desenvolvidas (ARBACHE, 1999,  p. 2). 

Na Tabela 3 estão os índices de Gini para os anos de início e fim do interstício temporal de 

interesse para este trabalho: 1986 e 2003. Apresenta-se, também, a variação percentual 

considerando apenas os extremos da série histórica e a média considerando todas as 

ocorrências do período. Os gráficos 3 a 8, do Apêndice 1, mostram a evolução e tendência 

desse indicador para o País e 21 unidades federativas (veja no Capítulo 5 justificativa para 

exclusão de 5 Estados e do Distrito Federal) e, depois, os estados de cada região 

comparativamente ao índice de Gini do País para o mesmo intervalo (1986 a 2003). 

Tabela 3 – Índices de Gini apresentados pelo Brasil e unidades federativas – 1986 e 2003 
 

ANOS BR AM PA AL BA CE MA PB PE PI RN SE
1986 0,58804 0,50145 0,54518 0,56166 0,57781 0,59871 0,54225 0,57921 0,55552 0,59389 0,55691 0,54515
2003 0,58294 0,55629 0,51752 0,60781 0,59061 0,56862 0,57632 0,56782 0,58980 0,60228 0,56242 0,57827
Var.% -0,86844 10,93628 -5,07355 8,21671 2,21526 -5,02581 6,28308 -1,96647 6,17079 1,41272 0,98939 6,07539

a 0,60055 0,55500 0,56537 0,57380,60359 0,60968 0,61697 9 0,61832 0,60019 0,61762 0,59448Médi 0,59309

ANOS BR GO MS MT ES MG RJ SP PR RS SC
1986 0,58804 0,57638 0,54786 0,59510 0,61474 0,57985 0,57288 0,52256 0,57529 0,54869 0,52113
2003 0,58294 0,53132 0,54567 0,54880 0,55716 0,55056 0,56077 0,54576 0,54626 0,53937 0,48071
Var.% -0,86844 -7,81776 -0,39974 -7,78021 -9,36656 -5,05131 -2,11388 4,43968 -5,04615 -1,69859 -7,75622
Média 0,60055 0,57861 0,57197 0,57588 0,59857 0,58060 0,57658 0,53921 0,57120 0,55975 0,52575  

Fonte: elaboração própria, com base em dados divulgados pelo IPEA (http://www.ipeadata.gov.br) 
 

Por fim, ainda a compor o cenário econômico no intervalo de tempo de interesse, é digno de 

nota a evolução da concentração urbana do País. Segundo, Martine (1995 apud  MOTTA et 

al, 1997, p. 7) essa evolução, desde os anos 30 até o início da década de 90, ocorreu em dois 

períodos bem distintos: o primeiro que vai de 1930 a 1980, cuja característica principal foi a 

de acelerada concentração da população em cidades, com “a formação e ampliação de 

metrópoles complexas e de rede abrangente de núcleos urbanos”; e o segundo, após 1980, 

ofereceu como ponto de relevo a redução significativa no ritmo de crescimento urbano, 

especialmente, das grandes cidades.  

No citado estudo sobre a evolução da concentração urbana no País, diversos pontos 

interessantes são apontados dentre os quais:  

http://www.ipeadata.gov.br/
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a) As taxas de crescimento dos municípios que compõem a periferia das regiões 

metropolitanas foram significativamente maiores do que a dos respectivos municípios-

núcleos.  

b) Regiões metropolitanas importantes, tais como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo 

Horizonte, Porto Alegre e Recife apresentaram taxas de crescimento demográfico 

abaixo dos índices de crescimento vegetativo;  

c) Surgimento do fenômeno de perda líquida de população, não apenas para municípios do 

interior, mas também para outros estados, uma vez que algumas regiões metropolitanas 

apresentaram redução de sua taxa de crescimento conjuntamente com expressiva 

migração.    

d) Tendência de irradiação da rede urbana em conseqüência da expansão da fronteira 

agrícola e de outras frentes de atividade. “A ocupação de novos espaços não só atraiu 

migrantes para áreas rurais, mas também propiciou a criação e o crescimento de núcleos 

urbanos de apoio.”  

Esse último fato é citado por Gremaud et al (2006, p. 50) quando trata de migrações internas e 

urbanização. Menciona que o deslocamento populacional, iniciado principalmente na década 

de 70 para a fronteira agrícola do Centro-Oeste, atualmente apresenta-se predominantemente 

em direção a uma nova fronteira agrícola situada às margens da Floresta Amazônica. Este 

fluxo, diferentemente de seu predecessor – para o Centro-Oeste, caracterizado por uma 

migração de zona rural para zona rural – desloca importantes contingentes populacionais para 

as cidades de pequeno e médio porte da região Norte. Aliado ao histórico movimento em 

direção às cidades do Centro-Sul, esse fluxo populacional interfere na oferta do fator trabalho, 

provocando, adicionalmente, concentração urbana também nas regiões de fronteira agrícola. 

Essas alterações em fluxos migratórios internos interessam de perto aos objetivos deste 

trabalho por que interferem na oferta de trabalho, pressionam os serviços públicos, elevam 

demanda por determinados bens, sobrecarregam os equipamentos públicos e a infra-estrutura 

urbana, com conseqüências negativas sobre mercados e indicadores sociais. 

Traçado este breve panorama onde se procurou apresentar os principais fatos econômicos 

ocorridos entre 1986 e 2003 que podem estar associados à abertura comercial e à 

desigualdade de renda no Brasil e considerando, especialmente, não haver consenso na 

literatura sobre os impactos que políticas de liberalização comercial podem provocar no bem 
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estar das populações de países que as adotam, justifica-se uma investigação entre a abertura 

comercial, a renda pessoal e sua distribuição.  

Esta dissertação é composta por sete capítulos incluindo esta introdução. A discussão do tema 

inicia-se com a apresentação da revisão empírica em que são resenhados trabalhos 

importantes sobre o assunto. O capítulo destinado à apresentação da fundamentação teórica 

normalmente utilizada em estudos de comércio internacional, estabelece o arcabouço teórico 

que será utilizado na investigação do tema. Os subsídios para a discussão das questões 

propostas são obtidos mediante a computação de modelo econométrico descrito em detalhes 

no capítulo Análise Econométrica, ocasião em que as variáveis eleitas são apresentadas, bem 

como descritos os testes e método de estimação utilizado. Logo se seguem informações sobre 

os dados utilizados no trabalho. Os resultados são descritos no capítulo de mesmo título, 

vindo logo a seguir as considerações finais deste trabalho.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Desde a sua concepção moderna de ciência, algumas das principais preocupações da 

Economia no que concerne ao relacionamento comercial entre as nações são, de um lado, 

explicitar os determinantes do comércio internacional – ou seja, o que motiva os países a 

comercializarem entre si e, de outro, determinar se esta atividade traz benefícios, tanto do 

ponto de vista do crescimento do produto quanto do incremento bem-estar das populações dos 

países. 

O início do tratamento mais sistematizado das questões atinentes ao comércio internacional, 

embora sem contar com qualquer teoria sólida ou concepção rigorosa, teve início ainda que de 

forma incipiente com o Mercantilismo (século XV a meados do século XVIII). Naquela época 

surgiu uma série de práticas no tratamento do comércio internacional, eminentemente 

protecionistas, em que a diretriz básica era a acumulação de reservas em metais preciosos 

(ouro e prata).   

Segundo o pensamento mercantilista – estruturado de modo a acomodar os interesses da 

burguesia em ascensão aos do forte estado nacional –, o enriquecimento de uma nação era 

alcançado na medida em que sua população aumentava numericamente e crescia o volume de 

metais preciosos em estoque. O papel do estado, de acordo com essa concepção, era de 

proporcionar bem-estar aos seus nacionais, estimulando o comércio e a indústria para atender 

a demanda interna, e adicionalmente envidar esforços para aumentar o estoque de metais 

preciosos. O favorecimento às exportações dos artefatos produzidos internamente era a 

principal forma de se conseguir o incremento das reservas de metais preciosos, uma vez que 

os pagamentos dessas vendas para o estrangeiro eram realizados em ouro e prata. 

Paralelamente, evitava-se a saída de metais preciosos com toda a sorte de dificuldades ou 

mesmo a pura e simples proibição das importações, já que o seu pagamento era efetuado com 

a remessa de metais preciosos para o exterior, diminuindo o estoque nacional desses metais. 

Em sua obra clássica “A Riqueza das Nações: Investigação sobre sua Natureza e suas 

Causas”, Adam Smith (1988) procurou demonstrar as fragilidades do pensamento 

mercantilista e as virtudes do comércio entre as nações, afirmando que os mercantilistas não 

percebiam que uma troca deveria beneficiar ambas as partes, não havendo, necessariamente, 
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que haver déficit para uma delas.  Argumentava, ainda, que um país poderia extrair benefícios 

do comércio, uma vez que a riqueza das nações era resultado do aumento da produtividade do 

fator  trabalho. Dessa forma, o aumento da produtividade do trabalho e não o simples acúmulo 

de metais preciosos era o determinante para o enriquecimento dos países. Por sua vez, esse 

aumento de produtividade seria o resultado da tendência crescente do homem de trocar, 

negociar, vender produtos. Sendo certo que, para elevar a produtividade, a divisão do trabalho 

se impunha no processo produtivo. A divisão do trabalho, entretanto, possuía um limitador: a 

extensão do mercado. Desse modo, a forma lógica de ampliar o mercado para os produtos 

fabricados por uma nação era liberalizar o comércio internacional (GALBRAITH, 1989, p. 

62).  

Cada país, na concepção de Smith, deveria exportar as mercadorias que produzisse de forma 

mais barata e, concomitantemente, importar os bens cuja produção interna não fosse 

competitiva, isto é, bens em que o similar estrangeiro fosse mais barato. Essa é a idéia central 

da teoria das vantagens absolutas. 

O comércio internacional, desse modo, se constituiria em fonte de bem-estar das populações 

de cada país ao disponibilizar bens em quantidades e preços mais accessíveis do que os 

produzidos internamente. Nas suas próprias palavras: 

A importação de ouro e prata não é o benefício principal e muito menos o único que uma nação 
aufere de seu comércio exterior. Quaisquer que sejam os países ou regiões com os quais se 
comercializa, todos eles obtêm dois benefícios do comércio exterior. Este faz sair do país aquele 
excedente da produção da terra e do trabalho para o qual não existe demanda no país, trazendo de 
volta, em troca, alguma outra mercadoria da qual há necessidade. [...]. Devido ao comércio 
exterior, a estreiteza do mercado interno não impede que a divisão do trabalho seja efetuada até à 
perfeição máxima em qualquer ramo do artesanato e da manufatura. Ao abrir um mercado mais 
vasto para qualquer parcela de produção de sua mão-de-obra que possa ultrapassar o consumo 
interno, o comércio exterior estimula essa mão-de-obra a melhorar suas forças produtivas e 
aumentar sua produção ao máximo, aumentando assim a renda e as riquezas reais da sociedade. O 
comércio externo presta continuamente esses grandes e relevantes serviços a todos os países entre 
os quais ele é praticado. [...]. Sem dúvida a importação do ouro e da prata que possam ser 
necessários para os países que não dispõem de minas próprias constitui uma função do comércio 
exterior; entretanto, trata-se de uma função muito pouco importante [...]. (SMITH, 1988, p. 58). 

A partir das idéias de Smith (1988), o próximo avanço no desenvolvimento de uma teoria do 

comércio internacional – que até a atualidade preserva seu valor – deve-se a David Ricardo 

(1982) que formulou o princípio das vantagens comparativas. Na verdade um modelo 

numérico, simples na essência, baseando-se unicamente na produtividade do trabalho como 

único fator a explicar o comércio entre as nações. Este modelo de um só fator defendia que as 

diferentes produtividades do trabalho nos diferentes países respondia exclusivamente pelo 
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diferencial de preços de um mesmo produto. Havendo diferencial de preços, a conseqüência 

lógica era o comércio internacional.  

O modelo foi formulado analisando a situação de dois países que produzem cada um deles 

dois tipos de bens. Por hipótese, considerava-se um único fator de produção (trabalho) com 

perfeita mobilidade desse fator entre os setores que produziam os dois bens. Os custos de 

oportunidade foram considerados constantes. Adicionalmente, um ambiente comercial com 

concorrência perfeita era requerido.  

De acordo com Ricardo3 (1982, p. 104), os países exportarão bens que seu trabalho produz de 

forma relativamente mais eficiente e importarão bens que seu trabalho produz de forma 

comparativamente ineficiente. É a idéia-chave da teoria das vantagens comparativas:  possui 

vantagem comparativa um país que possui a menor relação entre os custos de produção do 

produto A em relação ao produto B.  

A existência dessas vantagens comparativas justificaria, do ponto de vista econômico, o 

comércio internacional uma vez que permitiria beneficiar os dois países, mesmo que um deles 

produzisse todas as mercadorias comercializadas mais eficientemente do que o outro 

(vantagem absoluta). Dessa forma, o comércio seria mutuamente vantajoso caso as nações 

parceiras canalizassem os seus recursos para a produção daqueles bens que produzissem com 

maior eficiência, isto é, com menores custos relativos.  

O Modelo Ricardiano, nada obstante sua importância histórica e científica, era 

excessivamente restritivo ao levar em conta apenas um fator de produção (o trabalho) para 

explicar as vantagens comparativas. Desse modo e necessariamente apresentava lacunas 

importantes. Não explicava, por exemplo, porque os mesmos produtos apresentavam 

produtividades diferentes nos diversos países. Igualmente não fazia menção à evolução da 

demanda à medida que as economias se desenvolviam, nem considerava as preferências dos 

agentes como fator relevante para explicar o padrão do comércio internacional.  

                                                 
3 Ricardo (1982, p. 104): Num sistema comercial perfeitamente livre, cada país naturalmente dedica seu capital e 
seu trabalho à atividade que lhe seja mais benéfica. Essa busca de vantagem individual está admiravelmente 
associada ao bem  universal do conjunto dos países. Estimulando a dedicação ao trabalho, recompensando a 
engenhosidade e propiciando o uso mais eficaz das potencialidades proporcionadas pela natureza, distribui-se o 
trabalho de modo mais eficiente e mais econômico, enquanto, pelo aumento geral do volume de produtos 
difunde-se o benefício de modo geral e une-se a sociedade universal de todas as nações do mundo civilizado por 
laços comuns de interesse e de intercâmbio. Este é o princípio que determina que o vinho seja produzido na 
França e em Portugal, que o trigo seja cultivado na América e na Polônia, e que as ferramentas e outros bens 
sejam manufaturados na Inglaterra. 
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Conforme Carvalho e Silva (2004, p. 25), em um artigo publicado em 1919 – que só seria 

traduzido para o inglês mais tarde, em 1949 –, o sueco Eli Filip Hecksher e, posteriormente, 

seu aluno Bertil Ohlin  (cuja tese de doutorado foi trazida para o inglês em 1933) elaboraram 

o que hoje se apresenta como “[...] a mais importante e influente explicação para o comércio, 

depois da teoria das vantagens comparativas de Ricardo”. 

O teorema de Hecksher-Ohlin como ficou conhecido propõe um modelo em que as diferenças 

entre dotações de fatores de produção e a intensidade relativa com que esses fatores são 

utilizados na produção de bens explicam as vantagens comparativas sendo, dessa forma, os 

determinantes do comércio internacional. Em outras palavras, o modelo propõe que as 

vantagens comparativas decorrem da interação entre: 

- Abundância relativa dos fatores de produção dos países; e  

- Tecnologia de produção, que determina a proporção dos diferentes fatores de produção 

utilizados na produção dos bens em cada país. 

A idéia básica de Hecksher-Ohlin é que, dentro do conceito das vantagens comparativas,  

cada país se especializa e exporta o bem que requer utilização relativamente mais intensiva de 

seu fator de produção relativamente abundante.  

As hipóteses do Modelo, ou melhor, os pressupostos sobre os quais ele está assentado são os 

seguintes: 

a) Consideram-se dois países que produzem dois bens cada, utilizando dois fatores de 

produção distintos.  

b) Não existem fatores específicos, ou seja, os fatores podem ser usados na produção de 

ambos os bens. 

c) Os mercados são perfeitamente competitivos. 

d) A função de produção oferece retornos constantes de escala. 

e) A função de produção de um dos bens é intensiva em trabalho e a função de produção 

do outro bem é intensiva em capital. 

f) Os países utilizam tecnologias idênticas, isto é, o mesmo conjunto de técnicas ou 

processos de produção está disponível para todos os produtores de um mesmo bem. A 

função de produção para o primeiro bem é exatamente igual, tanto em um país quanto 

no outro, a mesma coisa acontecendo com o segundo bem. Isso não quer dizer, contudo, 

que a indústria produtora do primeiro bem num país empregue capital e trabalho na 

mesma proporção que a indústria do outro país emprega na fabricação do mesmo bem. 
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g) Os preços dos fatores são flexíveis. 

h) A economia está em pleno emprego. 

i) Os consumidores têm preferências idênticas.  

j) Não há barreiras ao comércio. 

Essencialmente, o teorema de Hecksher-Ohlin afirma que os países importam e exportam 

produtos pela simples razão de estarem impedidos de comercializar os próprios fatores de 

produção em virtude de circunstâncias diversas: barreiras físicas e idiomáticas, leis de 

imigração, necessidade de salvaguardar suas invenções etc. Caso não existissem os 

impedimentos à mobilidade dos fatores de produção entre os países, o trabalho migraria em 

busca de melhores salários e o capital se movimentaria em busca de melhor remuneração. 

Esse processo, levado ao extremo, reduziria ou mesmo eliminaria as diferenças nas dotações 

dos fatores entre os diversos países e, por conseqüência, nas remunerações relativas dos 

fatores entre as diferentes nações. Em última análise, o comércio internacional nada mais seria 

do que uma maneira indireta de se comercializar os fatores de produção contidos nas 

mercadorias dada a impossibilidade de movimento irrestrito desses fatores. 

À formulação inicial acima comentada, foram agregadas com o tempo outras três importantes 

contribuições – teoremas – que juntas estruturam hoje o arcabouço lógico conhecido por 

teoria de Hecksher-Ohlin ou modelo de Hecksher-Ohlin, ou ainda, a teoria moderna do 

comércio internacional (GREMAUD et al, 2006, p. 546). 

A primeira dessas contribuições, o teorema da equalização dos preços dos fatores – também 

conhecido como teorema de Hecksher-Ohlin-Samuelson – afirma que, mantidas as hipóteses 

do teorema original, em especial a da não disponibilidade de estoque de fatores (economia em 

pleno emprego), o comércio de bens equaliza a remuneração dos fatores de produção. Com 

isso, o comércio de mercadorias tem o mesmo efeito sobre as taxas de salário e de retorno 

sobre o capital físico que a mobilidade desses fatores.  

A segunda, o teorema de Stolper-Samuelson, considera os reflexos que o comércio 

internacional provoca sobre a remuneração dos fatores. Estabelece que a abertura comercial 

provoca o aumento do preço relativo do trabalho no país em que esse fator existe em  

abundância (sendo o capital é escasso), bem como reduzir a remuneração relativa do trabalho 

no país onde esse fator é escasso e o capital é abundante.  
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Ao relacionar comércio exterior à remuneração do fator trabalho em países que o possuem em 

abundância (em desenvolvimento) ou escassez (industrializados), o teorema Stolper-

Samuelson em conjunto com o teorema da equalização dos preços dos fatores freqüentemente 

são utilizados na avaliação dos efeitos de processos de abertura comercial sobre a distribuição 

de renda entre os fatores de produção capital e trabalho.  

Na estimação desses efeitos, a seguir detalhada, parte-se forçosamente de um dos 

pressupostos sobre os quais se fundamenta o teorema de Hecksher-Ohlin: existência de uma 

situação de pleno emprego, isto é, não há trabalho nem capital ociosos. Em pleno emprego, 

dotações relativas de fatores diferentes ensejam remunerações diferentes para os fatores 

trabalho e capital.  

Considerando-se, inicialmente, um país fechado ao comércio internacional em que o trabalho 

é fator de produção abundante, a remuneração desse fator (o salário) termina sendo 

relativamente mais baixa que o retorno do capital investido ou dos recursos naturais (terra) 

empregados. Isto porque existe, neste caso, grande oferta do fator abundante, trabalho, ao 

contrário, da baixa oferta de capital ou recursos naturais (recursos escassos). Em decorrência, 

uma unidade de capital (ou terra) recebe relativamente mais que uma unidade de trabalho. 

Esta situação se traduz da seguinte forma: a renda é concentrada em favor dos proprietários do 

fator capital (ou dos recursos naturais). A mesma análise leva à conclusão contrária no país 

em que o capital é relativamente abundante e o trabalho escasso: este termina sendo mais bem 

remunerado em detrimento daquele. Conclusão: na ausência de comércio internacional, a 

escassez relativa de fatores condiciona a distribuição de renda em um país. 

Ao se transitar para uma situação de abertura comercial, tem inicio o processo de 

especialização da economia na direção de produzir bens que embutem, na sua fabricação, 

fatores abundantes com concomitante redução daqueles que necessitam de fatores escassos. A 

exposição da economia do país em questão – sob as hipóteses de Hecksher-Ohlin – é 

suficiente para que aflorem suas vantagens comparativas relativamente aos outros com os 

quais venha eventualmente a comercializar. No processo de deslocamento da produção, a 

demanda pelos fatores abundantes se eleva proporcionando incremento na remuneração dos 

fatores abundantes, enquanto a demanda por fatores escassos diminui. Sendo, no exemplo, o 

fator abundante o trabalho e, como as mesmas quantidades de trabalho e de capital continuam 

empregadas na economia, a parcela dos salários na renda aumenta, reduzindo-se a dos juros 

ou dos alugueres. Chega-se à conclusão de que ocorre uma redistribuição de renda dos fatores 
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escassos, capital ou terra, para o fator abundante, neste exemplo, o trabalho. Processo análogo 

redistribui renda a favor do capital ou a terra nos países onde esses fatores são abundantes e o 

trabalho escasso. 

Em resumo, segundo Stolper-Samuelson, o pleno emprego, de um lado, e a equalização do 

preço dos fatores, de outro, garantem que o fator de produção abundante se beneficie com o 

comércio. Esta conclusão oferece um suporte teórico importante aos defensores da 

liberalização comercial.  

A terceira  contribuição  ao  teorema  de  Hecksher-Ohlin,  o teorema de Rybczynski, discute 

– mantidos os requisitos do modelo original – os impactos da variação das disponibilidades 

dos fatores sobre as quantidades de bens produzidas e respectivas remunerações. Segundo o 

teorema, caso um dos dois fatores de produção seja incrementado, a condição para que os 

preços das mercadorias e dos fatores sejam mantidos constantes é que: a) o bem que utiliza 

com maior intensidade o fator que aumentou deve se experimentar expansão em sua 

produção; e b) o outro bem que usa intensivamente o fator que não se expandiu, deve ter sua 

produção reduzida.  

Mais precisamente, o teorema assegura que o aumento da oferta de um dado fator tende a 

aumentar a produção das mercadorias intensivas naquele fator mais que proporcionalmente à 

produção dos bens que utilizam o fator que não sofreu a expansão em sua oferta.  

Exemplificando: numa economia de dois fatores (terra e trabalho, por exemplo) e dois bens 

(alimentos e tecidos), ambos utilizando os dois fatores de produção, mas em proporções 

diferentes, alimentos são intensivos na utilização da terra e tecidos na utilização do trabalho. 

