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Resumo 
 
 
O objeto de estudo desta Tese é o impacto da formação da Área de Livre Comércio 
das América (Alca) sobre a economia brasileira. A economia brasileira não é 
homogênea internamente, possuindo contrastes importantes entre setores e regiões. A 
Alca, por seu lado, pode ser considerada um bloco de países com interesses distintos 
e marcada por importantes assimetrias. Devem ser esperados, dessa forma, impactos 
espaciais e setoriais diferenciados na economia brasileira como fruto das diferentes 
alternativas de acordo que surjam das negociações na Alca.  
 
O estudo dessas questões requer uma metodologia adequada, que considere de 
maneira sistemática as relações inter-regionais e intersetoriais, assim como a inserção 
internacional das economias locais. Modelos inter-regionais de equilíbrio geral 
computável são ferramentas importantes nessa área, e exemplos para a economia 
brasileira são encontrados na literatura. SPARTA (São Paulo Applied Regional 
Trade Analysis) é o modelo inter-regional de equilíbrio geral computável 
implementado nesta Tese. Uma de suas inovações está no tratamento detalhado dos 
fluxos externos, especificando mercados de origem e destino para as importações e 
exportações regionais, o que possibilita simular os impactos da liberalização tarifária 
no âmbito da Alca.  
 
Os resultados obtidos permitem projetar um efeito positivo da liberalização tarifária 
na Alca para o crescimento do PIB e geração de superávit comercial, no longo prazo. 
Regionalmente, entretanto, os impactos atuam no sentido da concentração relativa da 
produção e investimento na economia paulista. Além disso, uma importante 
diferenciação setorial dos impactos da liberalização na Alca pode ser identificada. 
Dentro dessa perspectiva, são discutidos aspectos relacionados à necessidade e 
adequação de políticas públicas. 
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Abstract 
 
 
The process of trade liberalization in Brazil has been extended in recent years to 
broader regional trade agreements, motivated by both economic and political 
objectives. The country has been pursuing different strategies of regional integration 
in an attempt to strengthen strategic impulses for economic development. One of the 
alternatives for the development of an economic trading block is the Free Trade Area 
of the Americas (FTAA), a process initiated in the 1994 Summit of the Americas to 
integrate the economies of the Western Hemisphere into a single free trade 
agreement. 
 
In this dissertation an interregional CGE model is used to analyze the short-run and 
long-run regional and sectoral effects of trade liberalization in a FTAA agreement. 
The model provides a description of the Brazilian inter-regional economic system, 
separated in two regions, São Paulo and Rest of Brazil. One of its innovations is a 
full specification of foreign trade in both regions, capturing the complete structure of 
trade flows linking the two Brazilian regions and FTAA markets. In this way, 
adequate tariff liberalization simulations can be implemented.  
 
The model simulations provide results in macro, regional and sectoral levels. A 
positive effect of FTAA liberalization on Brazilian GDP growth and trade balance 
can be expected. However, the results suggest that the interplay of market forces in 
the Brazilian economy favors the more developed state of the country (São Paulo).  
Additionally, sectoral liberalization under FTAA can produce heterogeneous regional 
impacts. These figures provide the framework to discuss adequate regional economic 
policies. 
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1  Introdução 
 

A última década do século XX presenciou a proliferação de iniciativas para 

promoção de integração regional, em diversas formas: acordos preferenciais de 

comércio, áreas de livre comércio, uniões aduaneiras, mercados comuns e uniões 

econômicas (Frankel, 1997). No âmbito multilateral, a liberalização comercial 

avançou através das diversas rodadas de negociação do GATT, e, a partir de 1995, 

com a criação da Organização Mundial do Comércio (OMC). 

 

O Brasil não foi exceção na tendência de políticas de liberalização comercial, tanto 

na vertente de acordos regionais como multilaterais. A criação do Mercosul no início 

dos anos 90 é um marco na inserção da economia brasileira na tendência de 

regionalismo, aliada ao papel ativo da política externa brasileira no âmbito de 

discussões multilaterais na OMC. 

 

Nessa tendência de regionalismo e liberalização comercial, novas opções estratégicas 

de integração têm sido discutidas pelo Brasil, tanto no âmbito do Mercosul como 

isoladamente. Duas alternativas têm sido avaliadas e parecem as mais prováveis em 

futuros arranjos de integração comercial. Uma alternativa diz respeito à formação da 

Área de Livre Comércio das Américas (Alca), que implicaria na integração de todos 

os países do continente americano, com exceção de Cuba. Entretanto, iniciativas 

como a Alca, devido ao peso e competitividade da economia norte-americana, entre 

outros fatores, suscitam preocupações por parte do empresariado e do governo 

brasileiros a respeito das repercussões possíveis de uma rápida desoneração tarifária 

ao longo das Américas, especialmente o impacto sobre a indústria brasileira. Uma 
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segunda opção, paralela ou não à formação da Alca, seria uma integração do 

Mercosul com a União Européia, com vista à formação de uma área de livre 

comércio entre os dois blocos. 

 

A criação da Alca foi proposta pelos Estados Unidos em 1994, durante a Cúpula de 

Miami, e acatada por 34 países do das Américas (todos os países, com exceção de 

Cuba). Desde então, diversas etapas e reuniões têm sido realizadas, com vistas a 

discutir cronogramas e propostas para a sua implementação. O Brasil têm participado 

ativamente das discussões da Alca desde o início, assumindo um papel de liderança 

entre os países do Mercosul. Os Estados Unidos parecem ser os maiores entusiastas 

da Alca, tentando antecipar seus cronogramas de implementação e propondo acordos 

individuais com países do bloco, a exemplo do que pretendia estabelecer com o 

Chile. A postura brasileira foi mais cautelosa, no que resultou o adiamento do início 

do início da eliminação de tarifas de 2002 para 2005. Além disso, o Brasil têm 

procurado estabelecer como padrão um processo de negociação em bloco, a partir 

dos acordos já existentes (Mercosul, Nafta, Aladi), o que tem prevalecido como 

padrão de negociação na Alca. A Cúpula de Quebec (Abril de 2001) estabeleceu 

dezembro de 2004 como data final do processo de negociação, com a efetiva 

implementação dos acordos a partir de 2005. 

 

Negociações recentes em torno do cronograma para a Alca parecem ter colocado, de 

um lado, os Estados Unidos e seus parceiros no acordo de livre comércio da América 

do Norte (Nafta), Canadá e México, mais o Chile e a Costa Rica. De outro, o Brasil, 

seus parceiros no Mercosul, os países da Comunidade Andina (Venezuela, Peru, 

Bolívia, Colômbia, Equador) e nações do Caribe. Estes dois blocos apresentaram 
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opiniões divergentes sobre as regras que devem orientar a negociação que pretende 

criar a união comercial das Américas. Estas divergências dizem respeito a diversos 

temas, como abertura do setor de serviços, período base das tarifas de negociação, 

regras de proteção a investimentos, métodos de avaliação dos subsídios à exportação 

agrícola, e o alcance e prazos para derrubada de barreiras aos estrangeiros nas 

compras de governo. Regras sobre investimento e propriedade intelectual também 

são temas que ocupam freqüentemente as discussões. Barreiras não-tarifárias e 

legislações antidumping nos mercados do Nafta assumem muitas vezes papel 

preponderante sobre tarifas, e têm sido uma preocupação constante para os países em 

desenvolvimento como o Brasil.  

 

Alca: oportunidades e desafios  

 

Os efeitos de reformas comerciais têm sido estudados de forma sistemática na 

literatura de comércio internacional. Existe um consenso de que reformas comerciais 

trazem benefícios de longo-prazo, derivados de ganhos de eficiência na produção e 

no consumo, como também benefícios não-econômicos (Devlin e French-Davis, 

1997; Dijkstra, 2000). Entretanto, o processo de liberalização comercial envolveria 

também custos de curto-prazo para a economia, relacionados a impactos setoriais 

específicos (setores com elevada proteção seriam prejudicados) e dificuldades no 

balanço de pagamentos devido ao rápido crescimento das importações (Bruno, 

1987). A relação entre abertura comercial e crescimento, do ponto de vista teórico e 

empírico, têm sido posta em dúvida e depende, nitidamente, das características reais 

das economias em questão (Rodrik, 2002).  
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Repercussões sub-nacionais de reformas comerciais são aspectos menos abordados 

pela literatura. O impacto regional do Mercosul, por exemplo, é um aspecto pouco 

abordado na literatura, comparativamente ao estudo de suas implicações setoriais e 

macroeconômicos (e.g Campos Filho, 1998a; Cavalcante e Mercenier, 1999).1 

 