Ocorrendo uma expansão na oferta de terra, as quantidades de trabalho e terra utilizadas na 

fabricação de tecido caem. Mantidos os preços dos dois bens constantes, a expansão 

verificada no fator terra acarretará uma queda na produção do bem intensivo em trabalho. 

Esse efeito Krugman (2005, p. 55) chama de expansão viesada das possibilidades de produção 

e complementa: 

O efeito viesado do aumento nos recursos sobre as possibilidades de produção é a chave para 
compreender como as diferenças em recursos fazem surgir o comércio internacional. Um aumento 
na oferta de terra expande as possibilidades de produção de forma desproporcional na direção da 
produção de alimentos, enquanto um aumento na oferta de trabalho expande as possibilidades de 
produção de forma desproporcional na direção da produção de tecidos. Desse modo, uma 
economia com razão entre terra e trabalho elevada estará relativamente melhor na produção de 



 18

alimentos do que uma economia com razão entre terra e trabalho baixa. Em geral, uma economia 
tenderá a ser relativamente eficaz na produção de bens que sejam intensivo nos fatores dos quais o 
país é relativamente bem dotado. 

A teoria de Hecksher-Ohlin, abaixo esquematizada, é ainda hoje a mais utilizada para explicar 

o fenômeno do comércio internacional e, mais ainda, justificá-lo considerando que as trocas 

internacionais, ao induzirem à especialização da produção justamente naqueles setores em que 

existem vantagens comparativas (derivadas das dotações de fatores), elevam o produto das 

economias e promovem o bem-estar. 

  -   teorema de Hecksher-Ohlin 
 

 
Teoria de Hecksher-Ohlin 

 -   teorema da equalização dos preços dos fatores de             
    produção  (teorema de Hecksher-Ohlin-Samuelson) 

   
-   teorema de Stolper-Samuelson 

   
-   teorema de Rybczynski 

 

As principais críticas à teoria moderna do comércio internacional apontam tanto para o caráter 

estático4 do modelo de Hecksher-Ohlin, quanto para o fato de não oferecer nenhum 

tratamento à evolução da demanda e, ainda, por apresentar premissas por demais restritivas 

(tecnologia de produção idêntica, consumidores com mesmas preferências etc.). 

Diversas tentativas têm sido feitas no sentido de incluir aspectos importantes da realidade do 

comércio internacional que são desconsiderados pelas teorias clássica e moderna, tais como 

economias de escala, estruturas de mercado não concorrenciais e ênfase no lado da demanda 

(comércio intra-indústria).  Segundo Castilho (2004, p. 5):  

As novas teorias de comércio modificaram a hipótese de retornos constantes. A presença de 
economias de escala pode fazer com que o comércio induza a um aumento da produção, 
acompanhada de uma redução do preço do bem e de um aumento da remuneração do fator 
utilizado intensivamente na produção daquele bem. Ao contrário da teoria tradicional, produção, 
preço do bem e remuneração dos fatores não reagem mais no mesmo sentido. Como as economias 
de escala ocorrem de forma predominante nos setores intensivos em trabalho qualificado, as 
conclusões da nova teoria de comércio não contribuem para explicar o aumento da desigualdade 
entre trabalhadores qualificados e os não qualificados. Outros elementos ainda podem modificar as 
conclusões, tais como a diferenciação de produtos e diferentes estruturas de mercado. Quanto a 
este último ponto, diversos trabalhos mostram que a abertura ao comércio pode modificar a 
margem de lucro das empresas e, por conseguinte, a distribuição da renda entre detentores do 
capital e assalariados. Alguns trabalhos se detêm nos efeitos das importações mas outros mostram 
que pode haver ganhos em termos de emprego e salários se a abertura de terceiros mercados 
ampliar a produção das empresas nacionais.  

                                                 
4 Modelo estático é aquele em que  as variáveis assumem valores referentes a um único instante. 
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3 REVISÃO EMPÍRICA 

 

 

O incremento das trocas internacionais, especialmente a partir dos anos 70 entre países 

desenvolvidos e posteriormente, após os anos 90, com a inserção de importantes países em 

desenvolvimento, tem estimulado a realização de inúmeros estudos empíricos na busca de 

relações ou conexões entre abertura comercial e crescimento econômico.  

Mais recentemente, em decorrência dos resultados obtidos a partir das reformas econômicas 

estruturais postas em prática por diversos países da América Latina sob a orientação das 

idéias do Consenso de Washington5, os efeitos da liberalização comercial sobre a 

concentração de renda e desemprego no mercado de trabalho, começaram a merecer a atenção 

dos pesquisadores. Nessa linha, os estudos passaram a investigar não apenas as possíveis 

relações entre comércio internacional e crescimento econômico, mas também os efeitos da 

abertura comercial sobre o desenvolvimento6 econômico das nações e desigualdade de renda. 

Em parte por ser extremamente difícil isolar os impactos da liberalização comercial daqueles 

advindos das profundas reformas econômicas pelas quais passaram diversos países em 

desenvolvimento, os trabalhos empíricos não têm sido capazes de mostrar resultados robustos 

acerca dos efeitos positivos ou negativos desse tipo de política.  

                                                 
5 No início dos anos 90, algumas entidades multilaterais, dentre as quais BIRD e FMI, em conjunto com o 
Tesouro dos Estados Unidos, passaram a emitir recomendações destinadas aos formuladores de políticas de 
países em desenvolvimento que abordavam formas de lidar com os principais problemas econômicos enfrentados 
por esses países, a saber: índices elevados de inflação, déficits em conta corrente e no balanço de pagamentos, 
crescimento econômico insuficiente e alta desigualdade de renda pessoal e regional. Tais recomendações ficaram 
conhecidas como consenso de Washington e podem ser resumidas em duas grandes idéias: política comercial 
liberalizante e redução do tamanho do estado. 
6 Gremaud et al (2006, p. 80-81): Muitas vezes, confunde-se crescimento econômico com desenvolvimento, que 
não são a mesma coisa. O primeiro, crescimento econômico, é a ampliação quantitativa da produção, ou seja, de 
bens que atendam às necessidades humanas. Já o conceito de desenvolvimento é um conceito mais amplo, que 
inclusive engloba o de crescimento econômico. Dentro desse conceito, o importante não é apenas a magnitude da 
expansão da produção representada pela evolução do PIB, mas também a natureza e a qualidade desse 
crescimento. Quando se diz que um país é desenvolvido, o que se quer ressaltar é que as condições de vida da 
população daquele país são boas, e quando se diz que um país é subdesenvolvido, há referência ao fato de que a 
maior parte da população residente naquele país tem condições de vida sofríveis.  
[...]  
A idéia de desenvolvimento econômico está associada às condições de vida da população ou à qualidade de vida 
dos residentes no país. 
[...]  
Os indicadores sociais fornecem informações que dizem respeito diretamente à qualidade de vida da população 
de um país, como a esperança de vida da população ao nascer, médicos e leitos hospitalares por habitante, acesso 
a água potável etc.  
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Numa resenha dos principais artigos internacionais sobre o tema liberalização comercial e 

crescimento e desenvolvimento econômico, Jayme Jr. [2002?] mostra que existem três 

grandes vertentes de opiniões sobre o assunto. Vários pesquisadores encontraram evidências 

indicando que economias abertas tendem a caminhar mais rapidamente no sentido do 

crescimento sustentável do que economias fechadas. Neste grupo encontram-se Sachs e 

Warner (1995), Edwards (1992, 1993 e 1998), Srinivasan e Bhagwaqti (1999), Kruerger 

(1997), e Ben-David (1993). A seguir, existem aqueles que contrariam os primeiros ao 

propugnarem que políticas de liberalização comercial podem trazer efeitos nocivos ao 

crescimento econômico em decorrência de prejuízos à indústria nativa nascente, bem como 

provocar desequilíbrios no balanço de pagamento dos países. Fazem parte desta corrente 

Taylor (1993), McCombie e Thirlwall (1999), Blecker (1999b) e Helleiner (1996). O terceiro 

grupo, o dos céticos em relação às conexões entre abertura e crescimento econômico, é 

formado por Rodriguez, Rodrik (1999), Rodrik (1999),  Harrison e Hanson (1999). 

Dos trabalhos acima mencionados por Jayme Jr. [2002?], merece atenção especial a análise 

realizada por Rodriguez e Rodrik (1999). Esses pesquisadores criticam a postura de 

determinadas instituições multilaterais como o Banco Mundial, FMI e a OCDE que 

regulamente reforçam opinião de que abertura gera conseqüências previsíveis e positivas para 

crescimento das nações que a adotam. Acrescentam que essa perspectiva também é a mais 

difundida entre os profissionais da economia. Chamam atenção para o que denominam 

“estratégias empíricas mais criativas” adotadas em diversos trabalhos por pesquisadores que 

encontraram relações entre abertura e crescimento. Tais estratégias incluiriam: a) utilização de 

indicadores alternativos de abertura (Dólar, 1992; O. Sachs e Warner, 1995); b) testar-se 

robustez usando uma gama extensa de medidas de abertura, incluindo indicadores subjetivos 

(Edwards, 1992 e 1998); e c) comparar-se experiências de convergência7 para o crescimento 

entre grupos de países que liberalizaram e que não liberalizaram seu comércio, cuja seleção 

foi feita de forma discutível (Ben-David, 1993). Rodriguez e Rodrik (1999) afirmam, então, 

que há uma distância significativa entre a mensagem que os consumidores desta literatura 

colhem e os "fatos" verdadeiramente dela originados. Reiteraram que a natureza da relação 

                                                 
7 Deardorff’s Glossary of International Economics: Convergência. O processo em que países tenderiam a ficar 
quantitativamente mais semelhantes. Em um contexto internacional, aplica-se freqüentemente a países que ficam 
mais semelhantes em termos do preços de fatores de produção ou em termos das renda per capita, talvez como 
resultado de comércio ou outras formas de integração econômica. 
No original: Convergence. The process of becoming quantitatively more alike. In an international context, it 
often refers to countries becoming more alike in terms of their factor prices or in terms of their per capita 
incomes, perhaps as a result of trade or other forms of economic integration. 
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entre política comercial e crescimento econômico permanece muito mais uma questão aberta. 

Em suas opiniões, o assunto está longe de ter sido resolvido em bases empíricas. Na realidade, 

para eles, a suspeita é de que a relação existente entre crescimento e abertura é eventual, 

dependente de uma grande variedade de países e de características externas. Finalmente, 

lembram que crescimento e bem-estar não são a mesma coisa. Políticas  comerciais podem ter 

efeitos positivos no bem-estar sem afetar a taxa de crescimento econômico. Reciprocamente, 

até mesmo se políticas que restringem comércio internacional fossem reduzir o crescimento 

econômico, isso não implicaria que elas necessariamente reduziriam o nível de bem-estar.  

Interessante igualmente é conferir as conclusões de trabalho mais recente de autoria de 

Mbadazi et al (2001, p. 17 e 18) sob o patrocínio do World Institute for Development 

Economic Research (United Nations University). Este é um estudo interessante porque traz à 

discussão fatores normalmente negligenciados na simples busca de uma relação simples entre 

desigualdade e abertura comercial. Utilizando dados em painel de 44 países em 

desenvolvimento para investigar as ligações entre crescimento, desigualdade e liberalização 

de comércio, os pesquisadores chegaram as seguintes conclusões: a desigualdade tende a 

retardar crescimento em longo prazo (não houve evidência para um efeito no curto prazo); 

liberalização comercial tende ser associada com maior crescimento; não se identificou alta 

correlação entre desigualdade de renda inicial e PIB inicial per capita, dessa forma não ficou 

evidente que países mais pobres necessariamente têm desigualdade mais alta. Os resultados 

sugerem que não é a desigualdade em si mesma que retarda crescimento, mas a desigualdade 

pode encorajar os tipos de distorções que reduzem o desempenho econômico. Em suas 

palavras (p.17): 

[...] Altos níveis de desigualdade estão associados com distorções na economia, tais como elevados 
níveis de proteção e incentivos a comportamento do tipo rent-seeking8. Este por sua vez tende a 
reduzir o crescimento. Assim, desigualdade e políticas de comércio restritivas tenderão estar 
correlacionadas, pelo menos em longo prazo e ambas estarão associadas a baixos níveis de 
crescimento. Liberalização de comércio é um indicador de reforma de política econômica na qual 
tais distorções são reduzidas e incentivos de mercado aumentaram. Por conseguinte, deveria estar 
provendo o crescimento, mas pode não ter efeito sistemático sobre a desigualdade ().9 

                                                 
8 Borges (2000): literalmente "caça-à-renda". [...] todas as políticas governamentais que interfiram no domínio 
econômico são fontes de renda para grupos privados. Quando o governo aumenta as tarifas de importação para 
determinados setores industriais, por exemplo, esta é uma forma de lhes conceder lucros acima do normal (isto é, 
do equilíbrio competitivo), constituindo uma transferência de renda dos consumidores para as indústrias. Desde 
que haja a possibilidade de intervenção no domínio econômico, diversos grupos de interesse especiais irão 
competir para influenciar o governo mediante atividades de lobby e captura da arena pública que a literatura 
especializada denomina rent-seeking. 
9 “High inequality will be associated with distortions in the economy, such as high levels of protection, and 
incentives for rent-seeking behaviour. These in turn tend to reduce growth. Thus, inequality and restrictive trade 
policies will tend to be correlated, at least in the long-run, and both associated with lower growth. Trade 
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Em relação ao Brasil, observa-se que poucos trabalhos procuram analisar as conseqüências da 

abertura comercial sobre a desigualdade de renda especificamente em relação às unidades 

federativas ou quanto às macrorregiões. A grande maioria dos trabalhos sobre desigualdade de 

renda, quando aborda os efeitos da abertura, o faz apenas no que concerne ao País. Isto não 

deixa de ser surpreendente dado que as desigualdades de renda regional e pessoal são temas 

presentes em debates acadêmicos há décadas, da mesma forma que os impactos de políticas 

comerciais liberalizantes em países em desenvolvimento têm sido objetos de acaloradas 

discussões, mais recentemente. Acrescente-se a isso o fato de que, como as diferenças em 

termos econômicos são profundas entre os diversos estados no Brasil, é de se esperar que os 

efeitos de políticas de liberalização comercial devam distribuir ganhos e perdas de maneira 

diferenciada pelas diversas regiões do País.  

Essa reclamada abordagem regional está presente em Barreto et al (2003) que identificam 

efeitos diferenciados da abertura comercial em relação à concentração de renda verificada nos 

estados brasileiros e a participação na renda das diversas classes sociais. Concluem (p. 17) 

que, com abertura comercial: 

A desigualdade de renda tende a se reduzir na região do País com maior dotação relativa de 
trabalhadores qualificados, como a Sul/Sudeste. Por outro lado, em regiões que usam mais 
intensivamente os recursos naturais e mão-de-obra menos qualificada, como as regiões 
Norte/Nordeste e Centro-Oeste, a abertura comercial não tem influência significativa no índice de 
concentração de renda, mas possui um efeito adverso sobre a renda dos 20% mais pobres.  

Na mesma linha teórica, utilizando dados em painel para 21 estados brasileiros, no período de 

1990-1998, Barreto e Lima (2003, p. 24-25) encontraram evidências do efeito positivo da 

dotação de capital humano e abertura sobre a concentração de renda. Verificaram, ainda, que 

a participação da agricultura no mercado de trabalho piora a distribuição de renda. 

Num enfoque eminentemente descritivo, Rocha (1998, p. 18-19) analisa a desigualdade 

regional e pobreza no Brasil de 1981 a 1995 chegando à conclusão de que as oscilações nos 

índices de desigualdade verificadas a cada ano são fortemente vinculadas à evolução da 

situação em São Paulo e no Nordeste. Esses seriam os pólos opostos, tanto pela diferença de 

riqueza, como em decorrência do elevado peso demográfico a elas associados. Segundo a 

pesquisadora, “a exclusão do Nordeste, que apresenta características de outlier no que 

concerne à incidência de pobreza no Brasil, resulta em redução drástica dos índices de 

                                                                                                                                                         
liberalization is an indicator of economic policy reform in which distortions are reduced and market incentives 
increased. Consequently, it should be growth-promoting, but may not have any systematic effect on inequality.” 
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desigualdade na pobreza”. Observa que a investigação oferece poucos subsídios para 

inferências futuras dada a ausência de uma tendência no período estudado e a atipicidade do 

ano de 1995. Em relação à abertura para o exterior a pesquisadora opina que seus efeitos 

sobre a desigualdade de renda são difíceis de avaliar.  

O estudo levado a efeito por Ramos e Vieira (2001, p. 11-12) analisa a distribuição de renda 

no Brasil – décadas de 80 e 90 – concluindo que a “heterogeneidade educacional junto com os 

diferenciais de remuneração associados à escolaridade são os principais responsáveis tanto 

para explicar a desigualdade de rendimentos quanto a sua elevação no período analisado”. Os 

autores afirmam que outros elementos tais como discriminação e segmentação também se 

revelaram importantes no estudo das desigualdades, ainda que em escala menor. 

Não abordando o tema proposto neste trabalho, mas citado pelas evidências encontradas no 

que tange ao papel importante da educação no desempenho das exportações brasileiras, 

Arbache e Negri (2002, p.27-28) trabalharam com uma base de dados inédita em estudos 

nacionais. A partir de micro-dados das firmas e trabalhadores da RAIS, volumes e valores das 

exportações da SECEX,  Censo de Capitais Estrangeiros do Banco Central e cadastro da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, concluem que: a) firmas 

exportadoras e não exportadoras brasileiras possuem diferentes perfis em sua força de 

trabalho, tamanho e nacionalidade do capital; b) firmas exportadoras pagam prêmio salarial 

possivelmente associado a salários de eficiência ou ganhos resultantes de tecnologia ou escala 

de produção; c) ganhos de escala e educação na força de trabalho são importantes para 

explicar a probabilidade de que uma firma seja exportadora independentemente do setor em 

que atue; d) o padrão de exportação das firmas brasileiras não está associado à dotação de 

fatores; e e) firmas exportadoras tendem a valorizar mais as variáveis de capital humano que 

as firmas não exportadoras. Se firmas comerciais pagam prêmios salariais e privilegiam 

aspectos relacionados ao capital humano, a abertura comercial poderia ter impactos negativos 

sobre a distribuição de renda agravando a diferença salarial entre trabalhadores qualificados e 

não qualificados. 

Arbache et al (2001, p. 24-25) resenham o atual estado do debate sobre as alterações trazidas 

pela abertura comercial no mercado de trabalho brasileiro. Abordam as dificuldades ao se 

investigar o tema quando, por exemplo, reclamam da falta de critério claro do que é 

trabalhador qualificado e sugerem linhas de pesquisa. Destacam que, para os diversos 

aspectos que envolvem os efeitos da abertura no mercado de trabalho, os pesquisadores 
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parecem só convergir para o fato de que a liberalização comercial trouxe duas fontes de 

perdas de emprego: a primeira “não muito grande e reversível em função da concorrência 

direta"; a segunda, maior e não-reversível, em função dos aumentos de produtividade. Tocam 

num ponto que interessa ao presente estudo, ao afirmarem que a distribuição de renda não 

mudou muito no Brasil, “mas se isso é decorrente de fatores que se compensam entre si, como 

argumenta Green, Dickerson e Arbache (2001), ou a efeitos pequenos da aberturas comercial, 

como estimam Barros, Corseuil e Cuty (2001), não está claro”. 

Maia (2001, p.18) investiga os impactos da liberalização comercial, da mudança tecnológica e 

da demanda final sobre a estrutura de emprego brasileira, no período de 1985 a 1995 

(primeira metade do período de tempo de interesse para o presente trabalho). As conclusões, 

especificamente no tocante aos efeitos sobre a qualificação da mão-de-obra, apontam no 

sentido de que a mudança tecnológica ocasionada pelo processo de liberalização comercial, 

incentivou o mercado de trabalho a demandar recursos humanos qualificados para fazer face à 

exposição da economia nacional ao mercado internacional. Este aspecto do citado trabalho é 

de interesse uma vez que é um fator contribuinte para a desigualdade de renda entre 

trabalhadores qualificados e não qualificados. 

Citado por sua singularidade ao procurar testar a validade do teorema de Heckscher-Ohlin 

quanto à existência de comércio intra-indústria e à especialização da produção nos diversos 

estados brasileiros – para os comércios externo e interno –, tanto para o País quanto para suas 

regiões (com ênfase na qualificação do trabalho), Márcia Istake (2003, p.108 a 119) confirma 

a validade da teoria para explicar o padrão do comércio interno para quatro das cinco regiões 

consideradas, ponto que interessa a este trabalho. Somente para o comércio verificado entre o 

Nordeste e as demais regiões o teorema não foi constatado. Conclui que, com base nos 

resultados verificados para o teorema de Heckscher-Ohlin, a dotação diferenciada de fatores é 

importante determinante da especialização da produção, no Brasil e nas regiões, para o 

comércio mundial e doméstico.  

Os resultados alcançados por Pedroso (2000, p.16) analisando a abertura comercial vis-à-vis 

as disparidades de renda, sugerem pouca relevância da abertura comercial para explicar a 

disparidade de renda entre os países. Conclui que, “Os resultados deste artigo reforçam a idéia 

de Rodríguez e Rodrik (1999) de que não é possível comprovar os efeitos benéficos da 

abertura sobre crescimento com a base de dados e as ferramentas econométricas atualmente 

disponíveis”. Assim, em sua opinião, a adoção de uma política de abertura comercial não é 
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condição suficiente para que um país possa vir a experimentar um forte impacto positivo em 

seu crescimento e desenvolvimento econômicos. 

Como se vê, o debate entre os que defendem os ganhos com a liberalização comercial e os 

que apontam seus prejuízos permanece extremamente atual, seja em função das pesadas 

restrições de que padece o principal suporte teórico utilizado pelos pesquisadores (teoria de 

Hecksher-Ohlin), seja em virtude da diversidade dos resultados empíricos que vem sendo 

alcançados. De um lado estão os argumentos de que a abertura comercial promove o bem-

estar ao colocar à disposição do consumidor uma maior diversidade de bens; proporciona 

ganhos de eficiência e escala ao expor a economia de um país à concorrência estrangeira; 

contém pressões inflacionárias; distribui renda aos detentores de fatores de produção mais 

abundantes, no caso dos países em desenvolvimento, os trabalhadores. 

De outro lado, os críticos da liberalização comercial enfatizam que países, em especial os em 

desenvolvimento, necessitam proteger seus parques industriais da exposição excessiva aos 

bens estrangeiros, produzidos não apenas por nações desenvolvidas (ofertando produtos mais 

sofisticados a preços mais baixos) como também (ameaça mais recente) por economias que 

adotam o dumping social10, barateando seus produtos à custa do bem estar de seus 

trabalhadores. Por oportuno, ressalta-se que a abertura comercial pode acarretar desequilíbrios 

na balança comercial com conseqüências danosas sobre a economia e trazer distribuir ganhos 

ou perdas diferenciadas dependendo das características internas (regionais) de cada País.   

Dado o estado atual do avanço teórico, dos resultados empíricos alcançados, das ferramentas 

econométricas disponíveis e, ainda, da dificuldade de obtenção de dados em muitos países, 

percebe-se que o direcionamento dos estudos em comércio internacional parece ser mais 

frutífero quando as pesquisas caminham no sentido da análise dos resultados do que 

propriamente em se procurar comprovar qualquer teoria. 

                                                 
10 Um dos aspectos perversos da globalização da produção é que alguns países vêm sendo acusados de tornar 
seus produtos mais competitivos à custa do sacrifício de sua força de trabalho, por meio da implementação de 
políticas de  achatamento salarial e redução ou mesmo eliminação de encargos sociais. O dumping social pode 
ser entendido como a conquista de mercados mediante deterioração do bem-estar dos trabalhadores. 
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4 ANÁLISE ECONOMÉTRICA 

 

 

Na estruturação de um modelo para a análise dos efeitos da política de liberalização comercial 

levada efeito no Brasil a partir da segunda metade dos anos 80 (mais especificamente de 1986 

a 2003) sobre indicadores de desigualdade, assumiu-se – a partir de do Teorema de Hecksher-

Ohlin – que as dotações de fatores de produção em um país, na presença de abertura 

comercial, determinam suas vantagens comparativas relativamente aos outros parceiros 

comerciais.  

As vantagens comparativas, por sua vez, influenciam os fluxos comerciais que o país passa a 

manter com o exterior. Os volumes das importações e das exportações, ao se elevarem, afetam 

a remuneração dos fatores de produção internos, aumentando o preço relativo do fator 

abundante e reduzindo o preço do fator escasso. Este movimento – previsto no teorema de 

Stolper-Samuelson – tem evidentes impactos sobre a concentração de renda.  

Em países ou suas regiões onde existem fatores de produção abundantes, mas que podem ser 

detidos por poucos, é bastante provável que os ganhos advindos do incremento da 

remuneração dos fatores abundantes sejam destinados a poucos indivíduos o que agravaria a 

distribuição de renda. Ao contrário, em nações ou regiões onde o fator de produção abundante 

esteja na mão de muitos, há grande possibilidade de que os eventuais ganhos com a abertura 

comercial sejam distribuídos dentre muitos, melhorando os indicadores sociais de 

concentração de renda. 

Especialmente em países em desenvolvimento, e no Brasil em particular, outros aspectos 

podem afetar significativamente os indicadores sociais de distribuição de renda. Um desses 

aspectos é, conforme anteriormente mencionado, a concentração urbana oriunda de 

importantes fluxos migratórios internos que interferem na dotação da oferta de trabalho 

principalmente deslocando contingentes populacionais de uma região para a outra. Nesse 

sentido, justifica-se também procurar captar possíveis efeitos que a concentração urbana 

produziu sobre a distribuição de renda.  
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4.1 Variáveis 

Feitas as considerações acima, foram selecionadas variáveis dependentes que procurassem 

captar os diversos aspectos relacionados ao fenômeno da desigualdade, a saber: Índice (ou 

Coeficiente) de Gini, Taxa de Pobreza11 e Taxa de Indigência. Adicionalmente, considerou-

se, com base na renda média para cada décimo da distribuição dos indivíduos, os quatro 

décimos da população representantes dos extremos da distribuição de renda: a renda dos 

primeiros 10% mais pobres (decil primeiro), dos próximos 10% mais pobres (decil segundo), 

dos 10% mais ricos (decil décimo) e dos 10% imediatamente abaixo a esses (decil nono). A 

seguir, cada uma dessas variáveis dependentes é detalhada. 

                                                

Selecionou-se o Índice de Gini em virtude de ser uma das medidas mais utilizadas nos 

trabalhos empíricos para mensuração de concentração de renda. Medindo o grau de 

desigualdade existente na distribuição de indivíduos, segundo a renda domiciliar per capita, 

tem seu valor variando de 0, quando não há desigualdade (a renda de todos os indivíduos tem 

o mesmo valor), até a unidade, quando a desigualdade é máxima (apenas um único indivíduo 

detém toda a renda da sociedade). No modelo é identificada pela palavra Gini. Sua fórmula 

geral é dada pela seguinte equação:  
 

 n  
Gini = Σ (Yi + Yi-1) / (Xi + Xi-1)

  I = 1  
Xi : a porcentagem  acumulada  da  população (pessoas que recebem renda, proprietários de terra, indus- 
       triais, etc.) até o extrato i 
Yi : a porcentagem acumulada da renda, área, valor da produção etc., até o extrato i 
n   : o número de extratos de renda, área, valor da produção etc. 

Em relação à pobreza, preliminarmente, cabe pontuar que sua conceituação não pode ser feita 

de forma única e universal uma vez que cada país possui uma economia própria, uma história 

particular e seus cidadãos certamente demandam necessidades diferentes. Uma mesma pessoa 

poderia ser considerada pobre num país industrializado e não ser assim classificada num país 

da África ou mesmo numa região do Brasil. Entretanto, não se pode deixar de reconhecer que 

a pobreza está intimamente relacionada a um estado de carência que impede um indivíduo de 

 
11 Gremaud et al (2006, p. 98): A pobreza em seu sentido absoluto pode ser definida como um estado de carência 
em relação a alguns indicadores mínimos relativos às condições de vida da população. Existem várias formas de 
se definir a pobreza em função do tipo de indicador que se toma. Pode-se definir a pobreza em relação a um 
mínimo de renda, ou a um mínimo de atendimento de necessidades elementares. [...]Quando se define um 
indicador preciso e um valor mínimo para este está-se definindo a chamada linha de pobreza, considerando-se 
pobres todos os que se situem abaixo dessa linha. [...] Alguns autores referem-se à linha de indigência e não de 
pobreza quando tratam do acesso à renda básico, isto é, ao mínimo necessário para suprir as necessidades 
alimentares. 
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manter um padrão de vida minimamente aceitável em sua sociedade. Portanto, a definição de 

pobreza absoluta, “requer que possamos, inicialmente, construir uma medida invariante no 

tempo das condições de vida dos indivíduos em uma sociedade. A noção de linha de pobreza 

equivale a essa medida.” (BARROS et al 2001, p. 2). Assim, para uma dada sociedade, a 

linha de pobreza constitui-se no parâmetro monetário de referência a partir do qual são 

considerados pobres todos os indivíduos que auferem rendimentos abaixo desse valor.  
 
Neste trabalho, utilizou-se a taxa de pobreza disponibilizada pelo IPEA, cujos dados estão 

disponíveis no site http://www.ipeadata.gov.br sob o nome: Pobreza – pessoas pobres (PO) – 

(%). É conceituada como o percentual de pessoas com renda domiciliar per capita inferior à 

linha de pobreza que é o dobro da taxa de pobreza extrema12. No modelo econométrico 

proposto consta com o nome Taxapob. 

De forma análoga, a taxa de indigência também foi obtida a partir das informações 

disponibilizadas no site do IPEADATA, onde o nome da variável consta como Pessoas 

indigentes (P0) - (%). É definida como o percentual de pessoas com renda domiciliar per 

capita inferior à linha de extrema pobreza. A metodologia de cálculo está detalhada no 

Apêndice 2. No modelo, o nome desta variável é Taxaind. 

No que concerne à distribuição de renda, conforme anteriormente mencionado, optou-se por 

utilizar os dois décimos inferiores da distribuição e os dois décimos superiores por dois 

motivos: primeiro, para reduzir a quantidade de informação a ser interpretada; segundo, para 

focar a análise nos extremos da distribuição, ou seja, os 20% mais ricos e nos 20% mais 

pobres. A variável utilizada é identificada no site do IPEADATA como Renda – Renda 

domiciliar - participação por Decil (%). É conceituada como a proporção da renda apropriada 

pelos indivíduos pertencentes ao diversos decis da distribuição segundo a renda domiciliar per 

capita. No modelo econométrico foram denominadas conforme abaixo:  

decil1:   Renda dos 0 – 10% mais pobres / Renda Total da População 

decil2:   Renda dos 10% – 20% mais pobres / Renda Total da População 

decil9:   Renda dos 20% – 10% mais ricos / Renda Total da População 

decil10: Renda dos 10% – 0% mais ricos / Renda Total da População 

É importante mencionar que o salário é apenas parte da renda pessoal. Esta é mais abrangente. 

                                                 
12 No Apêndice 2, encontra-se a  metodologia utilizada pelo IPEA para aferição das taxas de pobreza e 
indigência. 

http://www.ipeadata.gov.br/
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Renda pessoal é a percebida pelos indivíduos de um país oriunda de salários, lucros, juros, 

alugueres, arrendamento ou serviços prestados, antes do pagamento de impostos. Em outras 

palavras: renda nacional (-) lucros retidos pelas empresas (-) impostos indiretos sobre 

empresas (-) outras receitas do governo (+) transferências governamentais (aposentadorias, 

seguro-desemprego, assistência etc.).  

As variáveis independentes eleitas representam proxies para os fatores de produção (terra, 

capital físico e trabalho qualificado), uma medida de concentração urbana e, em relação à 

abertura comercial, as variáveis propostas pretendem captar efeitos de variação de fluxos de 

importação e exportação pelos diversos estados, fenômeno observado no período de interesse, 

conforme abaixo detalhado. 

Inicialmente, observe-se que, em relação às variáveis de liberalização comercial, é importante 

frisar que não há consenso na literatura sobre uma medida ideal para abertura comercial13 e 

como medi-la. Considerando especialmente a disponibilidade de dados para cada unidade 

federativa, no período em estudo, optou-se por uma medida de intensidade, relacionando 

volumes exportados e importados, isolada e conjuntamente, ao PIB. Supõe-se que, quanto 

maior essas proporções, tanto maior será o relacionamento comercial do estado ou da 

macrorregião com o exterior.   

Observe-se que cada unidade federativa possui características comerciais próprias que, em 

alguns casos, variaram com o tempo: por exemplo, o Estado de Santa Catarina que, em 1986, 

tinha uma relação importações/PIB de 4%, em 2002, viu essa relação regredir para apenas 

1%; e, no mesmo período, a participação das exportações no PIB cresceu de 11% para 18%. 

Para considerar esse tipo de alteração no perfil do Estado – que não é captado pela 

participação conjunta (importações+exportações) dos fluxos comerciais sobre o PIB – o 

modelo deve prever que, para cada variável dependente, serão computadas três regressões, 

sendo cada uma delas com uma variável de abertura comercial diferente, abaixo detalhadas:  

A1 = (X + M)/PIB [Relação entre o volume anual total do comércio exterior  

(importações+exportações)  e o valor agregado de todos os bens 

e serviços finais produzidos dentro do território nacional (PIB)]. 

A2 = X/PIB    (Valor das Exportações anuais em relação ao PIB).  

                                                 
13 Para uma aprimorada discussão sobre como definir e mensurar abertura comercial, vide Pedroso (2000): 
Abertura Comercial e Disparidade de Renda entre Países: Uma Análise Empírica.  
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A3 = M/PIB    (Valor das Importações anais em relação ao PIB). 

Observe-se que todas as variáveis de abertura são do tipo proporção e a fonte de obtenção dos 

dados é o site da SECEX Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério do 

Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio Exterior.  

No tocante aos fatores de produção, deve-se esclarecer que conseguir variáveis observáveis 

representativas desses fatores pode tornar-se uma tarefa árdua, além de, qualquer que seja a 

escolha, estar sujeita a questionamentos. Note-se que este trabalho requer a disponibilização 

de variáveis para 21 estados brasileiros durante um período de 18 anos. Dessa forma, 

procurou-se utilizar proxies, ou seja, variáveis observadas que são relacionadas à variável 

explicativa não observada, considerando sua disponibilidade e relacionamento o mais estreito 

possível com o fator de produção considerado. 

  

Para o fator trabalho, com ênfase quanto ao aspecto de qualificação, a proxy escolhida foi a 

quantidade de anos de estudo para população acima de 25 anos. A partir desta idade, um 

indivíduo já teve tempo suficiente para receber educação formal até o terceiro grau. Presume-

se que unidades federativas com a relação anos de estudo / (população acima de 25 anos) 

elevada, apresente uma mão-de-obra mais qualificada. Entretanto, esta é apenas uma 

presunção já que, possuir níveis educacionais mais elevados, pode determinar eventualmente 

um adiamento da entrada do indivíduo na força de trabalho. Como conseqüência, aquele 

trabalhador com mais educação pode vir a ter menos experiência  (WOOLDRIDGE, 2006, p. 

15) e, por isso mesmo, não ter desenvolvido a mesma aptidão que outro que entrou no 

mercado de trabalho mais cedo e vem aprendendo na prática. 

 

AnosEduc25 =  Anos de Estudo para pessoas acima de 25 anos. É a variável proxy para 

trabalho qualificado. Suas características são: a unidade é quantidade; fonte é 

o site IPEADATA.  

 

É ainda oportuno lembrar, conforme Gremaud et al (2006, p. 84), que “há outros indicadores 

sociais, especialmente os relacionados com educação, como a taxa de alfabetização ou a 

quantidade média de anos na escola, que permitem examinar as condições de qualificação e, 

portanto, de oportunidade no mercado de trabalho da população do país”.   

Como proxy para o capital físico (infra-estrutura) escolheu-se o consumo de energia total por 
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área em decorrência basicamente da disponibilidade dos dados, já que as estimativas do 

estoque de capital físico para os estados não estão disponíveis. Acrescente-se que o consumo 

de energia continua sendo uma variável bastante utilizada em trabalhos empíricos. Observe-se 

que trabalhar com o consumo total de energia – numa país como o Brasil onde a 

informalidade é crescente  –, ao invés de consumo de energia não residencial, pode vir a ser 

mais interessante e trazer mais informações. Ao dividir-se o consumo pela área de cada 

unidade federativa, procurou-se buscar uma proporção que indicasse o grau com que a energia 

elétrica é consumida por quilômetro quadrado, ou seja, um indicador de concentração das 

instalações e equipamentos. Ao final, acredita-se ter uma boa medida da intensidade com que 

o capital é utilizado. 

 

ConsEnerg_Area = Consumo de energia elétrica – total (em milhares de MWh)/área 

(Proporção. Fonte: IPEA).  

 

Para o fator terra (recursos naturais), alguns trabalhos utilizam a área territorial de cada estado 

sobre sua população acima de 10 anos de idade (BARRETO et al, 2003, p. 7). É certo que 

essa medida traz problemas por não levar em conta diversos outros fatores tais como 

fertilidade do solo, recursos marítimos, hídricos e subsolo, por exemplo. No entanto, é uma 

proxy bastante utilizada, com dados em geral disponíveis. Neste trabalho, por não haver 

informações disponíveis sobre a população acima de 10 anos para os anos de 1986 até 1991, 

optamos por trabalhar com área dividida pela população total.  

 

Area_PopTotal =   Área total dividida pela população total (Proporção. Fonte: IPEA). 

 

No tocante à concentração urbana, a escolha recaiu na relação entre a proporção de população 

urbana em cada estado sobre sua população total de forma a evidenciar o grau de 

concentração urbana de cada estado.  

 

PopUrb_PopTotal = Pop Área Urbana/Pop Total (Proporção. Fonte: IBGE). 
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4.2 Modelo 

Na estruturação dos modelos optou-se pela forma log-log (WOOLDRIDGE, 2006, p. 44) 

também conhecida por log-duplo ou log-linear (GUJARATI, 2005, p.156). Este tipo de 

modelo – em que log é o logaritmo natural  – é bastante popular em aplicações empíricas por 

que os coeficientes β das variáveis independentes mensuram as elasticidades da variável 

dependente em relação à variável independente da qual o β é coeficiente. Ao se estimar 

regressões com este tipo de modelo, pode-se procurar relações diretas percentuais, tais como: 

uma variação de 1% na variável independente implica numa variação percentual, na variável 

dependente, correspondente ao valor do coeficiente da variável independente considerada. 

Outra vantagem em se escolher modelos a forma log-log ocorre quando a variável dependente 

só pode assumir valores positivo, os modelos que usam log na variável dependente de modo 

geral satisfazem as hipóteses do modelo linear clássico de forma mais adequada 

comparativamente a modelos que usam o nível da variável dependente. “Variáveis 

estritamente positivas freqüentemente possuem distribuições condicionais que são 

heteroscedásticas ou concentradas; o uso do log pode aliviar, se não eliminar, ambos os 

problemas”. (WOOLDRIDGE, 2006, p. 181). Na mesma linha, conforme Gujarati (2005), a 

transformação em logaritmo muitas vezes reduz a heteroscedasticidade quando comparada 

com a regressão na forma nível-nível. 

Além disso, a utilização de logaritmos naturais reduz a amplitude dos valores das variáveis 

minimizando o problema da observação extrema que ocorre quando uma observação assume 

um valor substancialmente diferente da massa dos dados, possivelmente por problemas 

relacionados à erros de coleta. 

Por fim, cite-se o fato de que a utilização de logaritmos permite incorporar não-linearidades 

eventualmente presentes nas regressões. Por exemplo, o incremento de um ano a mais de 

educação formal em pessoas acima de 25 anos (uma das variáveis definidas) pode não afetar a 

renda de forma igual para todas as pessoas. Para aqueles que possuem o terceiro grau, 

dependendo da ocupação, um único ano a mais de educação formal pode influir menos na 

renda do que dois anos a mais, mas de maneira mais que proporcional já que dois anos darão 

um título de mestre. 
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Feitas as considerações acima, propõe-se os modelos abaixo discriminados para o estudo da 

relação populacional eventualmente existente entre abertura comercial e variáveis sociais 

(índice de Gini, taxa de pobreza, taxa de indigência e renda por decil), a partir de variáveis 

representativas de abertura comercial, dotação dos fatores de produção e concentração urbana, 

a saber: 

Ln(Giniit)  = βo + β1 Ln(Ak it) + β2 Ln(AnosEduc25it) + β3 Ln(Area_PopTotal it) +                                

                       + β4  Ln(ConsEnerg_Area it) + β5  Ln(PopUrb_PopTotal it) + υit    (1) 
 

Ln(Taxapobit)  = βo + β1 Ln(Ak it) + β2 Ln(AnosEduc25it) + β3 Ln(Area_PopTotal it) +                 

                       + β4  Ln(ConsEnerg_Area it) + β5  Ln(PopUrb_PopTotal it) + υit    (2) 

 

Ln(Taxaindit)  = βo + β1 Ln(Ak it) + β2 Ln(AnosEduc25it) + β3 Ln(Area_PopTotal it) +                 

                       + β4  Ln(ConsEnerg_Area it) + β5  Ln(PopUrb_PopTotal it) + υit    (3)   
 

Ln(dDecil1it)  = βo + β1 Ln(Ak it) + β2 Ln(AnosEduc25it) + β3 Ln(Area_PopTotal it) +                     

                        + β4  Ln(ConsEnerg_Area it) + β5  Ln(PopUrb_PopTotal it) + υit    (4) 
 

Ln(Decil2it)  = βo + β1 Ln(Ak it) + β2 Ln(AnosEduc25it) + β3 Ln(Area_PopTotal it) +                     

                        + β4  Ln(ConsEnerg_Area it) + β5  Ln(PopUrb_PopTotal it) + υit    (5) 
 

Ln(Decil9it)  = βo + β1 Ln(Ak it) + β2 Ln(AnosEduc25it) + β3 Ln(Area_PopTotal it) +                     

                        + β4  Ln(ConsEnerg_Area it) + β5  Ln(PopUrb_PopTotal it) + υit    (6) 
 

Ln(Decil10it)  = βo + β1 Ln(Ak it) + β2 Ln(AnosEduc25it) + β3 Ln(Area_PopTotal it) +                     

                        + β4  Ln(ConsEnerg_Area it) + β5  Ln(PopUrb_PopTotal it) + υit    (7) 
 
Observações:  

Ak = representa as três variáveis de abertura comercial. A1: valor das exportações e 

importações anuais dividido pelo PIB;  A2: valor  das exportações em relação ao PIB; e A3: 

valor individual das importações sobre o PIB. 

i = subscrito que representa os Estados considerados (de 1 a 21). 
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t = subscrito que representa o período considerado (de 1 a 18, isto é, de 1986 a 2003). 

No tratamento econométrico das regressões propostas acima foi utilizado o pacote 

econométrico Eviews, versão 5.1. É importante informar que nos testes e nas regressões 

computadas, foram normalmente utilizadas as opções “default” do aplicativo. Quando, por 

algum motivo, foram usadas outras configurações este fato foi informado e justificado.  

Em relação ao método de estimação, foi utilizado o dos Mínimos Quadrados Agrupados com 

efeitos fixos nos cortes transversais e períodos.  A propósito da escolha entre efeitos fixos ou 

efeitos aleatórios, cabe esclarecer inicialmente que existem algumas possibilidade de 

tratamento do intercepto. O modelo pode não prever nenhum intercepto, por exemplo. Ou ser 

construído contendo um intercepto comum para todas as séries e períodos. Pode ainda 

permitir que cada observação tenha um intercepto particular. Ou, por fim, que os interceptos 

sejam tratados como variáveis aleatórias. 

De acordo com Wooldridge (2006), veja citação abaixo, quando se trabalha com dados de 

estados ou municípios, é racional pensar nos interceptos como parâmetros a estimar e não 

como variáveis aleatórias. 

Wooldridge (2006, p. 445). Efeitos Aleatórios ou Efeitos Fixos? [...] Na leitura de trabalhos 
aplicados, é possível descobrir que os autores decidem entre efeitos fixos ou aleatórios com base 
em se os ai são melhor entendidos como parâmetros a serem estimados ou como resultados de uma 
variável aleatória. Quando não podemos considerar as observações como extrações aleatórias de 
uma grande população – por exemplo, se temos dados de estados ou municípios -, freqüentemente 
é racional pensar em ai como parâmetros a estimar, caso em que usamos os métodos dos efeitos 
fixos. Lembre-se de que usar efeitos fixos é a mesma coisa que permitir um intercepto diferente 
para cada observação [...] 

Ainda assim, existe um teste muito utilizado em trabalhos aplicados que permite determinar 

qual o modelo mais adequado em relação ao tratamento do intercepto. O teste de Hausman foi 

proposto originalmente em 1978 e consta da maioria dos pacotes econométricos. O teste 

indicou a preferência pelo efeito fixo na estimação dos modelos propostos.  

Por fim, considerando que os dados contemplam um corte transversal oriundo de unidades 

federativas extremamente heterogêneas em suas características econômicas, a hipótese de 

presença de heteroscedasticidade deve ser devidamente considerada e medidas preventivas, 

adotadas. Nessa linha, optou-se, de início, pela realização de todas as regressões utilizando os 
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erros-padrão consistentes em heteroscedasticidade segundo White de forma a se obter erros-

padrão robustos14, seguindo Gujarati (2005, p. 383): 

Como os estimadores heteroscedástico-consistentes de White para as variâncias são agora 
disponíveis em conhecidos pacotes de regressão, recomenda-se ao leitor que os informe. Como 
observam Wallace e Silver: ‘falando a grosso modo, provavelmente seja uma boa idéia usar a 
opção WHITE (disponível nos programas de regressão) rotineiramente, talvez comparando o 
resultado com o resultado habitual por MQO, para checar se a heteroscedasticidade é um problema 
sério em um determinado conjunto de dados’. 
 

 

                                                 
14 Gujarati (2005): p. 390. Provar as conseqüências da heteroscedasticidade é mais fácil do que detectá-la. Há 
diversos testes de diagnósticos, mas não podemos dizer com segurança qual deles funcionará em uma situação 
específica. 
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5 DADOS 

 

 

Os dados utilizados para o cômputo das regressões encontram-se na forma de cortes 

transversais agrupados ao longo do tempo (dados em painel) para o período de 1986 a 2003.  