Existem muitas dúvidas quanto aos impactos da integração brasileira na Alca. Entre 

formuladores de política e o empresariado, as preocupações giram em torno das 

possíveis repercussões de uma rápida eliminação de tarifas nas Américas, 

especialmente o impacto sobre a indústria brasileira, principalmente devido ao peso e 

competitividade da economia norte-americana. Um aspecto positivo da Alca, 

freqüentemente citado, é que um acordo com a maior economia do mundo permitiria 

não só expandir o comércio, mas também atrair mais investimentos, um fator 

decisivo para a economia brasileira, que tem enfrentado déficits recorrentes no 

balanço de pagamentos. A Alca serviria também como sinalização de que o Brasil 

estaria comprometido com reformas e uma política econômica ‘sensata’, o que 

poderia levar o país a melhorar sua classificação de classificação de risco, como 

aconteceu com o México quando da formação do Nafta, barateando o custo de 

captação de recursos externos. 

 

Uma sondagem entre micro e pequenas empresas em São Paulo (Bedê, 2002) indicou 

que a maioria das empresas se considera pouco informada sobre a ALCA. A opinião 

dos empresários mostrou-se bastante dividida, tanto entre setores como entre 

                                                 
1 Diniz (1999) concluiu que o estabelecimento do Mercosul foi um elemento favorável à concentração 
industrial no Centro-Sul brasileiro, especialmente em São Paulo e Rio de Janeiro, embora uma relativa 
desconcentração também tivesse ocorrido, em virtude da expansão da fronteira agrícola para outras 
regiões. 
 



 12 

empresas de um mesmo setor. Alguns segmentos, como o de comércio e serviços, 

consideraram que uma maior facilidade para importar ou exportar não alteraria de 

forma significativa seu empreendimento, e, por outro lado, haveria a possibilidade de 

se beneficiarem com acesso a uma maior variedade de bens importados, produtos 

mais baratos e novos clientes. Uma sondagem entre conselheiros do IEDI (Instituto 

de Estudos para o Desenvolvimento Industrial), em geral grandes empresários do 

setor industrial, indicou uma preocupação significativa com a vulnerabilidade da 

economia brasileira para o ingresso na ALCA, pois consideraram o país pouco 

competitivo para a integração nessa área de livre comércio.2 

 

Estudos sobre as implicações da Alca na economia brasileira têm sido desenvolvidos 

desde as primeiras negociações. Averburg (1999) avaliou um conjunto de estudos 

empíricos e quantitativos que analisaram as oportunidades e desvantagens para o 

Brasil na integração à Alca. O autor conclui que a Alca, se conduzida isoladamente e 

de forma assimétrica e precipitada, produziria mais desvantagens do que 

oportunidades para o país. Ele sugere que a melhor política seria a negociação de 

uma área de livre comércio entre Mercosul e a União Européia paralelamente à Alca, 

de modo a aumentar o poder de barganha do Mercosul e gerar maiores oportunidades 

comerciais para o bloco.  

 

Essa simultaneidade de negociações comerciais revela aspectos importantes da 

estratégia de negociação brasileira. Iniciativas como a Alca não são processos 

isolados, mas se inserem num quadro mais amplo de negociações comerciais 

multilaterais, como as rodadas de acordos da OMC. Iniciativas de acordo em alguns 

                                                 
2 IEDI, Perspectivas da ALCA para a Economia Brasileira, maio 2002 (www.iedi.org.br). 
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setores e assuntos se darão, provavelmente, no âmbito de acordos multilaterais, como 

no caso dos produtos agrícolas. Nesse caso, a estratégia dos paises desenvolvidos, 

especialmente os Estados Unidos e a União Européia, tende a buscar uma abertura 

negociada na OMC, obtendo como contrapartida um processo recíproco, como no 

caso dos subsídios à produção e exportação. Não se deve estranhar, portanto, que os 

países do Mercosul mantenham, simultaneamente à negociação da Alca, 

conversações com a União Européia sobre a criação de uma área de livre comércio, e 

que um dos principais focos de negociação sejam as barreiras comercias a produtos 

agrícolas na Europa (como subsídios à produção, exportação, tarifas e quotas). Dessa 

forma, os acordos em torno da Alca estão inseridas num quadro de possíveis 

negociações multilaterais e com outros blocos.3 Abreu (2002) considera que seria 

ideal para o Brasil, do ponto de vista estratégico, que os Estados Unidos e a União 