Segundo Wooldridge (2006, p. 12), existem dois grandes benefícios ao se trabalhar com 

dados em painel: a) oferecem múltiplas observações sobre os mesmos indivíduos; e b) 

possibilitam estudar a importância das defasagens do comportamento ou o resultado de tomar 

decisões. Em relação à primeira vantagem, o autor observa que “mais de uma observação 

pode facilitar a inferência causal em situações em que inferir causalidade seria muito difícil se 

somente um único corte transversal estivesse disponível”. Dessa forma, as pesquisas na área 

econômica são capazes de obter resultados mais completos, pois os dados em painel oferecem 

maior quantidade de informação se comparados a outros tipos de bases. Assim, os graus de 

liberdade das estimações são aumentados e é reduzido o problema da colinearidade 

eventualmente existente entre os regressores, fato que eleva a qualidade das estimativas 

[HSIAO (1986) e KENNEDY (1992) apud  BARRETO e LIMA, 2003, p. 7]. 

Os dados foram colhidos para 21 estados da Federação, sendo desconsideradas as informações 

dos demais entes federativos pelas razões abaixo: 

a)  Região Centro-Oeste -  Tocantins: criação no decorrer da série analisada (05/10/1988); e 

Distrito Federal: apresenta características econômicas muito particulares, em virtude de 

sua natureza dual (de município e estado), grande concentração populacional em 

reduzida área etc., fato que provoca distorções em indicadores, por exemplo, elevada 

renda per capita.  

b)  Região Norte - Acre e Rondônia: dificuldades na coleta de dados; e Roraima e Amapá: 

criação no decorrer da série analisada (05/10/1988), além de apresentarem dificuldades 

na coleta de dados. 

As fontes dos dados estão descritas na seção 4.1, acima, e na tabela 4, abaixo, estão as 

variáveis utilizadas para representação da dotação de fatores. Procurou-se estabelecer o perfil 

de cada macrorregião mediante ordenação crescente dos valores apresentados pelas variáveis 

proxy representativas dos fatores de produção, por unidade federativa, consideradas, ainda, 
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como variáveis de ponderação a população residente e o índice de analfabetismo de pessoas 

com mais de 15 anos (indicadores não considerados nas regressões). 

Registre-se, por oportuno, que, em relação ao trabalho qualificado, assumiu-se que elevados 

valores de Anos de Educação para Pessoas com mais de 25 anos implica em maior 

qualificação profissional, embora isso não seja necessariamente verdadeiro, já que para se 

qualificar, uma pessoa pode retardar sua entrada no mercado de trabalho, prejudicando sua 

experiência profissional. 

Procedendo-se dessa forma, os seguintes perfis foram apurados: 

- Nas regiões Sul e Sudeste, preponderam os fatores trabalho qualificado e capital (infra-

estrutura). Conseqüentemente, carente em recursos naturais em relação às regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste, em virtude da grande população e relativamente pequena área. 

- A região Norte é um caso interessante. Surpreendentemente, apresentou-se, o Estado do 

Amazonas com elevado número de anos de escolaridade para pessoas com mais de 25 

anos (o terceiro melhor desempenho no Brasil, com 7,07 anos para pessoas a partir da 

referida faixa etária). Com o auxílio de outra variável disponível (embora não utilizada 

no modelo, mas relacionada à qualificação profissional), observa-se que o índice de 

pessoas analfabetas com idade superior a 15 anos (bastante representativo da força de 

trabalho) do amazonas é o 5º índice mais baixo de pessoas nessa situação.  Contudo, 

como o Pará é mais representativo em termos populacionais, sua performance nessas 

duas variáveis ficou ligeiramente abaixo da mediana.  

Dessa forma, optou-se por considerar a região norte como carente tanto em trabalho 

qualificado quanto em capital. É uma região com preponderância do fator de produção 

recursos naturais e trabalho não qualificado. 

- A região Nordeste apresenta-se preponderantemente com abundância em trabalho não 

qualificado, carente em capital, recursos naturais e trabalho qualificado. 

- Por fim, a região Centro-Oeste, apresenta-se como uma região onde recursos naturais e 

trabalho não qualificado são abundante e conseqüentemente, carente em capital e 

trabalho qualificado.  

Na tabela 4 procurou-se oferecer o perfil de cada região com seus respectivos estados, 

considerando o ano de 2002. 
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Tabela 4 – Perfil de cada macrorregião, segundo as variáveis proxy de dotação de fatores 
 

Anos de 
Educ. 

pessoas > 
25 anos cl

as
si

fic
aç

ão Área / 
população 

total cl
as

si
fic

aç
ão Consumo 

energia / 
área cl

as
si

fic
aç

ão População 
urbana / 

população 
total cl

as
si

fic
aç

ão

População 
residente

cl
as

si
fic

aç
ão índice 

pessoas 
analfab. > 
15 anos cl

as
si

fic
aç

ão (Exporta-
ções + 

importa-
ções) / PIB cl

as
si

fic
aç

ão

Exporta-
ções / PIB

cl
as

si
fic

aç
ão

Importa-
ções / PIB

cl
as

si
fic

aç
ão

GO 6,0178 10 0,0630 6 19,3500 16 0,8119 4 5.396.815 12 10,8945 11 0,0911 16 0,0606 16 0,0305 14

MS 6,0841 8 0,1626 4 8,1700 18 0,8351 3 2.197.009 20 9,6013 7 0,1538 13 0,0731 13 0,0807 8

MT 6,0142 11 0,3352 2 3,6700 20 0,7407 11 2.695.132 19 10,7003 10 0,3273 3 0,2932 2 0,0341 12

AM 7,0715 3 0,5119 1 2,0000 21 0,7564 9 3.068.681 15 6,6082 5 0,4838 2 0,1242 10 0,3596 1

PA 6,0411 9 0,1860 3 8,6100 17 0,5433 20 6.708.803 9 10,6526 9 0,2872 5 0,2593 3 0,0279 16

AL 4,3060 20 0,0094 19 110,2600 5 0,6530 17 2.945.985 17 30,4098 21 0,1410 14 0,0995 12 0,0415 11

BA 4,6682 17 0,0417 8 25,6700 14 0,6161 18 13.550.979 4 21,3571 14 0,2016 9 0,1133 11 0,0883 7

CE 4,7099 16 0,0189 12 37,5700 13 0,6702 14 7.856.112 8 22,7561 16 0,0733 18 0,0656 14 0,0077 19

MA 4,3133 19 0,0559 7 25,4400 15 0,4356 21 5.939.859 10 23,7752 18 0,1890 10 0,1668 7 0,0222 17

PB 4,6024 18 0,0159 15 45,1900 12 0,6609 15 3.540.874 13 25,2113 19 0,0494 19 0,0295 18 0,0198 18

PE 5,2400 14 0,0119 17 71,8700 8 0,7627 8 8.234.425 7 21,7567 15 0,0931 15 0,0256 19 0,0675 9

PI 4,1047 21 0,0853 5 5,2700 19 0,5748 19 2.947.696 16 28,4007 20 0,0288 21 0,0228 20 0,0061 20

RN 5,1635 15 0,0181 13 51,0300 11 0,6552 16 2.921.215 18 23,3993 17 0,0851 17 0,0561 17 0,0290 15

SE 5,5509 13 0,0115 18 96,1300 6 0,7014 13 1.901.472 21 19,1528 13 0,0429 20 0,0116 21 0,0313 13

PR 6,5581 6 0,0199 11 85,8300 7 0,7974 5 10.009.194 6 7,8050 6 0,3239 4 0,2044 4 0,1195 4

RS 6,6696 5 0,0266 10 70,5500 9 0,7964 6 10.607.297 5 5,7682 4 0,2770 6 0,1783 5 0,0987 5

SC 6,8400 4 0,0168 14 142,0600 3 0,7334 12 5.681.988 11 4,9989 2 0,1831 11 0,1779 6 0,0052 21

ES 6,1655 7 0,0140 16 136,4500 4 0,7550 10 3.295.805 14 10,2638 8 0,5454 1 0,3067 1 0,2386 2

MG 5,9385 12 0,0313 9 62,9000 10 0,7704 7 18.750.518 2 11,0380 12 0,2065 8 0,1479 8 0,0586 10

RJ 7,4712 1 0,0029 21 634,9900 1 0,9492 1 15.024.482 3 4,6085 1 0,1554 12 0,0628 15 0,0926 6

SP 7,3061 2 0,0063 20 356,0800 2 0,9302 2 39.209.003 1 5,4096 3 0,2662 7 0,1340 9 0,1322 3

Trabalho Recursos 
Naturais

Capital (infra-
estrutura)

Concentração 
Urbana

Outros indicadores Abertura Comercial

 
Fonte: elaboração própria. Dados divulgados pelo IPEA. Disponível em http://www.ipeadata.gov.br. As datas 

dos indicadores são: concentração urbana (1999), abertura comercial e infra-estrutura (2002) e demais (2003). 
 
 
 

http://www.ipeadata.gov.br/
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6 RESULTADOS 

 

 

Os resultados das regressões dos modelos – equações (1) a (7) – foram organizados em seis 

conjuntos de informações, contendo os dados do País e de cada macrorregião (nesta ordem: 

Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste, Norte e Sul). Cada um desses grupos de informações, por 

sua vez, é composto por três tabelas, observando-se que cada uma delas refere-se a às 

regressões computadas com uma diferente variável de abertura comercial (A1, A2 e A3). As 

referidas tabelas foram construídas dispondo as variáveis dependentes na primeira linha e as 

variáveis independentes na primeira coluna. A cada intersecção linha/ coluna encontram-se os 

regressores com seus valores e sinais, além da estatística-t associada. Para cada regressão são 

apresentados o R2, o R2-Ajustado, a estatística F e o p-valor da estatística F.  Os coeficiente, 

cujas estatísticas t se mostraram significativas aos níveis de 10%, 5% ou 1%, receberam uma 

marcação consistente de um, dois ou três asteriscos, respectivamente, de modo a destacá-los, 

facilitando assim a análise e discussão dos dados. Por fim, note-se que algumas regressões, 

em especial para as regiões Norte e Centro-Oeste, apresentaram p-valores para estatísticas F 

com nível de significância abaixo do mínimo normalmente aceitável (90%). Isto significa que 

os coeficientes dos regressores, em seu conjunto, mostraram estatisticamente nulos. Dado que, 

para algumas regressões, o p-valor para a estatística F ficou muito próximo de 10%, os 

impactos desses coeficientes foram mantidos nas tabelas, devidamente destacados e com essa 

particularidade mencionada.  

6.1 Brasil 

As regressões para o País foram computadas com uma amostra contendo 252 elementos e 

constam das Tabelas 5, 6 e 7 (respectivamente com as variáveis de abertura A1, A2 e A3).  

As regressões de cada uma das variáveis dependentes sobre a variável independente A1 e 

regressores representativos de dotação de fatores de produção e variável explicativa de 

concentração urbana revelou que, na presença de abertura comercial, o fator trabalho 

qualificado é significativa e positivamente relacionado com Gini e o décimo decil e 

negativamente relacionado aos decis primeiro e segundo. Ou seja, para o País, o incremento 

do trabalho qualificado mostra-se concentrador de renda, pois reduz a renda dos 20% mais 
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pobres, incrementa o índice de Gini e eleva a participação dos 10% mais ricos. Entretanto, 

não mostra qualquer efeito significativo nas taxas de pobreza e indigência e adicionalmente 

não afeta o decil nono. Resultados semelhantes, inclusive em relação às magnitudes dos 

coeficientes, são encontrados quando se computa a regressão utilizando as outras duas 

variáveis de abertura comercial, isto é, A2 e A3. Se considerar-se que o Brasil pode ser 

carente em trabalho qualificado quando comparado aos seus principais parceiros comerciais 

(União Européia e Estados Unidos, destinos de que representam 22,39% e 19,22% das 

exportações brasileiras em 2005, respectivamente), o resultado apresentado é coerente. 

Portanto, uma elevação na demanda por esse fator (escasso) tende a agravar a situação de 

desigualdade social no País, já que a remuneração do trabalho qualificado é pressionada para 

cima, distanciando esse tipo de trabalhador (minoria) do restante da massa salarial não 

qualificada (maioria).   

No tocante aos impactos decorrentes da dotação relativa do fator terra – representada pela 

área total sobre população total – nota-se um efeito negativo sobre o índice de Gini, bem 

como sobre as taxas de pobreza e indigência. Em relação à distribuição de renda, observa-se 

que um aumento na dotação do fator terra tem por conseqüência um incremento na renda dos 

20% mais pobres (decis primeiro e segundo), contrariamente a uma redução na renda dos 20% 

mais ricos (decis nono e décimo). Sendo o Brasil um dos países de maior extensão territorial 

do mundo, o fator terra pode ser considerado abundante relativamente a muitos de seus 

parceiros comerciais relevantes. Segundo a base teórica apresentada, diante de uma situação 

de liberalização comercial, a demanda por este tipo de fator seria aumentada forçando a 

remuneração por sua utilização para cima. Entretanto, como o fator terra pode ter sua 

propriedade nas mãos de poucos indivíduos – fato verdadeiro para o Brasil que nunca passou 

por uma reforma agrária profunda –, uma eventual elevação na remuneração desse fator 

beneficiaria a poucos contribuindo para deteriorar a situação de desigualdade de renda, bem 

assim a taxas de indigência e pobreza maiores.   

Conforme visto, no entanto, empiricamente constatou-se o contrário, isto é, que uma elevação 

na demanda por esse fator afetaria as praticamente todas as variáveis dependentes de forma 

coerente: reduzindo os indicadores de desigualdade e provocando maior participação dos 

indivíduos que pertencem aos dois primeiros decis da distribuição de renda com concomitante 

encolhimento da participação dos indivíduos ocupantes do décimo decil. Registre-se que o 

mesmo resultado na regressão com a variável A1 foi atingido com as demais variáveis de 
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liberalização comercial, exceto no que toca ao efeito sobre nono decil que não se concretizou 

para A2 e A3, reforçando o achado.  

Com referência aos resultados obtidos para a variável de infra-estrutura – consumo de energia 

sobre área total –, obteve-se um impacto bastante similar ao observado em relação ao fator 

terra: é significativa e negativamente relacionado ao índice de Gini, taxa de pobreza, taxa de 

indigência e decil décimo e positivamente relacionado com os decis primeiro e segundo, tanto 

na regressão com A1, quanto com A2.  

Já na regressão com A3 – participação das importações no PIB – remanesce apenas a 

associação positiva com o decil primeiro e negativa com as taxas de pobreza e indigência, 

deixando de ter qualquer significância quanto ao Índice de Gini, aos decis segundo e décimo. 

Este interessante achado conduz à conclusão de que, na hipótese de o País conseguir elevar 

sua dotação de capital físico (infra-estrutura) em resposta à maior demanda por esse fator – 

associada ou não ao aumento da importação sobre o PIB –, os efeitos benéficos seriam mais 

direcionados aos extratos de baixa renda, reduzindo as taxas de pobreza e indigência e 

elevando a participação na renda dos 10% mais pobres.  

Mais uma vez cabe enfatizar, no que tange à análise acima, que as conseqüências da variação 

na dotação de infra-estrutura sobre os indicadores de desigualdades são coerentes quaisquer 

que sejam as variáveis de abertura comercial utilizadas (A1, A2 ou A3).  

A variável de concentração urbana – nas regressões com quaisquer das variáveis de abertura 

comercial (A1, A2 e A3) – é significativa e negativamente relacionada às taxas de pobreza e 

indigência, sem afetar Gini ou quaisquer dos decis. Isto não deixa de ser curioso já que 

havendo impacto nas taxas de pobreza e indigência esperar-se-ia que o primeiro decil fosse 

também sensibilizado. Um fenômeno que pode contribuir de alguma forma para a explicação 

deste resultado é a mudança no perfil dos fluxos migratórios internos nos anos mais recentes. 

Sedimenta-se uma importante tendência de desaceleração da concentração urbana nos grandes 

centros em detrimento do direcionamento dos fluxos aos núcleos urbanos de pequeno ou 

médio porte nas fronteiras agrícolas (GREMAUD, 2006, p. 50-51). Este fato pode estar 

interferindo no sentido de reduzir a indigência e a pobreza nas regiões tanto de origem dos 

fluxos migratórios quanto nos destinos. 
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Em relação aos impactos da abertura comercial em suas três modalidades (A1, A2 e A3) sobre 

as variáveis de resposta, observa-se certa coerência dos resultados alcançados no que 

concerne ao País: a abertura comercial – mapeando-se os resultados obtidos com as três 

variáveis – afeta os decis primeiro e segundo e Gini significativa e positivamente, e 

negativamente o decil nono, não mostrando qualquer interferência sobre decil décimo, taxa de 

pobreza e taxa de indigência. Um aumento dos fluxos exportadores em relação ao PIB (A2) 

aumenta a participação dos indivíduos que compõem o primeiro e segundo decis de 

distribuição de renda, enquanto reduz a participação daqueles localizados no nono decil. Os 

efeitos das outras duas variáveis de abertura comercial são mais restritos, mas guardam 

coerência com o primeiro achado, sendo que o impacto ocasionado por A1 nas variáveis 

dependentes traduz-se apenas na redução da participação dos indivíduos do nono Decil na 

apropriação da renda, enquanto a elevação dos fluxos de importação sobre o PIB (A3) 

acarreta um resultado significativo e positivo sobre segundo decil e negativo quanto a Gini, 

mostrando que um aumento de importação tende a agravar a desigualdade, apesar de seus 

efeitos positivos no segundo decil.  

De qualquer forma, ainda que de maneira discreta, pode-se concluir que a abertura comercial 

– mais fortemente quando se consideram os fluxos exportadores - tende a afetar de maneira 

positiva a participação na renda dos 20% mais pobres, impactando de forma contrária os 

componentes do nono decil. 
Tabela 5 – Brasil - resultados das estimações dos coeficientes das equações (1) a (7) com A1 

 

0,001543 0,021138  0,020686  0,029859  0,010920  -0,025847

-1,055167 -0,853379

-0,210511 -2,013205 -3,239273 -0,191338 -0,182222

-0,039952 -0,119767 -0,232093 -0,044849

-0,445042 -0,471844

** 0,010828  
(0,158785) (0,928954) (0,450821) (0,801184) (0,406838) (-2,552211) (0,898481)

0,256525 *** -0,044226  -0,246971  *** *** 0,085324  0,264526 ***
(6,694515) (-0,158176) (-0,788769) (-5,326112) (-8,49293) (1,461621) (4,260058)

*** *** *** 1,686000 *** 0,494169 ** ** *
(-2,75838) (-7,535603) (-7,470941) (3,611618) (2,290967) (-2,370707) (-1,87722)

*** *** *** 0,183608 *** 0,096341 ** 0,000024  ***
(-3,231806) (-3,536276) (-3,068925) (3,007289) (2,549894) (0,001262) (-2,764331)

-0,095499  *** ** 0,197589  0,268406  0,013542  -0,126113  
(-1,336309) (-3,862691) (-2,179544) (0,641177) (1,333063) (0,160609) (-1,292989)

0,758450 0,956455 0,953318 0,674081 0,717455 0,625533 0,764945

0,718005 0,949163 0,945502 0,619509 0,670146 0,562832 0,725587

18,752376 131,177300 121,963000 12,352040 15,165050 9,976389 19,435520

0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

Os valores entre parênteses correspondem ao p-valor da estatística t que estão corrigidas por heteroscedasticidade.

A1

AnosEduc 25

Area_Pop Total

ConsEnerg_Area

PopUrb_ PopTotal

N = 252.       *** Estatística é significante ao nível de 1%.       ** Signficante ao nível de 5%.       * Significante ao nível de 10%.  

Regressão com efeitos fixos.    Variáveis na forma logarítmica.     Erros-padrão robustos compuados pelo método White (cross-section).

R2

R2Ajustado
Estatística F
P-valor Estatísitca F

decil10Taxapob Taxaind decil1 decil9Gini decil2
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Tabela 6 – Brasil -  - resultados das estimações dos coeficientes das equações (1) a (7) com A2 
 

-0,003942  0,001907  -0,000255  0,025889 * 0,022064 ** -0,009524

-1,027855 -0,835811

-0,232404 -2,073509 -3,307381 -0,223270

-0,039738 -0,111336 -0,224050 -0,040762

-0,448307 -0,473066

* -0,001393  
(-0,929607) (0,101473) (-0,009248) (1,697517) (2,2733) (-1,77466) (-0,227235)

0,254760 *** -0,034772  -0,238996  *** *** 0,069436  0,267943 ***
(6,53971) (-0,132166) (-0,822611) (-4,827532) (-8,040834) (1,076242) (4,22022)

*** *** *** 1,700213 *** 0,553344 *** -0,148416  **
(-3,164745) (-7,948451) (-8,113725) (3,533354) (2,685142) (-1,631156) (-2,214858)

*** *** *** 0,197795 *** 0,102766 *** -0,010992  ***
(-3,482779) (-3,523195) (-3,081034) (3,368628) (2,916934) (-0,6238) (-2,756054)

-0,091941  *** ** 0,171404  0,247115  0,024223  -0,125582  

(-1,247184) (-4,026167) (-2,247836) (0,545092) (1,189078) (0,280593) (-1,260827)

0,759287 0,956319 0,953267 0,675203 0,721138 0,618596 0,763812

0,718981 0,949005 0,945442 0,620818 0,674445 0,554732 0,724264

18,838310 130,752300 121,822500 12,415340 15,444170 9,686279 19,313660

0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

Os valores entre parênteses correspondem ao p-valor da estatística t que estão corrigidas por heteroscedasticidade.
N = 252.       *** Estatística é significante ao nível de 1%.       ** Signficante ao nível de 5%.       * Significante ao nível de 10%.  

Regressão com efeitos fixos.    Variáveis na forma logarítmica.     Erros-padrão robustos compuados pelo método White (cross-section).

decil2 decil9 decil10Gini Taxapob Taxaind decil1

PopUrb_ PopTotal

A2

AnosEduc 25

Area_Pop Total

ConsEnerg_Area

R2

R2Ajustado
Estatística F
P-valor Estatísitca F

 
 
 

Tabela 7 – Brasil -  - resultados das estimações dos coeficientes das equações (1) a (7) com A3 
 

-0,008104 -0,010352

-1,050134 -0,855059

-0,191681 -2,037822 -3,231816 -0,186863

-0,080076 -0,170630

-0,446073 -0,472522

*** -0,014916  -0,025327  0,019962  0,017790 ** 0,003399  **
(-2,608714) (-1,320719) (-1,480033) (1,228621) (2,229617) (0,631936) (-2,019347)

0,259852 *** -0,030913  -0,230341  *** *** 0,074026  0,272256 ***

(6,426701) (-0,116273) (-0,800513) (-5,337773) (-8,66193) (1,147469) (4,037538)

** *** *** 1,530573 *** 0,406485 * -0,117597  **

(-2,552495) (-7,453075) (-7,866918) (3,010826) (1,887905) (-1,263205) (-1,989856)

-0,022266  * ** 0,153168 * 0,063095  -0,017222  -0,018802  

(-1,606738) (-1,858185) (-2,245137) (1,949079) (1,455397) (-1,303271) (-1,237639)

-0,095358  *** ** 0,194866  0,267087  0,015261  -0,126558  

(-1,362385) (-3,802717) (-2,205946) (0,639888) (1,353955) (0,176971) (-1,313247)

0,765536 0,956694 0,953689 0,675487 0,722111 0,615242 0,769716

0,726277 0,949443 0,945935 0,621150 0,675581 0,550818 0,731156

19,499571 131,936700 122,986800 12,431410 15,519170 9,549818 19,961880

0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

Os valores entre parênteses correspondem ao p-valor da estatística t que estão corrigidas por heteroscedasticidade.

Gini Taxapob Taxaind decil1 decil2 decil9 decil10

PopUrb_ PopTotal

Area_Pop Total

ConsEnerg_Area

A3

AnosEduc 25

N = 252.       *** Estatística é significante ao nível de 1%.       ** Signficante ao nível de 5%.       * Significante ao nível de 10%.  

R2

R2Ajustado
Estatística F
P-valor Estatísitca F

Regressão com efeitos fixos.    Variáveis na forma logarítmica.     Erros-padrão robustos compuados pelo método White (cross-section).  
  
 
6.2 Sudeste 

As regressões foram realizadas com uma amostra com N = 48. As tabelas 8, 9 e 10 mostram 

os resultados das estimações dos coeficientes das variáveis dependentes das equações (1) a 

(7). Cada uma das tabelas refere-se a uma das variáveis independentes de abertura comercial 

(A1, A2 e A3). 

A quantidade de anos de educação formal para pessoas com idade igual ou superior a 25 anos 

revelou-se estatisticamente não significativa para explicar quaisquer das variáveis de resposta, 

independentemente da variável de liberalização comercial utilizada.  
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No que toca ao fator terra, a variável área sobre população total revelou-se significativa e 

negativamente relacionada à taxa de pobreza, nas regressões com A1, A2 e A3. As regressões 

com estas duas últimas variáveis, inclusive, também evidenciaram relação significativa e 

negativa entre o fator terra e taxa de indigência. Entretanto, esse efeito não se desdobrou sobre 

os decis.  

Sendo a região Sudeste a mais populosa (42,63%)15 e com uma área relativamente pequena 

em relação ao Norte, Centro-Oeste e mesmo Nordeste (participando com apenas 10,86% da 

extensão territorial do País), a razão entre suas área e população é bastante reduzida, em torno 

de 0,01. Assumindo-se que o fator terra é relativamente escasso nessa região 

comparativamente ao País e às regiões Norte e Centro-Oeste, era de se esperar que, na 

presença da abertura comercial, a demanda pelo fator terra fosse reduzida privilegiando-se os 

fatores trabalho qualificado (abundante) e capital. Como o fator terra no Brasil, é 

normalmente detido por poucos, o reflexo seria no sentido de reduzir as desigualdades sociais.  

Entretanto, constatou-se uma relação negativa entre terra e variáveis de controle. Reduzindo-

se o fator terra, aumenta a desigualdade. 

Não houve qualquer efeito captado pelo modelo da variável representativa de capital físico 

(consumo de energia sobre área) para explicar os indicadores de desigualdade na região 

Sudeste. 

Todavia, o grau de concentração urbana (população urbana sobre população total) evidenciou-

se significativa e negativamente relacionado ao índice de Gini e à taxa de pobreza, bem como 

positivo sobre o segundo decil, quaisquer que fossem os regressores de comércio 

internacional utilizados. Além disso, quando conjugada com A1, a concentração urbana 

apresentou efeitos significativos e negativos especificamente sobre o decil décimo. Nas 

regressões com A2, a concentração urbana apresentou-se significativa e negativamente 

relacionada à pobreza e, por fim nas regressões com A3, os efeitos se manifestaram 

negativamente sobre o décimo decil. 

Isto indica que um aumento da concentração urbana na região Sudeste reduz a desigualdade 

(Gini) e as taxas de pobreza e indigência e aumenta a renda dos indivíduos que compõem o 

segundo decil. Esses impactos são mais evidentes quando se computa a regressão com as 

variáveis de abertura comercial de importações sobre PIB e exportações sobre PIB, não se 
                                                 
15 População residente - 1º de julho - projeção – Habitante, 2003, IPEA. 
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observando efeito sobre taxa de indigência quando se calcula a regressão levando em conta a 

soma das importações e exportações sobre o PIB. Observa-se ainda um efeito negativo sobre 

o décimo decil nas regressões com A1 e A3 coerente com as outras tendências observadas, 

isto é, elevando-se a concentração urbana, reduz-se a renda dos 10% mais ricos. 

É possível que os impactos do grau de urbanização sobre os indicadores de desigualdade 

tenham sido influenciados pelas alterações ocorridas no comportamento da concentração 

urbana a partir de 1980 e citadas no estudo levado a efeito por Motta et al (1997, p. 16 a 18). 

Por exemplo, a desaceleração da taxa de crescimento populacional das cidades, especialmente 

nas regiões metropolitanas de primeira ordem (São Paulo e Rio de Janeiro), pode ter aliviado 

certa pressão sobre as principais metrópoles do País, com reflexos positivos sobre a  qualidade 

de vida das populações de baixa renda. Outro aspecto importante, apontado pelos citados 

pesquisadores reconhece um processo de periferização do crescimento das regiões 

metropolitanas (as taxas de crescimento dos municípios que compõem a periferia mostram-se 

maiores que a dos respectivos municípios-núcleo) distribuindo melhor os migrantes.  

Além disso, para os municípios de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte (também  

Porto Alegre e Recife, de acordo com o estudo), as taxas de crescimento demográfico no 

período estiveram abaixo das prováveis taxas de crescimento vegetativo, o que indica uma 

migração líquida a partir dos municípios-núcleo para os da periferia ou para fora das 

respectivas regiões metropolitanas. Especialmente São Paulo que, segundo dados do citado 

estudo, perdeu, apenas no período de 1980 a 1991, cerca de 750 mil pessoas. Eventos dessa 

natureza podem ter contribuído para melhorar os índices de desigualdade. 

Por fim, no que tange às regressores de abertura comercial, apenas A2 revelou efeito   

significante e positivo sobre a taxa de pobreza sem impactos sobre as demais variáveis 

dependentes.  

Conclui-se, então, em relação à macrorregião Sudeste, que a abertura comercial não explica o 

comportamento da desigualdade, sendo mais relevante para o esclarecimento de sua evolução 

a concentração urbana e o fator terra. 
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Tabela 8 – Sudeste -  resultados das estimações dos coeficientes das equações (1) a (7) com A1 
 

-0,006170  0,051682  0,234509  -0,023330  0,071395  -0,019036  -0,000409  
(-0,141455) (0,391577) (0,814339) (-0,140501) (0,589316) (-0,327941) (-0,006465)

0,488437  0,467014  0,602312  -0,969738  -1,507731  -0,194771  0,663444  
(1,099116) (0,422131) (0,214608) (-0,624045) (-1,051533) (-0,460689) (1,040658)

0,112466  -2,258781

-0,320087 -1,144507 -0,363992 *

** -2,016956  0,638519  0,208291  -0,360652  0,347481  
(0,314313) (-2,12725) (-1,345924) (0,433803) (0,271271) (-0,793998) (0,677262)

-0,015437  -0,155414  -0,200533  0,632098  0,151214  -0,060724  0,018322  
(-0,164188) (-0,328642) (-0,415449) (1,188544) (0,470396) (-0,572655) (0,139077)

** ** -1,717276  0,564690  0,892165 ** -0,098892  
(-2,118571) (-2,298763) (-1,620734) (1,079187) (2,389653) (-0,589637) (-1,774558)

0,920171 0,960468 0,939330 0,854345 0,914104 0,618991 0,893263

0,866001 0,933643 0,898161 0,755507 0,855817 0,360450 0,820834

16,986810 35,804580 22,816410 8,643925 15,682850 2,394165 12,333010

0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,017556 0,000000

Os valores entre parênteses correspondem ao p-valor da estatística t que estão corrigidas por heteroscedasticidade.
N = 48.       *** Estatística é significante ao nível de 1%.       ** Signficante ao nível de 5%.       * Significante ao nível de 10%.  

Regressão com efeitos fixos.    Variáveis na forma logarítmica.     Erros-padrão robustos compuados pelo método White (cross-section).

A1

AnosEduc 25

Area_Pop Total

ConsEnerg_Area

PopUrb_ PopTotal

Estatística F
P-valor Estatísitca F

R2

R2Ajustado

decil1 decil9Taxapob TaxaindGini decil10decil2

 
 
 

Tabela 9 – Sudeste -  resultados das estimações dos coeficientes das equações (1) a (7) com A2 
 

0,006735  0,277998 * 0,463749  -0,003125  0,027509  0,009511  0,013664  
(0,154345) (1,754974) (1,080278) (-0,014044) (0,176759) (0,146249) (0,233292)

0,444822  -0,451242  -0,502533  -1,024915  -1,407761  -0,286087  0,609821  
(0,918453) (-0,338339) (-0,145347) (-0,547733) (-0,87335) (-0,487442) (0,860106)

0,147625  -2,466228 -3,165920 **

-0,314983 -1,088960 -1,699699 *

* 0,764021  -0,171100  -0,255107  0,353250  
(0,521105) (-1,935618) (-2,170891) (0,658171) (-0,211852) (-0,861271) (0,908004)

-0,033324  -0,302757  -0,160253  0,589869  0,264496  -0,105899  0,005391  
(-0,232611) (-0,745149) (-0,275867) (1,289412) (0,605539) (-0,735288) (0,027072)

* ** 0,575584  0,864102 ** -0,086457  -0,359769  

(-1,995607) (-2,456928) (-1,732364) (1,110232) (2,18786) (-0,552828) (-1,701268)

0,920147 0,963226 0,941447 0,854231 0,912674 0,617458 0,893429

0,865961 0,938271 0,901715 0,755316 0,853417 0,357876 0,821114

16,981230 38,599880 23,694840 8,636043 15,401980 2,378662 12,354560

0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,018235 0,000000

Os valores entre parênteses correspondem ao p-valor da estatística t que estão corrigidas por heteroscedasticidade.

decil1 decil2 decil9 decil10Taxapob TaxaindGini

Estatística F
P-valor Estatísitca F
N = 48.       *** Estatística é significante ao nível de 1%.       ** Signficante ao nível de 5%.       * Significante ao nível de 10%.  

A2

AnosEduc 25

Area_Pop Total

ConsEnerg_Area

PopUrb_ PopTotal

Regressão com efeitos fixos.    Variáveis na forma logarítmica.     Erros-padrão robustos compuados pelo método White (cross-section).

R2

R2Ajustado

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 47

Tabela 10 – Sudeste -  resultados das estimações dos coeficientes das equações (1) a (7) com A3 

-0,018545  -0,028460  -0,003701  0,004084  0,059011  -0,019220  -0,019361  
(-0,582798) (-0,364249) (-0,029817) (0,054241) (0,913082) (-0,540307) (-0,427439)

0,558212  0,750152  1,294971  -1,056187  -1,560050  -0,158855  0,753655  

(1,430087) (0,795802) (0,551967) (-0,798337) (-1,48644) (-0,391574) (1,329642)

-0,000593  -2,763366 -3,315885 **

-0,311795 -1,162744 -1,834981 * -0,358391 *

** 0,797089  0,144402  -0,409377  0,196790  

(-0,001519) (-2,094471) (-2,410761) (0,594988) (0,198779) (-0,902369) (0,355854)

0,038149  0,044783  0,264926  0,572671  -0,001580  -0,029576  0,085901  

(0,443395) (0,097306) (0,465496) (0,97944) (-0,006021) (-0,206942) (0,662448)

** ** 0,575364  0,854707 ** -0,083898  

(-2,114777) (-2,372772) (-1,742811) (1,142932) (2,175707) (-0,523013) (-1,756566)

0,923031 0,960492 0,937780 0,854243 0,924916 0,624140 0,895352

0,870802 0,933684 0,895559 0,755337 0,873966 0,369092 0,824342

17,672730 35,827530 22,211310 8,636879 18,153370 2,447146 12,608680

0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,015424 0,000000

Os valores entre parênteses correspondem ao p-valor da estatística t que estão corrigidas por heteroscedasticidade.
N = 48.       *** Estatística é significante ao nível de 1%.       ** Signficante ao nível de 5%.       * Significante ao nível de 10%.  

decil1 decil2 decil9 decil10Gini Taxapob Taxaind

Regressão com efeitos fixos.    Variáveis na forma logarítmica.     Erros-padrão robustos compuados pelo método White (cross-section).

R2

R2Ajustado
Estatística F
P-valor Estatísitca F

AnosEduc 25

A3

Area_Pop Total

ConsEnerg_Area

PopUrb_ PopTotal

 

 

6.3 Nordeste 

As regressões foram realizadas com uma amostra com 108 elementos. Os resultados obtidos 

por meio das estimações dos coeficientes das variáveis dependentes das equações (1) a (7) 

encontram-se nas tabelas 11, 12 e 13, cada uma contemplando as regressões com uma 

variável independente de abertura comercial (A1, A2 e A3). 

Inicialmente, constata-se que o coeficiente de AnosEduc25 em relação ao Índice de Gini é 

positivo e significativo. A influência da variável independente sobre a taxa de pobreza é 

significativa e negativa. Já em relação aos decis, a repercussão é significativa e negativa para 

o segundo decil e positiva para o décimo decil. A quantidade de anos de educação não é 

estatisticamente significativa no que toca à taxa de indigência e aos decis primeiro e nono. 

Em relação à quantidade de anos de educação formal para pessoas acima de 25 anos, a região 

Nordeste se distingue das demais por apresentar nitidamente abaixo da média do País. Mesmo 

a região Centro-Oeste, a mais próxima em desempenho, exibe um comportamento bastante 

próximo à linha Brasil. Dessa forma, pode-se assumir que, no Nordeste, o trabalho qualificado 

é fator escasso e o trabalho não qualificado, abundante. Em sendo assim, na presença de 

comércio internacional, a expectativa é de que haja uma redução da demanda por trabalho 

qualificado em detrimento do trabalho não qualificado. Nessas condições, uma redução na 
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demanda por trabalho qualificado tenderá a repercutir sobre o Índice de Gini reduzindo-o 

também.  

Com referência à distribuição de renda, uma diminuição do trabalho qualificado refletirá 

sobre a população do segundo decil aumentado sua participação na renda domiciliar e 

concomitantemente, mas coerentemente, reduzindo a participação dos 10% indivíduos mais 

ricos. No entanto, o coeficiente de AnosEduc25 mostrou-se negativo e significativo quando de 

sua influência sobre a taxa de pobreza. Logo, uma redução no trabalho qualificado no 

Nordeste tenderia a elevar a taxa de pobreza.  

No que toca ao fator terra, cuja razão entre área e população total foi tomada como proxy,  

constata-se que a variável Area_PopTotal possui influencia negativa em relação ao Índice de  

Gini, à taxa de pobreza, à taxa de indigência e ao último Decil. Por outro lado, opera 

positivamente junto aos decis 1 e 2, não havendo repercussão estatisticamente significativa 

sobre o nono decil. Mencione-se que esse mesmo resultado é obtido com todas as variáveis de 

abertura comercial, A1, A2 ou A3, reforçando o nexo lógico desses achados. 

Assim, para a região Nordeste, aumentando-se a utilização do fator terra, o efeito será a 

redução do Índice de Gini, da taxa de pobreza e da taxa de indigência, promovendo impactos 

positivos sobre a renda dos 20% mais pobres (decis 1 e 2), e negativos quanto à participação 

dos 10% mais ricos na renda domiciliar. 

Esta cadeia de efeitos indica que um maior acesso ao fator de produção terra poderia ter 

efeitos bastante positivos na redução da desigualdade na região Nordeste. 

Já a análise sob o aspecto da abertura comercial é mais complexa, uma vez que, em termos da 

disponibilidade do fator terra, a situação do Nordeste é ambígua: apesar de possuir uma área 

de 18,25% do território nacional – o que significa grosso modo contar com boa dotação de 

recursos naturais – também possui o segundo maior contingente populacional. Portanto, a 

razão terra/população é baixa, comparativamente ao Norte e Centro-Oeste, aproximando-se da 

razão calculada para os estados do Sul e Sudeste. 

Acrescente-se, por oportuno, conforme anteriormente citado, que a concentração de terra na 

mão de poucos indivíduos é um dos graves problemas do Brasil, e em especial do Nordeste. 

Da mesma forma, encontram-se no nordeste níveis inaceitáveis de desigualdade social 

(concentração de renda, índices educacionais baixos, infra-estrutura carente etc.). 
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Relativamente ao fator infra-estrutura, observaram-se os mesmos efeitos já detectados para o 

fator terra, diferenciando-se apenas no que toca à magnitude dos coeficientes, mais discretos 

para aquele fator do que para este, bem assim, quanto à utilização das variáveis de 

liberalização comercial, em que as regressões com A3 não mostraram qualquer efeito 

significativo sobre taxa de pobreza e segundo decil. 

Por conseguinte, uma elevação na utilização de infra-estrutura, na região Nordeste, acarretaria 

um efeito estatisticamente significativo e negativo sobre as variáveis dependentes Gini, 

Taxapob e Taxaind, com simultâneo impacto positivo na participação sobre a renda domiciliar 

dos indivíduos localizados nos primeiros dois decis, afora a redução no percentual de renda 

apropriada pelas pessoas do décimo decil. Também aqui não houve qualquer influência sobre 

o decil nono.  

Deduz-se, por conseguinte, que investimentos em infra-estrutura terão efeitos no sentido de 

redução das desigualdades ainda que em magnitude menor do que aqueles que seriam 

advindos de um maior acesso a terra, em vista a diferença de magnitude dos coeficientes 

obtidos nas diversas regressões.  

Em relação aos impactos decorrentes da variável infra-estrutura quando considerado o 

ambiente de abertura comercial, cabe enfatizar as dificuldades de uma análise desse tipo já 

que os efeitos são difíceis de isolar (a variável utilizada traz situações bastante diferenciadas 

devido às distinções entre os nove estados). Tanto que, observando-se os gráficos 9 a 14, 

(Apêndice 3),  constata-se a existência de estados, tais como Alagoas, Sergipe e Pernambuco 

que, por causa de suas áreas territoriais pequenas, encontram-se acima da média Brasil, em 

certos casos, com números superiores a estados da região Sul, no que tange à razão consumo 

de energia/área. Por outro lado, unidades federativas como a Bahia e Maranhão, por terem 

uma maior área encontram-se abaixo da razão País. Dessa forma, não é possível comparar as 

dotações desse fator relativamente às demais regiões e deduzir os impactos previstos pelas 

teorias do comércio internacional. 

No que concerne às repercussões do grau de concentração urbana, constatou-se a influência 

negativa em relação a Gini e negativa em relação ao último decil, com a variável de abertura 

comercial A1. As regressões computadas com as outras duas variáveis de liberalização 

comercial incluíram efeitos significativos e positivos sobre o nono decil. 
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Em decorrência, para a região Nordeste, um crescimento da concentração urbana tenderá a 

reduzir o índice de Gini sem efeitos estatisticamente perceptíveis sobre as taxas de pobreza e 

indigência. A ocorrência de um fato, aparentemente paradoxal, é possível de ser observada já 

que o índice de Gini, nas palavras de Barros e Mendonça (1995, p. 13) “[...] dá um grande 

peso a mudanças no centro da distribuição [...]”.  Apenas uma investigação sobre os outros 

decis poderia esclarecer melhor esse tipo de evento. 

Encerrando os comentários sobre a região Nordeste, registre-se que, das variáveis de abertura 

comercial, apenas A1 provocou efeito significativo e negativo (em nível de 10%) sobre o 

nono decil, embora a magnitude do coeficiente fosse bastante reduzida. Não foi captado 

qualquer outro impacto sobre o Nordeste decorrente da abertura comercial.  

Tabela 11 –  Nordeste - resultados das estimações dos coeficientes das equações (1) a (7) com A1 
 

0,006700  -0,011984  -0,039042  -0,005734  -0,014718  -0,023133

-0,152398 -0,634673

-0,362113 -0,719483 -2,045626 -0,479314

-0,060123 -0,123171 -0,246238 -0,079572

-0,094113 -0,213366

* 0,015005  
(0,60973) (-0,773603) (-0,996922) (-0,111121) (-0,452328) (-1,878227) (0,982638)

0,246939 *** ** -0,284217  -0,539595  *** 0,073842  0,285641 ***
(3,481893) (-2,551848) (-1,468128) (-1,532718) (-3,828333) (0,596062) (2,707859)

** ** *** 4,029915 *** 1,267294 ** 0,297940  **
(-2,352603) (-2,410107) (-3,583766) (4,023054) (2,073606) (0,663432) (-2,035167)

*** ** * 0,209589 *** 0,127539 *** 0,030365  ***
(-3,400888) (-2,036246) (-1,888264) (3,906429) (2,975084) (1,523977) (-3,382242)

* 0,013812  0,265144  0,185962  0,205769  0,242340  **
(-1,959668) (0,190196) (1,214569) (0,410962) (0,942031) (1,51118) (-2,59606)

0,686074 0,916498 0,909492 0,756456 0,721475 0,517707 0,658451

0,595300 0,892353 0,883320 0,686033 0,640937 0,378249 0,559690

7,558047 37,958020 34,751720 10,741670 8,958258 3,712275 6,667112

0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000005 0,000000

Os valores entre parênteses correspondem ao p-valor da estatística t que estão corrigidas por heteroscedasticidade.

Area_Pop Total

A1

AnosEduc 25

ConsEnerg_Area

PopUrb_ PopTotal

P-valor Estatísitca F
N = 108.       *** Estatística é significante ao nível de 1%.       ** Signficante ao nível de 5%.       * Significante ao nível de 10%.  

Regressão com efeitos fixos.    Variáveis na forma logarítmica.     Erros-padrão robustos compuados pelo método White (cross-section).

R2

R2Ajustado
Estatística F

decil2decil1 decil10Taxapob Taxaind decil9Gini
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Tabela 12 – Nordeste - resultados das estimações dos coeficientes das equações (1) a (7) com A2 
 

-0,001364  -0,004473  -0,018879  0,025970  0,015910  -0,012874  0,002699  
(-0,255503) (-0,558247) (-1,083842) (1,115675) (1,1086) (-1,588728) (0,324164)

0,248966 *** -0,152725 -0,645281

-0,389332 -0,692427 -1,970946 -0,522272

-0,058129 -0,130114 -0,270960 -0,072295

-0,103942 -0,235022

** -0,283230  -0,553157  *** 0,075232  0,287434 ***
(3,549097) (-2,540318) (-1,448994) (-1,576368) (-3,947458) (0,611575) (2,76074)

*** ** *** 4,130802 *** 1,367482 ** 0,336909  **
(-2,682739) (-2,371262) (-3,289493) (3,737826) (2,2777) (0,760339) (-2,366597)

*** ** ** 0,219991 *** 0,129461 *** 0,014892  ***
(-3,322267) (-2,068961) (-2,004852) (3,141085) (2,873649) (0,792104) (-3,154131)

** 0,030964  0,320758  0,195910  0,228159  0,275188 * ***

(-2,176233) (0,427437) (1,418414) (0,421697) (1,014517) (1,711772) (-2,95118)

0,684367 0,915949 0,908951 0,758877 0,723924 0,517359 0,653731

0,593100 0,891644 0,882623 0,689155 0,644094 0,377800 0,553605

7,498495 37,687080 34,524740 10,884270 9,068389 3,707106 6,529095

0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000005 0,000000

Os valores entre parênteses correspondem ao p-valor da estatística t que estão corrigidas por heteroscedasticidade.
N = 108.       *** Estatística é significante ao nível de 1%.       ** Signficante ao nível de 5%.       * Significante ao nível de 10%.  