Européia trocassem concessões recíprocas, no âmbito de negociações na OMC, 

relativas à legislação anti-dumping norte-americana e ao protecionismo agrícola 

europeu. Dessa forma, as negociações na Alca e entre Mercosul e União Européia 

poderiam estar ligadas, no caso da Alca, aos picos de proteção tarifária em produtos 

específicos, e, no caso da União Européia, na liberalização agrícola e sobre produtos 

industriais, timidamente abarcados pelas propostas iniciais. 

 

A posição negociadora de um país como o Brasil em acordos de integração é fruto 

dos interesses políticos da sociedade em torno dos níveis e da estrutura de proteção 

da economia doméstica. Os determinantes básicos da economia política da proteção 

(Abreu, 2002) podem ser relacionados a dois fatores: i) poder de barganha setorial 

diferenciado; ii) assimetria entre grupos de interesse favoráveis a tarifas altas 
                                                 
3 Ver, por exemplo, Haddad et al. (2001; 2002) que comparam os impactos da Alca com outras opções 
estratégicas para o Brasil, como um acordo multilateral ou com a União Européia. 
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(produtores com poder sobre o mercado interno) e contrários a tarifas altas 

(consumidores que pagam mais caro do que seria o caso se a tarifa fosse mais baixa), 

em geral com predominância do primeiro, dado seu grau de organização e a 

considerável atomização do segundo. Aspectos do ambiente macroeconômico 

(política cambial, planos de estabilização, etc.), assim como o impacto de regimes 

fiscais (taxação com conseqüências indesejáveis sobre a competitividade) são 

importantes na determinação da política comercial e, portanto, influenciam a posição 

negociadora do país. Além disso, iniciativas como a Alca se inserem na disposição 

dos países em desenvolvimento de ampliar sua inserção na economia mundial, 

buscando melhorar o acesso de seus produtos em um maior número de mercados, 

especialmente dos países desenvolvidos.4 Um fator menos evidente é a influência 

regional sobre as iniciativas de negociação comercial, tanto de governos estaduais 

como de setores (ou clusters) espacialmente localizados. 

 

As alternativas de negociação na Alca também são influenciadas pelos interesses 

específicos dos países envolvidos. Estes interesses estão profundamente associados à 

assimetria que caracteriza o conjunto de países do bloco. A economia norte-

americana, e o Nafta em conjunto, são nitidamente preponderantes dentro da Alca, 

seja em termos de tamanho de mercado, participação no PIB ou nível de 

desenvolvimento. Abreu (1997), entre outros, ressalta a diferença substancial na 

distribuição geográfica típica do comércio do Brasil, e de países do Cone Sul, como 

Argentina, e de outras economias latino-americanas. Caracteristicamente, Brasil e 

                                                 
4 Este movimento passou a ser entendido, de certa forma, como condição fundamental para o 
crescimento econômico dos países em desenvolvimento, especialmente entre seus formuladores de 
políticas (Krueger, 1999). Parece claro que as estratégias de desenvolvimento baseadas na substituição 
de importações foram deixadas de lado, em favor de estratégias de integração comercial e promoção 
de exportações.   
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Argentina possuem menos de 50% de seu comércio total na Alca, incluindo o 

Mercosul, enquanto que para economias mais próximas dos Estados Unidos, como 

América Central e México, essa concentração pode representar mais de 80% do total. 

Estes dados são indicativos da complexidade envolvida nas negociações em torno da 

Alca, onde interesses complexos e distintos são confrontados. Desse conjunto de 

interesses devem surgir diferentes propostas e estratégias de negociação, cuja 

avaliação e análise de suas conseqüências econômicas, ex-ante, assume grande 

importância. 