Regressão com efeitos fixos.    Variáveis na forma logarítmica.     Erros-padrão robustos compuados pelo método White (cross-section).

decil2 decil9 decil10Gini Taxapob

A2

AnosEduc 25

Area_Pop Total

ConsEnerg_Area

PopUrb_ PopTotal

R2

R2Ajustado

Taxaind decil1

Estatística F
P-valor Estatísitca F

 
 

 
 

Tabela 13 – Nordeste - resultados das estimações dos coeficientes das equações (1) a (7) com A3 

0,001858  -0,001699  -0,006141  -0,016445  -0,008070  0,003746  0,000764  
(0,316962) (-0,352489) (-0,424433) (-0,581679) (-0,380018) (0,521696) (0,095637)

0,250366 *** -0,156734 -0,646602

-0,385576 -0,677964 -1,910194 -0,530926

-0,064100 -0,121859 -0,076341

-0,099915 -0,233569

** -0,299011  -0,558926  *** 0,073228  0,289564 ***

(3,495849) (-2,592279) (-1,533073) (-1,655414) (-3,952986) (0,588941) (2,695925)

*** ** *** 4,054090 *** 1,319934 ** 0,376151  **

(-2,834175) (-2,394682) (-3,432626) (3,784846) (2,228659) (0,816265) (-2,57787)

** * -0,239803  0,266071 ** 0,150526  0,007793  **

(-2,008842) (-1,76307) (-1,546366) (2,10898) (1,498796) (0,304245) (-2,026497)

** 0,027635  0,308896  0,159404  0,210050  0,283934 * ***

(-2,050661) (0,390022) (1,337176) (0,340601) (0,925708) (1,787948) (-2,958123)

0,684571 0,915576 0,907576 0,757370 0,721400 0,502560 0,653235

0,593362 0,891164 0,880851 0,687211 0,640840 0,358722 0,552966

7,505557 37,505540 33,959650 10,795170 8,954906 3,493926 6,514809

0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000012 0,000000

Os valores entre parênteses correspondem ao p-valor da estatística t que estão corrigidas por heteroscedasticidade.

decil10Taxaind decil1 decil2 decil9Gini Taxapob

Regressão com efeitos fixos.    Variáveis na forma logarítmica.     Erros-padrão robustos compuados pelo método White (cross-section).

R2Ajustado
Estatística F
P-valor Estatísitca F

A3

AnosEduc 25

Area_Pop Total

ConsEnerg_Area

PopUrb_ PopTotal

R2

N = 108.       *** Estatística é significante ao nível de 1%.       ** Signficante ao nível de 5%.       * Significante ao nível de 10%.  

 

 

6.4 Centro-Oeste 

As regressões foram realizadas com uma amostra com N = 36. As tabelas 14, 15 e 16 

mostram os resultados das estimações dos coeficientes dos regressores para as equações (1) a 

(7), utilizando alternativamente A1, A2 e A3 (representativos de abertura comercial). 

Inicialmente verifica-se que os indicadores de desigualdade respondem melhor aos estímulos 

de fluxos de importação sobre o PIB do que às variáveis A1 e A2. A variável A3 sensibiliza 
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significativamente os regressandos Gini, decil1, decil2 e decil10. O primeiro e o último, 

positivamente, ao contrário da repercussão sobre decil primeiro e decil segundo 

(negativamente). Já A1, é individualmente significativa e positiva, contudo, em seu conjunto, 

os coeficientes dos regressores são  estatisticamente nulos, com um elevado p-valor para a 

estatística F, sendo, portanto, será desconsiderado. Pelo mesmo motivo, os efeitos de A2 

sobre a variável dependente decil10 não serão levados em conta. 

Em decorrência, uma elevação das importações sobre o PIB da região Centro-Oeste traz como 

conseqüência a redução da desigualdade de renda, afetando, coerentemente, os decis primeiro 

e segundo, com elevação da participação dos 20% mais pobres na renda domiciliar e, 

concomitantemente, reduzindo a renda dos 10% mais ricos. 

O trabalho qualificado afeta significativa e negativamente as taxas de pobreza e indigência 

quando conjugado com as variáveis A1 e A2 e, com A3, repercutindo significativa e 

negativamente apenas sobre a taxa de pobreza. Uma análise do ponto de vista das dotações 

comparativas de fatores para efeito de avaliação dos efeitos do comércio internacional não 

pode ser levada a efeito uma vez que os números para os estados da região Centro-Oeste estão 

muito próximos da média Brasil não se podendo falar em escassez ou abundância 

relativamente às outras regiões. 

Relativamente ao fator terra, os efeitos são estatisticamente relevantes sobre Gini (positivo) e 

decil1 e decil2 (negativo) para as regressões com quaisquer das variáveis de abertura 

comercial. Dessa maneira, um incremento na utilização do fator terra tende a elevar o índice 

de Gini e reduzir a participação na renda dos decis primeiro e segundo, não afetando os 

demais decis nem as taxas de pobreza e indigência. Este efeito é compatível com uma 

interpretação utilizando-se as dotações comparativas, já que embora o fator terra seja 

abundante e, portanto, em um ambiente de abertura comercial tenha sua utilização 

incrementada, esse fator de produção normalmente é detido por poucos, sendo os benefícios 

de sua maior utilização restrito o que agrava a distribuição de renda e reduz a participação na 

renda dos decis primeiro e segundo. 

No tocante à infra-estrutura, observa-se que os impactos nas regressões com A1 são no 

sentido de incrementar a taxa de indigência e reduzir a participação dos indivíduos do 

primeiro decil. Computando-se as regressões com A2, a repercussão é semelhante, havendo 
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alteração apenas quando se utiliza A3, ocasião em que os efeitos se resumem afetar 

positivamente a taxa de indigências.  

Na análise de um ponto de vista comparativo das dotações de fatores, pode-se considerar a 

região Centro-Oeste como não possuindo o fator infra-estrutura de forma abundante. Assim, o 

ambiente de abertura comercial não favoreceria o aumento da utilização desse fator.  

Mencione-se que o capital físico encontra-se sempre em poder de poucos de forma que, uma 

elevação de sua utilização, tenderia a incrementar os preços desse fator beneficiando os seus 

detentores. A conseqüência seria um aumento nas disparidades de renda. O modelo previu 

impacto positivo na taxa de indigência e negativo sobre a participação da população situada 

no primeiro decil. 

No que se refere à concentração urbana, apenas as regressões com A3 revelaram efeitos 

estatisticamente significativos: positivo, sobre Gini; negativo, quanto aos decis primeiro e 

segundo e positivo, especificamente em relação ao décimo decil.  Esses achados são coerentes 

com os efeitos mais reportados na literatura sobre a concentração urbana, a saber, o aumento 

da desigualdade em decorrência da pressão exercida pelos contingentes populacionais 

migratórios não apenas sobre a estrutura física das cidades (saneamento básico, moradia, 

sistemas de educacional e de saúde etc.), mas sobre os mercados, especialmente o de trabalho.  

Assim, elevando-se a concentração urbana, agrava-se a desigualdade de renda (Gini), 

reduzindo-se a participação na renda dos 20% mais pobres, população situada nos decis 

primeiro e segundo, e aumenta-se a participação dos 10% mais ricos sobre a renda domiciliar. 
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Tabela 14 – Centro-Oeste - resultados das estimações dos coeficientes das equações (1) a (7) com A1 
 

0,046054 -0,027689  -0,250602  -0,000104  -0,046617  -0,049709  0,068371 *

(1,710132) (-0,259173) (-1,128144) (-0,000552) (-0,482419) (-1,160943) (1,95761)

-0,045086  -2,146832 -4,519940

-4,934953 -2,902124

-0,977978

** ** -0,063698  0,202712  0,067417  0,049335  
(-0,090882) (-2,128126) (-2,12167) (-0,059514) (0,240708) (0,101093) (0,063504)

1,142588 * -0,466603  1,845824  * * -0,216880  1,401560  
(1,969219) (-0,671877) (0,835342) (-2,076437) (-2,073477) (-0,274756) (1,571117)

0,184957  0,338445  1,318564 * * -0,544298  0,060427  0,179748  
(0,987621) (1,132978) (2,024997) (-2,044194) (-1,609644) (0,314178) (0,67097)

0,025918  -0,122931  0,150652  -0,329651  -0,135710  -0,009030  0,034445  
(0,207796) (-0,6715) (0,313293) (-1,241445) (-0,701866) (-0,061466) (0,176069)

0,679822 0,973516 0,949813 0,731494 0,820073 0,507654 0,601087

0,340810 0,945474 0,896674 0,447194 0,629562 -0,013653 0,178709

2,005303 34,716560 17,874010 2,572964 4,304599 0,973811 1,423103

0,079101 0,000000 0,000000 0,028638 0,002062 0,523642 0,235880

Os valores entre parênteses correspondem ao p-valor da estatística t que estão corrigidas por heteroscedasticidade.

A1

AnosEduc 25

Area_Pop Total

ConsEnerg_Area

PopUrb_ PopTotal

P-valor Estatísitca F
N = 36.       *** Estatística é significante ao nível de 1%.       ** Signficante ao nível de 5%.       * Significante ao nível de 10%.  

Regressão com efeitos fixos.    Variáveis na forma logarítmica.     Erros-padrão robustos compuados pelo método White (cross-section).

R2

R2Ajustado
Estatística F

decil2decil1 decil10decil9Gini Taxapob Taxaind

 
 
 

 
Tabela 15 – Centro-Oeste - resultados das estimações dos coeficientes das equações (1) a (7) com A2 

 

0,055256 * -0,025217  -0,196197  -0,051579  -0,059013  -0,032919  0,076555 *
(1,972866) (-0,32884) (-1,162343) (-0,400112) (-0,889163) (-0,828614) (1,914688)

-0,172028  -2,088723 -4,066915

-5,062983 -2,848404

-0,988291

* * 0,053665  0,338217  0,143630  -0,126658  
(-0,347642) (-1,997178) (-1,772817) (0,038386) (0,354143) (0,199696) (-0,164357)

1,081933 * -0,410196  2,436125  ** ** -0,084848  1,297869  
(2,029269) (-0,540634) (1,131555) (-2,385317) (-2,29307) (-0,109844) (1,531556)

0,183274  0,341062  1,348671 ** * -0,543212  0,067602  0,176151  
(0,950298) (1,194248) (2,226565) (-1,99905) (-1,592145) (0,351125) (0,639755)

0,009714  -0,119924  0,150922  -0,286324  -0,116715  -0,014023  0,014997  

(0,076395) (-0,66519) (0,336333) (-1,072911) (-0,614189) (-0,095089) (0,075086)

0,708438 0,973627 0,950650 0,734976 0,825472 0,504343 0,629186

0,399726 0,945702 0,898397 0,454363 0,640677 -0,020470 0,236559

2,294819 34,866460 18,193160 2,619180 4,466964 0,960996 1,602505

0,046692 0,000000 0,000000 0,026451 0,001665 0,534508 0,168308

Os valores entre parênteses correspondem ao p-valor da estatística t que estão corrigidas por heteroscedasticidade.
N = 36.       *** Estatística é significante ao nível de 1%.       ** Signficante ao nível de 5%.       * Significante ao nível de 10%.  

Regressão com efeitos fixos.    Variáveis na forma logarítmica.     Erros-padrão robustos compuados pelo método White (cross-section).

decil2 decil9 decil10Gini Taxapob Taxaind decil1

A2

AnosEduc 25

Area_Pop Total

PopUrb_ PopTotal

ConsEnerg_Area

Estatística F
P-valor Estatísitca F

R2

R2Ajustado
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Tabela 16 – Centro-Oeste - resultados das estimações dos coeficientes das equações (1) a (7) com A3 
 

-0,026254 -0,034335

-2,106343

-4,546278 -2,369240

-0,573759 -0,375166

*** -0,004909  0,014896  0,057457 * 0,049160 *** 0,015212  **
(-3,565454) (-0,284789) (0,469501) (1,928842) (4,702285) (1,306525) (-2,86897)

0,166323  * -4,633971  -0,529025  -0,194195  -0,054467  0,325605  

(0,323292) (-1,87649) (-1,691924) (-0,43019) (-0,236698) (-0,079825) (0,395674)

0,766901 * -0,380551  3,025490  ** ** 0,099934  0,875178  

(1,759223) (-0,500111) (1,376533) (-2,598307) (-2,209631) (0,137713) (1,21276)

-0,006471  0,312709  1,489381 * -0,586936  -0,196828  0,177722  -0,072861  

(-0,069624) (1,070122) (1,829939) (-1,590812) (-1,112254) (1,190966) (-0,510105)

0,167713 ** -0,120289  -0,077416  ** ** -0,106328  0,225240 **

(2,500688) (-0,850827) (-0,190728) (-2,643309) (-2,65169) (-1,070561) (2,118366)

0,776620 0,973449 0,944832 0,779438 0,879532 0,525992 0,689180

0,540100 0,945336 0,886419 0,545902 0,751977 0,024101 0,360076

3,283529 34,626120 16,175030 3,337545 6,895332 1,048021 2,094110

0,008950 0,000000 0,000000 0,008234 0,000111 0,463326 0,067170

Os valores entre parênteses correspondem ao p-valor da estatística t que estão corrigidas por heteroscedasticidade.

decil2 decil9 decil10Gini Taxapob Taxaind decil1

Regressão com efeitos fixos.    Variáveis na forma logarítmica.     Erros-padrão robustos compuados pelo método White (cross-section).

R2Ajustado
Estatística F
P-valor Estatísitca F

A3

AnosEduc 25

Area_Pop Total

ConsEnerg_Area

PopUrb_ PopTotal

R2

N = 36.       *** Estatística é significante ao nível de 1%.       ** Signficante ao nível de 5%.       * Significante ao nível de 10%.  

 

6.5 Norte 

As regressões foram realizadas com uma amostra com N = 24. As tabelas 17, 18 e 19 

mostram os resultados das estimações dos coeficientes das variáveis dependentes das 

equações (1) a (7), cada uma utilizando uma variável independente de abertura comercial (A1, 

A2 e A3). 

Antes de prosseguir, cabe um esclarecimento sobre a estatística F no teste para significância 

geral das regressões. As regressões com as variáveis de controle decil1, decil2 e decil9, 

quando computadas com a variável de abertura comercial A1, e apenas decil9, quando se 

utilizou A2, apresentaram p-valores acima de 10% usualmente tidos na literatura como 

satisfatórios. Os casos dos decis primeiro, segundo e nono com A1 e decil9 com A2 estão 

sendo considerados na discussão dos resultados dado que os p-valores ficam muito próximos 

de 10% sendo, respectivamente, 0,1147 e 0,1075. Adicionalmente, as regressões para os decis 

primeiro, segundo e nono com A3, além de não apresentaram esse inconveniente, retornaram 

coeficientes com os mesmos sinais daqueles que utilizaram A1 e A2. 

Das três variáveis de abertura comercial utilizadas, apenas A3 sensibilizou de forma 

estatisticamente relevante Gini (positivamente) e os decis primeiro e segundo 

(negativamente), não influenciando os demais regressandos. Em conseqüência, um aumento 
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na proporção do valor das importações sobre o PIB, eleva a desigualdade de renda, reduzindo 

a participação dos 20% mais pobres na renda domiciliar.  

Em relação ao trabalho qualificado, nas regressões com A1 e A3, observou-se que esse fator 

afeta significativa e positivamente Gini e Taxaind e negativamente os decis primeiro e 

segundo. Todavia, com a variável independente A2, o efeito sobre a taxa de indigência deixou 

de ser importante. Dessa forma, uma elevação nos níveis de educação da força de trabalho da 

região norte terá um efeito de agravar a desigualdade de renda, atingindo em especial os 

indigentes e os 20% mais pobres. 

Já com referência ao fator de produção terra (área sobre população total), as regressões com 

as variáveis de liberalização comercial A1 e A3 indicaram influência estatisticamente 

significativa e negativa apenas sobre a taxa de pobreza. Quando se utilizou o regressor A2, o 

efeito negativo estendeu-se também a Gini, indicando que um aumento da utilização do fator 

terra tende a diminuir a desigualdade, quer afetando Gini ou a taxa de pobreza.  

Sendo a região Norte uma região em que os recursos naturais são indiscutivelmente 

abundantes em relação a qualquer outra região, diante de um ambiente de liberalização 

comercial, a demanda sobre esse fator é elevada, privilegiando os seus proprietários. Na 

medida em que o fator terra, no Brasil, é detido por poucos, a conseqüência é um aumento nos 

níveis de desigualdade social.  

Quanto à variável ConsEnerg_Area (proxy para infra-estrutura), os impactos estatisticamente 

importantes foram verificados apenas quando se utilizou as variáveis de abertura A1 e A3: 

positivos sobre Gini e décimo decil; negativos em relação ao nono decil. Em decorrência, 

uma elevação na utilização do fator capital físico, na região Norte, tem o efeito de elevar a 

desigualdade, elevando a renda dos dez por cento mais ricos em detrimento dos ocupantes do 

nono decil, já que não há efeito perceptível sobre os primeiros dois decis. Evidentemente que 

o trabalho não explora os decis intermediários de forma que não é possível verificar se todo o 

impacto se dá apenas no nono decil ou se espraia distribuição abaixo. Este efeito é compatível 

com os achados em relação ao fator terra. Como o fator capital físico, normalmente, é 

propriedade de poucos, a elevação de sua demanda e, por conseqüência o aumento de sua 

remuneração, beneficiaria a também pequeno número de pessoas, em especial das classes 

mais abastadas. Com isto se caminharia para a deterioração dos indicadores sociais de 

distribuição de renda, pobreza e indigência. 
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No que toca à concentração urbana, a variável PopUrb_PopTotal não provocou qualquer 

efeito estatisticamente significante sobre as variáveis de controles, não havendo, assim,  

evidências de que fluxos migratórios para as cidades de pequeno porte mencionados 

anteriormente sejam relevantes para explicar variação dos indicadores sociais em estudo para 

o caso da região Norte.  

Tabela 17 – Norte - resultados das estimações dos coeficientes das equações (1) a (7) com A1 
 

-0,018784  -0,120005  0,163505  0,153736  -0,028632  0,045349  -0,048715  
(-0,327406) (-0,599255) (0,316079) (0,470998) (-0,156235) (0,500707) (-0,593068)

0,783730 * 2,353748  5,534950 * -2,955282 -2,487884

-11,390580

-0,098142

* * -0,307340  0,847168  
(2,080288) (1,551027) (2,330958) (-2,070034) (-2,103359) (-0,444697) (1,465207)

-1,597025  ** -12,213200  10,693590  2,241309  -0,232201  -1,732974  
(-1,592385) (-2,653693) (-1,040426) (1,20658) (0,52891) (-0,122152) (-1,751382)

0,039047 * -0,120212  -0,166689  -0,004583  -0,071584  * 0,082548 **
(1,954617) (-0,659594) (-0,601313) (-0,018665) (-0,743736) (-2,218769) (2,894702)

-0,516671  -3,053183  -5,557514  0,216889  1,117910  0,735974  -0,708552  
(-0,950056) (-0,75129) (-0,802458) (0,098989) (0,56371) (0,808103) (-0,990049)

0,956875 0,965819 0,938386 0,883316 0,886501 0,882971 0,961822

0,834687 0,868972 0,763812 0,552709 0,564920 0,551391 0,853650

7,831158 9,972631 5,375289 2,671807 2,756700 2,662914 8,891646

0,008873 0,004650 0,023271 0,114720 0,107570 0,115504 0,006333

Os valores entre parênteses correspondem ao p-valor da estatística t que estão corrigidas por heteroscedasticidade.

Area_Pop Total

ConsEnerg_Area

PopUrb_ PopTotal

A1

AnosEduc 25

R2

R2Ajustado
Estatística F
P-valor Estatísitca F
N = 24.       *** Estatística é significante ao nível de 1%.       ** Signficante ao nível de 5%.       * Significante ao nível de 10%.  

Regressão com efeitos fixos.    Variáveis na forma logarítmica.     Erros-padrão robustos compuados pelo método White (cross-section).

decil1Gini decil2 decil9Taxapob Taxaind decil10

 
 

 
Tabela 18 – Norte - resultados das estimações dos coeficientes das equações (1) a (7) com A2 

 

0,005949  0,026727  0,088328  -0,282811  -0,024940  0,012766  -0,002012  
(0,202291) (0,126788) (0,242559) (-1,406062) (-0,215019) (0,155672) (-0,042048)

0,874302 * 2,842157  5,867172  -5,568983 -2,621818

-1,341864 -9,766471

** * -0,309029  0,942568  
(2,251488) (1,104495) (1,28423) (-3,606008) (-2,314889) (-0,366861) (1,376554)

* ** -14,359380  8,480172  2,612077  -0,833721  -1,080557  
(-1,977968) (-2,569589) (-1,476752) (1,483449) (0,906402) (-0,61601) (-1,578426)

0,050956  -0,068571  0,033211  -0,609271  -0,127111  -0,068117  0,075646  
(0,733762) (-0,111288) (0,032988) (-1,584915) (-0,515516) (-0,364131) (0,595342)

-0,701269  -4,103434  -5,554005  4,406729  1,225686  0,871199  -0,987713  

(-1,274175) (-0,85914) (-0,623436) (1,691418) (0,660388) (0,679849) (-1,054872)

0,955069 0,963621 0,937848 0,925746 0,887286 0,874840 0,954254

0,827766 0,860546 0,761750 0,715358 0,567931 0,520218 0,824638

7,502325 9,348787 5,325718 4,400190 2,778366 2,466968 7,362211

0,009932 0,005536 0,023811 0,037863 0,105839 0,134700 0,010434

Os valores entre parênteses correspondem ao p-valor da estatística t que estão corrigidas por heteroscedasticidade.
N = 24.       *** Estatística é significante ao nível de 1%.       ** Signficante ao nível de 5%.       * Significante ao nível de 10%.  

Regressão com efeitos fixos.    Variáveis na forma logarítmica.     Erros-padrão robustos compuados pelo método White (cross-section).

decil9 decil10Taxapob Taxaind decil1 decil2Gini

A2

AnosEduc 25

Area_Pop Total

ConsEnerg_Area

PopUrb_ PopTotal

R2

R2Ajustado
Estatística F
P-valor Estatísitca F
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Tabela 19 – Norte - resultados das estimações dos coeficientes das equações (1) a (7) com A3 

0,019521 * 0,039346  0,234125  -0,253448 -0,102754

-4,654019 -2,968420

-8,393730

-0,094605

* *** 0,037111  0,004001  
(2,168206) (0,75775) (1,396428) (-2,019785) (-6,15641) (1,917031) (0,271699)

0,930462 ** 2,837491  6,404945 * * ** -0,213910  0,979923 *

(3,351077) (1,800545) (2,33024) (-2,422593) (-3,29351) (-0,340085) (2,136107)

-0,656873  * -6,153150  -0,303336  -0,996924  0,467708  -0,938432  

(-0,927015) (-1,947785) (-0,527287) (-0,037507) (-0,551022) (0,336421) (-0,917144)

0,038682 ** -0,125237  -0,150775  -0,004545  -0,076317  * 0,080131 **

(2,700572) (-0,700319) (-0,58427) (-0,023785) (-1,370902) (-2,437262) (2,958043)

-0,731087  -3,994905  -5,717367  2,441536  1,455597  0,831173  -1,030801  

(-1,400281) (-1,18564) (-0,810056) (0,92998) (0,878508) (1,297399) (-1,418026)

0,965451 0,964481 0,951544 0,948992 0,941885 0,901692 0,954443

0,867564 0,863843 0,814253 0,804470 0,777228 0,623152 0,825367

9,862855 9,583677 6,930826 6,566395 5,720256 3,237209 7,394377

0,004791 0,005178 0,012208 0,014034 0,019924 0,076398 0,010316

Os valores entre parênteses correspondem ao p-valor da estatística t que estão corrigidas por heteroscedasticidade.

decil9 decil10Taxapob Taxaind decil1 decil2Gini

Regressão com efeitos fixos.    Variáveis na forma logarítmica.     Erros-padrão robustos compuados pelo método White (cross-section).

AnosEduc 25

R2Ajustado
Estatística F
P-valor Estatísitca F

Area_Pop Total

ConsEnerg_Area

PopUrb_ PopTotal

R2

A3

N = 24.       *** Estatística é significante ao nível de 1%.       ** Signficante ao nível de 5%.       * Significante ao nível de 10%.  

 

 

6.6 Sul 

Uma amostra com 36 elementos foi utilizada para computar as regressões e estimar os 

coeficientes das variáveis dependentes das equações (1) a (7). Os resultados estão resumidos 

nas tabelas 20, 21 e 22.  Como de hábito, cada uma das tabelas contempla a regressão 

utilizando uma variável independente de abertura comercial, a saber: A1, A2 e A3. 

Os impactos das variáveis de comércio exterior A2 e A3 mostraram-se estatisticamente 

significantes, sendo os seus efeitos negativos sentidos apenas sobre Taxapob e decil nono. 

Assim, uma elevação da relação das exportações da região Sul sobre o seu PIB produzirá uma 

diminuição da pobreza. Uma maior integração comercial, pelo lado das importações, tenderá a 

reduzir a participação na renda domiciliar da população localizada no nono decil. Não há 

efeitos perceptíveis de A1 sobre quaisquer variáveis. 

O trabalho qualificado é significativo e positivo em relação ao nono decil, mas apenas com as 

variáveis A1 e A3. Não havendo efeitos captados em relação à variável A2. Portanto, um 

incremento na utilização do fator trabalho qualificado tende a aumentar a participação dos 

indivíduos situados no nono decil.   
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A variável proxy eleita para representar os recursos naturais (área sobre população total) não 

se mostrou significativa para explicar o comportamento de nenhuma das variáveis 

dependentes, mesmo considerando as três variáveis de abertura comercial.  

Igualmente, a variável ConsEnerg_Area (representativa do capital físico) não teve impactos 

significativos sobre qualquer variável de resposta quaisquer que fossem as variáveis de 

liberalização comercial utilizadas. 

Já no que concerne à concentração urbana, a variável PopUrb_PopTotal teve repercussão 

estatisticamente significante e negativa sobre a taxa de pobreza, considerando as três variáveis 

de abertura comercial. Não sensibilizou, entretanto, as demais variáveis (Gini, taxa de 

indigência e decis).  

De notar, por fim, que o teste de significância geral (teste F) para regressão  que tem como 

variável dependente o novo decil e como variável independente de abertura comercial o A2 

revelou-se significante a um nível ligeiramente abaixo do usual 90%. 

Tabela 20 – Sul - resultados das estimações dos coeficientes das equações (1) a (7) com A1 
 

0,024426  -0,133596  -0,230070  0,005606  -0,002050  -0,072604  0,054080  
(0,432335) (-1,234438) (-0,933291) (0,035194) (-0,019356) (-1,116049) (0,66972)

-0,333252  -0,128801  -0,806193  -0,849066  0,507628  0,904493 * -0,638399  
(-0,617248) (-0,133784) (-0,351602) (-0,45647) (0,498093) (1,92823) (-0,924832)

0,040726  0,389362  1,451138  0,361906  -0,055487  -0,084297  0,165099  
(0,092534) (0,388162) (0,815403) (0,248496) (-0,063058) (-0,175245) (0,308571)

-0,132297  -0,556765  -0,394299  0,261293  0,288773  -0,132620  -0,124289  
(-0,909744) (-1,033302) (-0,388105) (0,380554) (0,716032) (-0,628633) (-0,708836)

-0,244704  -0,966850 ** -0,289153  -0,044377  0,296782  -0,086716  -0,265231  
(-1,186115) (-2,838171) (-0,267639) (-0,07293) (0,995652) (-0,448645) (-0,898662)

0,893530 0,983772 0,960270 0,821261 0,915419 0,684883 0,864918

0,780797 0,966590 0,918203 0,632009 0,825862 0,351230 0,721890

7,926091 57,255660 22,827190 4,339497 10,221670 2,052678 6,047201

0,000043 0,000000 0,000000 0,001969 0,000007 0,072481 0,000260

Os valores entre parênteses correspondem ao p-valor da estatística t que estão corrigidas por heteroscedasticidade.

A1

AnosEduc 25

Area_Pop Total

ConsEnerg_Area

PopUrb_ PopTotal

P-valor Estatísitca F
N = 36.       *** Estatística é significante ao nível de 1%.       ** Signficante ao nível de 5%.       * Significante ao nível de 10%.  

Regressão com efeitos fixos.    Variáveis na forma logarítmica.     Erros-padrão robustos compuados pelo método White (cross-section).

R2

R2Ajustado
Estatística F

decil2decil1Taxaind decil10decil9TaxapobGini
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Tabela 21 – Sul - resultados das estimações dos coeficientes das equações (1) a (7) com A2 
 

0,000381  -0,219293

-0,890749

** -0,338479  0,047667  0,022449  -0,052592  0,020585  
(0,006963) (-2,592308) (-1,168592) (0,230308) (0,214162) (-0,794016) (0,25336)

-0,236890  -0,184343  -0,986879  -0,930235  0,450737  0,729767  -0,467899  
(-0,489159) (-0,2165) (-0,487052) (-0,534863) (0,505468) (1,542712) (-0,737247)

0,040021  -0,075345  0,735355  0,464383  -0,006931  -0,193207  0,206122  
(0,078271) (-0,088018) (0,420599) (0,329952) (-0,008093) (-0,390709) (0,314277)

-0,140748  -0,621430  -0,485663  0,283644  0,300959  -0,133771  -0,132922  
(-1,128455) (-1,436637) (-0,543908) (0,435696) (0,82286) (-0,611828) (-0,830777)

-0,248156  *** -0,168416  -0,057704  0,291149  -0,062899  -0,278074  

(-1,244604) (-3,657995) (-0,168871) (-0,098756) (0,997081) (-0,324207) (-0,967656)

0,891291 0,986013 0,962290 0,821869 0,915687 0,659477 0,857998

0,776188 0,971204 0,922361 0,633260 0,826415 0,298923 0,707642

7,743396 66,579650 24,100190 4,357530 10,257230 1,829066 5,706468

0,000051 0,000000 0,000000 0,001922 0,000007 0,109841 0,000377

Os valores entre parênteses correspondem ao p-valor da estatística t que estão corrigidas por heteroscedasticidade.

decil10Gini Taxapob Taxaind decil1 decil2 decil9

A2

AnosEduc 25

Area_Pop Total

ConsEnerg_Area

R2

R2Ajustado
Estatística F
P-valor Estatísitca F
N = 36.       *** Estatística é significante ao nível de 1%.       ** Signficante ao nível de 5%.       * Significante ao nível de 10%.  

Regressão com efeitos fixos.    Variáveis na forma logarítmica.     Erros-padrão robustos compuados pelo método White (cross-section).

PopUrb_ PopTotal

 
 
 

Tabela 22 – Sul - resultados das estimações dos coeficientes das equações (1) a (7) com A3 
 

0,018293  0,004662  0,033622  -0,035585  -0,005486  -0,049897

-0,941219

* 0,034781  
(0,717154) (0,074244) (0,261747) (-0,419809) (-0,101098) (-1,974948) (1,110786)

-0,381670  -0,697490  -1,989275  -0,543507  0,543137  1,012777 ** -0,700066  

(-0,750879) (-0,641438) (-0,888271) (-0,252748) (0,515733) (2,595212) (-1,145121)

-0,039759  0,377598  1,320408  0,515150  -0,031679  0,135616  0,011591  

(-0,108305) (0,321142) (0,625949) (0,340114) (-0,036958) (0,250625) (0,026972)

-0,151863  -0,512261  -0,332938  0,280553  0,292773  -0,077134  -0,164194  

(-0,954775) (-0,720533) (-0,258145) (0,390172) (0,659004) (-0,342906) (-0,883155)

-0,219408  ** -0,204932  -0,100874  0,288472  -0,154895  -0,218182  

(-0,927591) (-2,194506) (-0,170496) (-0,175703) (0,870498) (-0,75409) (-0,641674)

0,895022 0,981892 0,957773 0,822512 0,915475 0,702717 0,866711

0,783868 0,962720 0,913061 0,634583 0,825978 0,387947 0,725582

8,052108 51,213010 21,421230 4,376723 10,229140 2,232480 6,141249

0,000039 0,000000 0,000000 0,001874 0,000007 0,052227 0,000236

Os valores entre parênteses correspondem ao p-valor da estatística t que estão corrigidas por heteroscedasticidade.
N = 36.       *** Estatística é significante ao nível de 1%.       ** Signficante ao nível de 5%.       * Significante ao nível de 10%.  

decil9 decil10Gini Taxapob Taxaind decil1

Regressão com efeitos fixos.    Variáveis na forma logarítmica.     Erros-padrão robustos compuados pelo método White (cross-section).

R2Ajustado
Estatística F
P-valor Estatísitca F

R2

A3

AnosEduc 25

decil2

Area_Pop Total

ConsEnerg_Area

PopUrb_ PopTotal

 
 
 
 
6.7 Resultados consolidados 

Após a apresentação dos impactos observados para o Brasil e macrorregiões detalhadamente, 

segue-se comentário sobre os resultados de forma mais consolidada. 

Inicialmente, nota-se que, quando os fluxos comerciais (importação e exportação) são 

considerados em conjunto (variável A1), as conseqüências de uma maior integração se 

restringem apenas ao País e ao Nordeste, mais especificamente de maneira negativa sobre o 

nono decil. Adicionalmente, para o Centro-Oeste, ao se regredir Decil10 sobre as variáveis 
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independentes, o coeficiente de A1 mostra-se, isoladamente significativo, entretanto, tomados 

em conjunto os coeficientes dos regressores são estatisticamente iguais a zero em razão de um 

elevado p-valor para a estatística F (0,235880), dessa forma, sendo desconsiderados para fins 

de análise.  

Por outro lado, ao se tomar os fluxos comerciais distintamente vis-à-vis sua participação no 

produto (A2 e A3), diversos outros efeitos são revelados, tanto em relação às regiões, quanto 

ao País, fenômeno que pode ser mais bem visualizado no Quadro 1. 

Quadro 1 – Efeitos causais das variáveis de abertura comercial no País e regiões 
 

BR -
-

-

-
-
- -

- -
-

NE
CO +

BR + BR + BR
SE +

CO + CO +
S

BR BR +
CO CO + CO + CO
N + N N

S

                         
(EXPORTAÇÃO  +  

IMPORTAÇÃO)  /  PIB

                         
EXPORTAÇÃO   /   PIB

 IMPORTAÇÃO  /  PIB

Taxa de 
Pobreza

Taxa de 
Indigência

VARIÁVEIS 
INDEPENDENTES

VARIÁVEIS DEPENDENTES
DECIL 1

(0%-10%)

DECIL 2

(10%-20%)

DECIL 9

(20%-10%)

DECIL 10

(10%-0%)

Índice de 
Gini

 
 
 

Observações: 
- Os efeitos causais das variáveis independentes sobre as dependentes estão indicados  pelos  símbolos  “+”  e “-” 
que nada mais são do que o sinal do coeficiente estimado nas regressões. 
- A abrangência do efeito causal (País ou macrorregião) é indicada por letras: BR para um efeito obtido para todo 
o País e N, NE, CO, SE e S para um efeito causal identificado em nível regional. 
 

A variável exportação sobre PIB (A2), além de confirmar o efeito negativo já identificado de 

A1 sobre o decil nono, também expõe os impactos positivos sobre os decis primeiro e 

segundo, confirmando que a abertura comercial, pelo lado das exportações, aumenta a 

participação da renda dos 20% mais pobres da população brasileira e reduz a renda dos 

ocupantes do nono decil. Quanto ao índice de Gini e às taxas de pobreza e indigência, não 

houve qualquer reflexo que pudesse ser detectado em relação ao País. 

Agora, sob o aspecto regional, um incremento da participação das exportações no produto 

provoca diversas repercussões. Em relação ao índice de Gini, esses impactos são positivos 

apenas para a região Centro-Oeste, implicando num aumento da desigualdade. Com respeito à 

taxa de pobreza, dois impactos importantes identificados são o aumento da taxa de pobreza na 
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região Sudeste e a concomitante redução na região Sul. O impacto na região Centro-Oeste 

sobre o decil10 foi desconsiderado em virtude do p-valor da estatística F.  

Por outro lado, um aumento da participação das importações sobre o PIB do País provoca 

redução em Gini e impacto positivo sobre a renda do segundo decil. Nesse mesmo cenário, os 

impactos regionais maiores seriam sentidos na região Centro-Oeste onde ocorreria redução do 

índice de Gini, com simultâneo incremento da participação da renda da população situada nos 

decis 1 e 2;  na região Norte onde o efeito seria o contrário; e na região Sul, apenas redução na 

renda dos indivíduos localizados no nono decil. 

Então, um incremento das exportações comparativamente ao PIB produz resultados benéficos 

ao País do ponto de vista da redução das desigualdades, pois, embora não afetando os índices 

de Gini e as taxas de pobreza e indigência, eleva a participação dos decis primeiro e segundo 

na renda ao tempo em que reduz a participação do decil nono. Entretanto, a elevação das 

exportações comparativamente ao PIB produz, regionalmente, impactos distintos, 

deteriorando o índice de Gini no Centro-Oeste, incrementando a taxa de pobreza na região 

Sudeste e reduzindo-a no Sul. 

A elevação das importações tem efeitos antagônicos, em primeiro lugar reduzindo as 

desigualdades no Brasil como um todo – melhorando o índice de Gini e aumentando a renda 

do segundo decil – e no Centro-Oeste onde, além dos citados impactos, observa-se aumento 

da renda do primeiro decil e redução da participação do nono decil. Em segundo lugar, nota-

se que, no Norte, ocorre repercussão contrária com agravamento dos índices de desigualdade 

na região Norte (aumento de Gini, redução nos decis primeiro e segundo). Por fim, verifica-se 

também um efeito discreto bem mais discreto, na região Sul, com redução da renda do nono 

decil. 

Em relação às variáveis de dotação de fatores, o conjunto dos efeitos que mais a frente serão 

expostos mostra que independentemente da variável de abertura comercial usada, os efeitos 

são praticamente os mesmos sobre os indicadores de desigualdade. 

Assim, um aumento na dotação de trabalho qualificado (Quadro 2) tem o efeito de agravar a 

desigualdade no País, elevando o índice de Gini, reduzindo a participação na renda dos decis 

primeiro e segundo e elevando a renda no décimo decil. A repercussão sobre o Nordeste é no 

sentido de também elevar o índice de Gini, com a redução da renda do segundo decil e 
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elevação da participação na renda do décimo decil. A essa tendência de agravamento da 

desigualdade no Nordeste, contrapõe-se a outra no sentido de reduzir na taxa de pobreza. 

Contudo, a magnitude dos coeficientes do regressor trabalho qualificado indica que os efeitos 

em aumentar a desigualdade são  maiores, isto é, a elevação do Índice de Gini e da 

participação na renda do décimo decil são maiores do que a redução na taxa de pobreza.  

Quadro 2 – Efeitos causais do trabalho qualificado na presença de abertura comercial no País e regiões 
 

BR + BR - -
- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
-

- -

BR BR +
NE + NE NE NE +

CO CO
N + N + N N

S +
BR + BR BR BR +
NE + NE NE NE +

CO CO
N + N N

BR + BR BR BR +
NE + NE NE NE +

CO
N + N + N N N +

S +

A1    

A2

A3

TRABALHO 
QUALIFICADO

DECIL 10
Taxa de 
Pobreza

Taxa de 
Indigência (10%-0%)

VARIÁVEIS DEPENDENTES
DECIL 1 DECIL 2 DECIL 9

(0%-10%) (10%-20%) (20%-10%)

Índice de 
Gini

VARIÁVEL 
INDEPENDENTE

 
 

Observações: 
- Os efeitos causais da variável independente sobre as dependentes estão indicados  pelos  símbolos  “+”  e “-” 
que nada mais são do que o sinal do coeficiente estimado nas regressões. 
- A abrangência do efeito causal (País ou macrorregião) é indicada por letras: BR para um efeito obtido para todo 
o País e N, NE, CO, SE e S para um efeito causal identificado em nível regional. 
- As letras A1, A2 e A3 apontam que variável independente de abertura comercial foi utilizada em conjunto com 
a variável independente cujo efeito está sendo analisado. 

As repercussões sobre a região Norte também são no sentido de deteriorar os índices de 

concentração de renda, aumentando Gini, a taxa de indigência e reduzindo a participação nos 

decis primeiro e segundo. No Centro-Oeste observa-se que uma elevação na dotação do 

trabalho qualificado reduz as taxas de pobreza e indigência, sem reflexos significativos nos 

decis. Para o Sudeste não se verificou qualquer impacto significativo, enquanto que, para a 

região Sul, o efeito é no sentido de elevar a renda do decil nono. 

No geral, a elevação na dotação de trabalho qualificado agravaria a desigualdade em nível 

País e nas regiões Norte e Nordeste, ao passo que reduziria as taxas de pobreza e indigência 

na região Centro-Oeste. Não haveria impactos na região Sudeste e, no Sul, aumentaria a renda 

dos ocupantes do nono decil.  

No que toca ao fator recursos naturais (terra), quaisquer que sejam as variáveis de abertura 

utilizadas (Quadro 3) os impactos são basicamente os mesmos. Para o Brasil e Nordeste, uma 
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elevação na dotação de recursos naturais, tenderá a reduzir a desigualdade, reduzindo o índice 

de Gini e as taxas de pobreza e indigência, ao tempo em que ocorre incremento na 

participação dos indivíduos situados nos primeiros dois decis de renda e redução da renda no 

decil superior (na regressão com A1, para o Brasil, o decil nono também é reduzido). Efeitos 

semelhantes, embora bem mais restritos, também são observados para o Sudeste e Norte. Com 

referência ao Centro-Oeste observa-se um incremento do uso da terra num ambiente de 

abertura comercial traduz-se em elevação do Índice de Gini e concomitante redução nos decis 

primeiro e segundo. Explicação para este fato pode estar na concentração da terra em poucos 

proprietários. Como na região Centro-Oeste a terra é fator abundante em relação a quase todas 

as outras regiões, a abertura comercial tenderá a remunerar melhor o fator abundante. Sendo 

ele concentrado o impacto nos índices de desigualdade é observado. E, por fim, não se notam 

repercussões na região Sul. 

Quadro 3 – Efeitos causais do fator terra na presença de abertura comercial no País e regiões 
 

BR - - - - -
- - - -

- -
-

- - - -
- -

- - - -
- -

- -
- - - -

- -
- - - -

- -
-

BR BR BR + BR + BR BR
NE NE NE NE + NE + NE
CO + CO CO

N
BR BR BR BR + BR + BR

SE SE
NE NE NE NE + NE + NE
CO + CO CO
N N

BR BR BR BR + BR + BR
SE SE

NE NE NE NE + NE + NE
CO + CO CO

N

A1    

A2

A3

DECIL 1
VARIÁVEIS DEPENDENTES

(0%-10%)

Índice de 
Gini

Taxa de 
Pobreza

Taxa de 
Indigência (10%-20%) (20%-10%)

DECIL 2 DECIL 9
VARIÁVEL 

INDEPENDENTE

TERRA

DECIL 10

(10%-0%)

 
 

Observações: 
- Os efeitos causais da variável independente sobre as dependentes estão indicados  pelos  símbolos  “+”  e “-” 
que nada mais são do que o sinal do coeficiente estimado nas regressões. 
- A abrangência do efeito causal (País ou macrorregião) é indicada por letras: BR para um efeito obtido para todo 
o País e N, NE, CO, SE e S para um efeito causal identificado em nível regional. 
- As letras A1, A2 e A3 apontam que variável independente de abertura comercial foi utilizada em conjunto com 
a variável independente cujo efeito está sendo analisado. 

Com referência ao fator infra-estrutura, os reflexos sobre Brasil e Nordeste são praticamente 

os mesmos, diferenciando-se mais quando se utiliza como variável de abertura comercial os 

fluxos de importação comparativamente ao PIB. Entretanto, como se verifica pelo Quadro 4, 

as tendências identificadas são no sentido de reduzir as desigualdades, tanto para o Brasil 

quando para o Nordeste, de maneira geral, reduzindo-se o índice de Gini, as taxas de pobreza 

e indigência, com simultâneo crescimento da participação da renda dos decis primeiro e 
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segundo e redução, no último decil. Para o Sul e Sudeste não foram notadas quaisquer 

conseqüências. Para o Norte observou-se agravamento do índice de Gini, redução no decil 

nono e aumento no décimo decil. Quanto à região Centro-Oeste, verificou-se deterioração da 

taxa de indigência, com redução da participação da renda do primeiro decil (para A1 e A2). 

Quadro 4 – Efeitos causais do fator capital físico na presença de abertura comercial no País e regiões 
 

BR - - - -
- - - -

-
-

- - - -
- - - -

-
- -

- - -
-

BR BR BR + BR + BR
NE NE NE NE + NE + NE

CO + CO
N + N N +

BR BR BR BR + BR + BR
NE NE NE NE + NE + NE

CO + CO
BR BR BR +

NE NE NE + NE
CO +

N + N N +

A1    

A2

A3

(0%-10%)

DECIL 10
VARIÁVEIS DEPENDENTES

Índice de 
Gini

Taxa de 
Pobreza

Taxa de 
Indigência (10%-20%) (20%-10%) (10%-0%)

DECIL 1 DECIL 2 DECIL 9

CAPITAL FÍSICO

VARIÁVEL 
INDEPENDENTE

 
 

Observações: 
- Os efeitos causais da variável independente sobre as dependentes estão indicados  pelos  símbolos  “+”  e “-” 
que nada mais são do que o sinal do coeficiente estimado nas regressões. 
- A abrangência do efeito causal (País ou macrorregião) é indicada por letras: BR para um efeito obtido para todo 
o País e N, NE, CO, SE e S para um efeito causal identificado em nível regional. 
- As letras A1, A2 e A3 apontam que variável independente de abertura comercial foi utilizada em conjunto com 
a variável independente cujo efeito está sendo analisado. 

Por fim, para o Brasil, verificou-se que um aumento na concentração urbana (Quadro 5) reduz 

as taxas de pobreza e indigência, não havendo efeito observável nos decis. Para o Sudeste, 

nessa mesma hipótese, há uma redução no índice de Gini e na taxa de pobreza. Os efeitos 

sobre a taxa de indigência só são perceptíveis na regressão com A2 e A3. Para todas as 

regressões notou-se um incremento na renda do segundo decil e para A1 e A3, redução na 

renda do décimo decil. Para o Nordeste, foi reportada redução em Gini, redução no decil 10. 

O incremento no decil 9 só é perceptível para regressões com A2 e A3.  Para a região Norte, 

nenhum efeito foi captado e para a região Sul, apenas a redução da taxa de pobreza.  
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Quadro 5 – Efeitos causais da concentração na presença de abertura comercial no País e regiões 

BR - -
- - -
- -

-
- -

- - -
- -

-
- -

- - - -
- -

- -
-

BR
SE SE SE + SE
NE NE

S
BR BR

SE SE SE SE +
NE NE + NE

S
BR BR

SE SE SE SE + SE
NE NE + NE
CO + CO CO CO +

S

A1    

A2

A3

CONCENTRA-
ÇÃO URBANA

DECIL 10

(10%-20%) (20%-10%) (10%-0%)

DECIL 2 DECIL 9
Índice de 

Gini
VARIÁVEL 

INDEPENDENTE

DECIL 1
Taxa de 
Pobreza

Taxa de 
Indigência (0%-10%)

VARIÁVEIS DEPENDENTES

 
 

Observações: 
- Os efeitos causais da variável independente sobre as dependentes estão indicados  pelos  símbolos  “+”  e “-” 
que nada mais são do que o sinal do coeficiente estimado nas regressões. 
- A abrangência do efeito causal (País ou macrorregião) é indicada por letras: BR para um efeito obtido para todo 
o País e N, NE, CO, SE e S para um efeito causal identificado em nível regional. 
- As letras A1, A2 e A3 apontam que variável independente de abertura comercial foi utilizada em conjunto com 
a variável independente cujo efeito está sendo analisado. 

 

De uma maneira geral, pode-se concluir que os efeitos da abertura comercial sobre os 

indicadores de desigualdade social tornam-se mais perceptíveis quando considerados os 

fluxos de importação e exportação isoladamente do que quando tomados em conjunto, 

contrariamente ao que se constata em relação aos impactos das variáveis de dotação de fatores 

e de concentração urbana sobre os índices de desigualdade: os seus impactos variam muito 

pouco quando se altera a variável de abertura comercial nas regressões.  

Verifica-se que os citados efeitos são diferenciados nas diversas macrorregiões brasileiras, 

mas, em relação às variáveis de dotação de fatores, os efeitos sobre Brasil e Nordeste 

mostraram-se bastante similares. Sul e Sudeste mostraram-se pouco sensíveis às variáveis 

explicativas, enquanto que o Centro-Oeste e Norte mostravam comportamentos bastante 

próprios. De uma maneira geral, as variáveis de dotação de fatores influíram mais sobre os 

indicadores de desigualdade do que a concentração de urbana ou a abertura comercial.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O objetivo deste trabalho foi investigar os possíveis impactos da abertura comercial 

vivenciada pelo Brasil desde o final da década de 80 sobre a pobreza e a desigualdade de 

renda, tanto no que se refere ao País, quanto sob o aspecto regional. Para isto, utilizou-se um 

painel de dados de 21 estados brasileiros no período de 1986 a 2003. 

Essa investigação se justificou em vista da falta de consenso na literatura sobre quais os 

efeitos de políticas de liberalização comercial sobre a economia dos países e o bem-estar de 

suas populações. Acrescente-se, ainda, a escassez de estudos sobre as repercussões da 

abertura comercial brasileira nos indicadores de pobreza e desigualdade de renda do ponto de 

vista das diversas macrorregiões.  

Como fundamentação, foi utilizada a Teoria Moderna do Comércio Internacional que 

privilegia as diferenças de dotações de fatores entre países no entendimento e interpretação 

dos padrões de comércio internacional. 

Como visto, os efeitos da abertura comercial são muito modestos quando se considera os 

fluxos comerciais conjuntamente em face do PIB. As variáveis de pobreza e desigualdade de 

renda utilizadas mostraram-se mais sensíveis à liberalização comercial quando a participação 

dos fluxos comerciais sobre o PIB é segregada, ou seja, importação e exportação são 

consideradas isoladamente comparativamente ao produto. Um incremento das exportações 

comparativamente ao PIB produz resultados benéficos ao País do ponto de vista da redução 

das desigualdades, pois, embora não afetando os índices de Gini e as taxas de pobreza e 

indigência, eleva a participação dos indivíduos localizados nos decis 1 e 2 na renda, ao tempo 

em que reduz a participação do nono decil. Regionalmente, entretanto, um aumento na razão 

exportações/PIB produz impactos distintos, deteriorando o índice de Gini no Centro-Oeste, 

incrementando a taxa de pobreza na região Sudeste e reduzindo-a no Sul. Tomando-se as 

importações, sua elevação comparativamente ao PIB também provoca efeitos diferenciados, 

em primeiro lugar ao reduzir as desigualdades no Brasil como um todo (melhorando o índice 

de Gini e aumentando a renda do segundo decil) e regionalmente no Centro-Oeste. Contudo, 

nota-se que no Norte ocorre repercussão contrária com agravamento dos índices de 
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desigualdade na região (aumento de Gini, redução nos decis primeiro e segundo). Por fim, 

verifica-se também um efeito bem mais discreto, na região Sul, com redução da renda do 

nono decil. 

Diante dos impactos diferenciados que a abertura comercial causa nas diversas macrorregiões 

e dada relevância do tema – subsídio para formulação de política comercial –, é fundamental 

um aprofundamento desse tipo de estudo especialmente do ponto de vista regional e mesmo 

estadual, ampliando-se o escopo para todos os decis.  

Além disso, conforme constatado, a utilização de diferentes medidas de intensidade de 

comércio mostra impactos também diferenciados sobre a pobreza e a distribuição de renda. 

Sendo assim, uma possível linha para pesquisa seria a de considerar outras variáveis de 

abertura comercial, não apenas as medidas de intensidade de comércio (como as utilizadas 

neste trabalho), mas também considerando medidas diretas de incidência de barreiras ao 

comércio (tarifárias e não-tarifárias). 

Outras linhas de pesquisa que certamente trariam luz ao assunto envolveria a análise da 

composição das exportações e seu impacto na distribuição de renda, utilizar novas variáveis 

proxy para definição de capital físico e recursos naturais, investigação de particularidades 

regionais (regiões Sul e Sudeste e Centro-Oeste próximas aos países do Mercosul) e possíveis 

efeitos diferenciados da instalação de zonas franca. 

 

  

 

 



 69

REFERÊNCIAS 

 

 

ARBACHE, Jorge Saba; NEGRI, João Alberto de. Determinantes das exportações 

brasileiras: novas evidências. Rio de Janeiro: XXX Conferência ANPEC, 2002. 

ARBACHE, Jorge Saba et al. O que (não) sabemos sobre a relação entre abertura 

comercial e mercado de trabalho no Brasil. Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisas 

Econômicas Aplicadas, 2001. 

ARBACHE, Jorge Saba. Mercados e pobreza no Brasil. Rio de Janeiro: Comissão 

Econômica para a América Latina e Caribe, 2003. 

BARRETO, Flávio A. F. D. et al. Integração comercial, dotação de fatores e a 

desigualdade de renda pessoal dos estados brasileiros. Universidade Federal do Ceará. 

Fortaleza, 2003. 

BARRETO, Flávio A. F. D.; LIMA, Francisco S. Comércio internacional, dotação de 

fatores e a desigualdade de renda regional no Brasil. Universidade Federal do Ceará. 

Fortaleza, 2003. 

BARROS, R. P. de et al. Abertura comercial e liberalização do fluxo de capitais no 

Brasil: impactos sobre a pobreza e a desigualdade. In: HENRIQUES, R. Desigualdade e 

pobreza no Brasil. Rio de Janeiro: IPEA, 2001 apud ARBACHE, Jorge Saba et al. O que 

(não) sabemos sobre a relação entre abertura comercial e mercado de trabalho no 

Brasil. Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, 2001. 

BARROS, Ricardo Paes de et al. Bem-estar, pobreza e desigualdade de renda: uma 

avaliação da evolução histórica e das disparidades regionais. Rio de Janeiro: Instituto de 

Pesquisas Econômicas Aplicadas,  1997. 

BARROS, Ricardo Paes de et al. A estabilidade inaceitável: desigualdade e pobreza no 

Brasil. Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas,  2001. 



 70

BARROS, Ricardo Paes; MENDONÇA, Rosane Silva Pinto de. Os determinantes da 

desigualdade no Brasil. Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, 1995. 

BEN-DAVID, Dan. Equalizing Exachange: Trade Liberalization and Income Convergence. 

Quarterly Journal of Economics, 108(3), 1993. apud   JAYME JR, Frederico G. Comercio 

internacional e crescimento econômico: o comércio afeta o desenvolvimento? Rio de 

Janeiro: Revista Brasileira de Comércio Exterior. FUNCEX Fundação Centro de Estudos do 

Comércio Exterior, [2001?]. 

BLECKER, R. 1999b. Taming global ginance. Washington, D.C.: Economic Policy Institute 

apud  JAYME JR, Frederico G. Comercio internacional e crescimento econômico: o 

comércio afeta o desenvolvimento? Rio de Janeiro: Revista Brasileira de Comércio Exterior. 

FUNCEX Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior, [2001?]. 

BONELLI, Regis; HAHN, Leda. Resenha dos estudos recentes sobre relações comerciais 

brasileiras. Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, 2000. 

BORGES, André. Ética burocrática, mercado e ideologia administrativa: contradições da 

resposta conservadora à "crise de caráter" do Estado. Dados Revista de Ciências Sociais:       

Rio de Janeiro:  Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, 2000, ano 001, vol. 43. 

Disponível em http://www.uiperj.br/publicacoes_revistadadosphp>. Acesso em  05/12/2006. 

BUSSAB, Wilton de O.; MORETTIN, Pedro A. Estatística básica. 5. ed. São Paulo:  Saraiva, 

2004. 

CARVALHO, Maria Auxiliadora; SILVA, César Roberto Leite da. Economia internacional. 

3. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. 

CASTELAR, Ivan; SOARES, Ilton G. Econometria aplicada com o uso do Eviews. 

Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 2003. 

CASTILHO, Marta R. Impactos de acordos comerciais sobre a economia brasileira: 

resenha dos trabalhos recentes. Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, 

2002. 

CASTILHO, Marta R. Integração regional e conteúdo de trabalho do comércio exterior 

brasileiro. Rio de Janeiro: Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, 2004. 

http://www.uiperj.br/publicacoes_revistadadosphp


 71

DEARDORFF, Alan V. The general validity of the law of comparative advantage.  In: 

LEAMER, Edward (Org). International Economics. New York: Worth Publishers, 2001. 

Eviews 5 user’s guide. Irvine CA: Quantitative Micro Software, LLC, 2004. 

DEARDORFF, Alan V. Deardorff's glossary of international economics: the terms of trade 

and other wonders. Disponível em: http://www-personal.umich.edu/~akabdear/glossary/. 

Acesso em 04/03/2007.  

EDWARDS, S. 1992. Trade orientation, distortions, and growth in developing countries. 

Journal of Development Economics. 39(1): 31-57 apud   JAYME JR, Frederico G. 

Comercio internacional e crescimento econômico: o comércio afeta o desenvolvimento? 

Rio de Janeiro: Revista Brasileira de Comércio Exterior. FUNCEX Fundação Centro de 

Estudos do Comércio Exterior, [2001?]. 

EDWARDS, S. 1993. Trade policy, exchange rates and growth. NBER Working papers 

n.4511. Cambridge, Massachusetts apud   JAYME JR, Frederico G. Comercio internacional 

e crescimento econômico: o comércio afeta o desenvolvimento? Rio de Janeiro: Revista 

Brasileira de Comércio Exterior. FUNCEX Fundação Centro de Estudos do Comércio 

Exterior, [2001?]. 

EDWARDS, S. 1998. Openness, productivity, and growth: what do we really know? 

Economic Journal. 108(1): 383-98 apud   JAYME JR, Frederico G. Comercio internacional 

e crescimento econômico: o comércio afeta o desenvolvimento? Rio de Janeiro: Revista 

Brasileira de Comércio Exterior. FUNCEX Fundação Centro de Estudos do Comércio 

Exterior, [2001?]. 

GALBRAITH, John Kenneth. O pensamento econômico em perspectiva - uma história 

crítica. São Paulo: Pioneira e Universidade de São Paulo, 1989. 

GREEN, F. et al. A picture of wage inequality and the allocation of labor through a period 

of trade liberalization: the case of Brazil World Development, 2001 (forthcoming) apud 

ARBACHE, Jorge Saba et al. O que (não) sabemos sobre a relação entre abertura 

comercial e mercado de trabalho no Brasil. Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisas 

Econômicas Aplicadas, 2001. 



 72

GREMAUD, Amaury Patrick et al: Economia brasileira contemporânea, 6. ed. São Paulo: 

Atlas, 2006. 

GUJARATI, Damodar N. Econometria Básica. 3. ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 

2005. 

HARRISON, A. e HANSON, G. 1999. Who gains from trade reform? Some remaining 

puzzles. NBER Working Papers n°. 6915 apud  JAYME JR, Frederico G. Comercio 

internacional e crescimento econômico: o comércio afeta o desenvolvimento? Rio de 

Janeiro: Revista Brasileira de Comércio Exterior. FUNCEX Fundação Centro de Estudos do 

Comércio Exterior, [2001?]. 

HELLEINER, G. K. 1996. Trade, trade policy, and industrialization. Manuscrito não 

publicado apud  JAYME JR, Frederico G. Comercio internacional e crescimento 

econômico: o comércio afeta o desenvolvimento? Rio de Janeiro: Revista Brasileira de 

Comércio Exterior. FUNCEX Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior, [2001?]. 

HSIAO, C. 1986. Analysis of Panel Data. Cambridge: Cambridge University Press. Apud  

BARRETO, Flávio A. F. D.; LIMA, Francisco S. Comércio internacional, dotação de 

fatores e a desigualdade de renda regional no Brasil. Universidade Federal do Ceará. 

Fortaleza, 2003. 

ISTAKE, Márcia. Comércio externo e interno do Brasil e das suas macrorregiões: um 

teste do teorema de Heckscher-Ohlin. Piracicaba, 2003. Tese (Doutorado em economia) - 

Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" da Universidade de São Paulo. 

JAYME JR, Frederico G. Comercio internacional e crescimento econômico: o comércio 

afeta o desenvolvimento? Rio de Janeiro: Revista Brasileira de Comércio Exterior. FUNCEX 

Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior, [2001?]. 

KENNEDY, P. 1992. A Guide to Econometrics. Cambridge, Massachussetts: The MIT Press, 

Third Edition apud BARRETO, Flávio A. F. D.; LIMA, Francisco S. Comércio 

internacional, dotação de fatores e a desigualdade de renda regional no Brasil. 

Universidade Federal do Ceará. Fortaleza, 2003. 



 73

KRUEGER, A. O. 1997. Trade policy and economic development: how we learn. American 

Economic Review. 87(1): 1-21 apud  JAYME JR, Frederico G. Comercio internacional e 

crescimento econômico: o comércio afeta o desenvolvimento? Rio de Janeiro: Revista 

Brasileira de Comércio Exterior. FUNCEX Fundação Centro de Estudos do Comércio 

Exterior, [2001?]. 

KRUGMAN, Paul R.; OBSTFELD, Maurice. Economia internacional: teoria e política. 6. 

ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2005. 

MAIA, Jayme de Mariz. Economia internacional e comércio exterior. 10. ed. São Paulo: 

Atlas,  2006. 

MAIA, Katy. O impacto do comércio internacional, da mudança tecnológica e da 

demanda final na estrutura de emprego, por nível de qualificação, no Brasil, 1985-1995. 

Brasília: Universidade de Brasília, 2001.  

MARTINE, G. A trajetória da urbanização brasileira: especificidades e implicações. 

Trabalho apresentado no Seminário Processo Brasileiro de Urbanização: Diagnóstico Global. 

Belo Horizonte, 30—31 de março de 1995 apud  MOTTA, Diana Meirelles da et al. A 

dimensão urbana do desenvolvimento econômico–espacial brasileiro. Rio de Janeiro: 

Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, 1997. 

McCOMBIE, J. e THIRLWALL, A. 1999. Growth in an international context: a post 

keynesian view. In: Deprez, J. e John Harvey. Foundations of international economics: post 

keynesian perspectives. London, Routledge apud JAYME JR, Frederico G. Comercio 

internacional e crescimento econômico: o comércio afeta o desenvolvimento? Rio de 

Janeiro: Revista Brasileira de Comércio Exterior. FUNCEX Fundação Centro de Estudos do 

Comércio Exterior, [2001?]. 

MBABAZI, Jennifer et al. Are inequality and trade liberalization influences on growth and 

poverty? Helsinki: WIDER (World Institute for Development Economic Research). United 

Nations University, 2001. 

MOTTA, Diana Meirelles da et al: A dimensão urbana do desenvolvimento econômico–

espacial brasileiro. Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, 1997. 



 74

NERI, Marcelo. O papel da estabilidade. Conjuntura Econômica.  Rio de Janeiro: Fundação 

Getúlio Vargas, v. 61, n. 1, p. 34-36, 01/2007. 

PEDROSO, Ana Cristina de Souza: Abertura comercial e disparidade de renda entre 

países: uma análise empírica. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2000. 

PINHO, Diva Benevides; VASCONCELOS, Marco Antônio Sandoval de (Org). Manual de 

Economia. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. 

RAMOS, Lauro; VIEIRA, Maria Lucia. Desigualdade de rendimentos no Brasil nas 

décadas de 80 e 90: evolução e principais determinantes. Rio de Janeiro: Instituto de 

Pesquisas Econômicas Aplicadas, 2001.  

RICARDO, David. Princípios de economia política e tributação. São Paulo: Nova Cultural, 

1982 (Os Economistas). 

ROCHA, Sonia. Desigualdade regional e pobreza no Brasil: a evolução - 1981/95. Rio de 

Janeiro: Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, 1998. 

RODRIK, Dani. 1999. The new global economy and developing countries: making openness 

work. Washington, D.C.: Overseas Development Council apud JAYME JR, Frederico G. 

Comercio internacional e crescimento econômico: o comércio afeta o desenvolvimento? 

Rio de Janeiro: Revista Brasileira de Comércio Exterior. FUNCEX Fundação Centro de 

Estudos do Comércio Exterior, [2001?]. 

RODRIGUEZ, Francisco; RODRIK, Dani. The trade policy and economic growth – a 

skeptic’s guide to cross-national evidence. Cambridge: National Bureau of Economics 

Research, 1999. 

SACHS, J. e WARNER, A. 1995. Economic reform and the process of global integration. 

Brooking Papers on Economic Activity. 1: 1-117 apud JAYME JR, Frederico G. Comercio 

internacional e crescimento econômico: o comércio afeta o desenvolvimento? Rio de 

Janeiro: Revista Brasileira de Comércio Exterior. FUNCEX Fundação Centro de Estudos do 

Comércio Exterior, [2001?]. 

SIMONSEN, Mário Henrique; CYSNE, Rubens Penha. Macroeconomia. 2. ed. São Paulo: 

Atlas, 1995. 



 75

SMITH, Adam (1988). A riqueza das nações: investigação sobre sua natureza e suas causas. 

Vol. II. São Paulo: Nova Cultural, 1988 (Os Economistas). 

SRINIVASAN, T.N. e BHAGWATI, J. 1999. Outward-orientation and development: are 

revisionists right? Manuscrito, não publicado apud JAYME JR, Frederico G. Comercio 

internacional e crescimento econômico: o comércio afeta o desenvolvimento? Rio de 

Janeiro: Revista Brasileira de Comércio Exterior. FUNCEX Fundação Centro de Estudos do 

Comércio Exterior, [2001?]. 

TAYLOR, L. 1993. Economic openness: problems to century's end. In: Tariq, B. Economic 

liberalization: no panacea apud JAYME JR, Frederico G. Comercio internacional e 

crescimento econômico: o comércio afeta o desenvolvimento? Rio de Janeiro: Revista 

Brasileira de Comércio Exterior. FUNCEX Fundação Centro de Estudos do Comércio 

Exterior, [2001?]. 

TERRA, Maria Cristina T. Diretrizes para a política comercial brasileira. Rio de Janeiro: 

Fundação Getúlio Vargas, 2003. 

WOOLDRIDGE, Jeffrey M. Introdução à econometria – uma abordagem moderna. São 

Paulo: Thomson, 2006. 

 

 

 

 



 76

APÊNDICE 1 

 
 
Índice de Gini, evolução de 1986 a 2003 - Brasil e macrorregiões 
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Gráfico 3 – Brasil e estados       Gráfico 4 – Brasil e estados da região Norte 
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Gráfico 5 – Brasil e estados da região Nordeste     Gráfico 6 – Brasil e estados do Centro-Oeste 
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APÊNDICE 2 

Metodologia para determinação das linhas de pobreza e indigência (por insuficiência no 

consumo de calorias por dia), a que se referem as variáveis Taxapob e Taxaind, conforme 

apuradas pelo IPEA. Fonte: site www.ipeadata.gov.br  

As linhas de pobreza extrema ou indigência apresentadas no Ipeadata são estimadas a partir da 
metodologia desenvolvida pela comissão IBGE-IPEA-CEPAL para se definir uma cesta básica de 
alimentos que satisfaça os requisitos nutricionais em cada região brasileira. Para tanto, a CEPAL 
realizou em 1996 uma pesquisa sobre conteúdo nutricional dos alimentos brasileiros e requisitos 
nutricionais da população brasileira com base na POF (Pesquisa de Orçamento Familiar) 1987/88 e 
nos preços agregados dos alimentos provenientes do SNIPC.  
Foram definidas categorias de alimentos que compõem a cesta básica em cada região 
metropolitana. A presença da categoria “outros produtos” em cada grupo alimentar e o número 
elevado de produtos (cerca de 150 produtos) não só dificultariam a compreensão do conteúdo da 
cesta pela população como poderiam prejudicar a sua atualização. Definiu-se, portanto, uma cesta 
básica simplificada reduzindo-se o número de produtos e eliminando-se a categoria “outros”. O 
valor da cesta simplificada define a linha de pobreza extrema. Essa metodologia foi aplica às onze 
áreas metropolitanas cobertas pela POF.  
Para se construir a cesta básica simplificada com base na POF 87/88 é necessário definir os 
produtos para compor a cesta e determinar as quantidades e os preços destes produtos.  
Na seleção dos produtos foram incluídos, em princípio, todos os alimentos que satisfazem pelo 
menos um dos três critérios abaixo:  
• Representam mais de 10% das despesas do grupo alimentar a que pertencem.  
• Representam mais de 1 % da despesa total, incluindo-se aí a despesa com alimentação fora de 
casa.  
• Pelo menos 20% das famílias consomem este produto.  
Para se obter representatividade nos grupos alimentares onde o consumo encontrava-se muito 
disperso, numa segunda etapa, foram observados os seguintes critérios:  
• Cálculo para cada grupo alimentar segundo os critérios acima.  
• Identificação dos grupos alimentares onde esta participação não atingiu 60%.  
• Para os grupos alimentares que não atingiram esta meta, foram incluídos seqüencialmente os 
produtos alimentares ainda não incluídos, dando prioridade àqueles com maior participação na 
despesa.  
Este procedimento prosseguiu até que a meta de 60% pudesse ser atingida, ou quando todos os 
produtos no grupo que aparecem na cesta completa fossem incluídos. Se, por exemplo, na cesta 
completa a contribuição conjunta de todos os alimentos já incluídos não tivessem atingido 60% da 
despesa do grupo, então todos produtos explicitamente incluídos na cesta completa fariam parte 
também da cesta simplificada.  
A partir das informações sobre total de calorias por dia, a quantidade consumida e o preço unitário 
foi calculada despesa para cada produto e a soma dessa despesa resultando na linha de pobreza 
extrema por pessoa. A linha de pobreza é definida como sendo duas vezes a linha de extrema 
pobreza. 



 78

 
  

 

  

 



 79

APÊNDICE 3 

 
 
Infra-estrutura – Consumo de energia por área, evolução de 1986 a 2003 - Brasil e macrorregiões 
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Gráfico 9  – Brasil e estados       Gráfico 10 – Brasil e estados da região Norte 
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Gráfico 11  – Brasil e estados da região Nordeste     Gráfico 12  – Brasil e estados do Centro-Oeste 
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Gráfico 13 – Brasil e estados da região Sudeste     Gráfico 14 – Brasil e estados da região Sul 
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