 

A conjunção desses dois elementos, que se influenciam mutuamente, os interesses da 

sociedade, por um lado, e as opções de negociação entre os países, de outro, implica 

num leque de opções e alternativas para o país em um acordo de integração 

comercial na Alca. O que os modelos econômicos podem produzir são avaliações 

consistentes dessas alternativas, para que se tenham mais dados e informações sobre 

possíveis resultados das negociações. Embora não respondam a todas as questões, 

representam subsídios importantes no auxílio do mapeamento dos possíveis efeitos 

da liberalização comercial.5 

 

O Nafta e o exemplo mexicano 

 

Exemplos de processos de integração regional efetivados ou em curso são 

experiências relevantes no entendimento de processos como a Alca. O Nafta (North 

                                                 
5 Recentemente, o Ministério do Desenvolvimento brasileiro encomendou estudos sobre os impactos 
das negociações internacionais de comércio sobre a economia brasileira. Foram chamadas diversas 
instituições, como BNDES, IPEA, CNI e FIESP, com o objetivo de levantar dados e obter avaliações 
setoriais que dêem embasamento aos negociadores brasileiros nas discussões de abertura dos 
mercados (Valor Econômico, 1o. de Abril de 2002, n o. 477, 1o. Caderno). 
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American Free Trade Area) é uma referência importante entre os tratados de livre-

comércio, uma vez que foi o primeiro acordo de integração regional entre um país 

em desenvolvimento (México) e nações desenvolvidas (EUA e Canadá). Nos anos 80 

o México seguiu um processo de liberalização comercial unilateral, que expôs 

parcela considerável da economia à competição internacional, trajetória muito 

semelhante à ocorrida no Brasil nos anos 90.  No México, os anos 90 foram um 

período de consolidação da abertura econômica, a partir de acordos multilaterais, 

regionais e bilaterais. A trajetória de integração do México ao Nafta, e a repercussão 

desse acordo na sua economia, servem como uma referência para a integração 

brasileira na Alca. 

 
A eliminação das barreiras tarifárias e não tarifárias no Nafta, entre os três países 

integrantes, estava prevista para um prazo de 15 anos, a partir de janeiro de 1994, 

quando o acordo passou a vigorar. Para a maior parte dos produtos, a eliminação das 

barreiras ocorreu entre janeiro de 1994 e em janeiro de 1998, ou ocorreria até janeiro 

de 2003. Para alguns produtos específicos (por exemplo, milho e feijão) foi 

estabelecido um período de transição de 15 anos, que se encerraria em janeiro de 

2008. Como aponta Batista (2000), uma característica da integração mexicana ao 

NAFTA foi a manutenção de uma forte proteção em alguns setores, quer por cotas 

tarifárias, como no caso da agroindústria e da agropecuária, ou por índices de 

nacionalização, comércio balanceado e regras de origem, como no caso da indústria 

têxtil, calçados, vestuário e automobilística. Taxas antidumping também foram 

utilizadas para reduzir a competitividade de produtos importados, o que afetou países 

como Brasil e China (Batista, 2000). 
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A experiência da integração mexicana ao Nafta mostrou que um conjunto importante 

de setores esteve sujeito a medidas de proteção. Pode ser esperado, portanto, um 

complexo processo de negociação setorial na integração brasileira na Alca, dada a 

complexidade da estrutura econômica brasileira e sua inserção diferenciada no 

comércio internacional. 

 

O impacto do Nafta sobre a disparidade regional no México também representa uma 

experiência importante. Sánchez-Reaza e Rodríguez-Pose (2002) avaliaram a 

evolução da desigualdade regional no México a partir dos anos 70. Seus resultados 

indicaram que as políticas de liberalização comercial (acordos no GATT nos anos 

80) e integração ao Nafta (a partir de 1994) ampliaram a desigualdade regional na 

economia mexicana. Em particular, regiões próximas à fronteira norte-americana se 

beneficiaram mais com o processo de integração do que as regiões ao Sul, criando 

um efeito de polarização do crescimento regional ao longo da fronteira.  

 

Políticas comerciais, heterogeneidade regional e setorial no Brasil 

 
Um dos objetivos desta Tese é projetar o impacto da formação da Alca sobre o 

espaço econômico regional brasileiro e sua estrutura setorial. A questão da 

territorialidade reflete também preocupações com a eqüidade: desigualdades 

regionais tendem a aumentar ou reduzir-se? Quais setores e regiões mais se 

beneficiariam desse processo de integração? A discussão dos aspectos de estratégia 

comercial brasileira deve considerar de maneira consistente os efeitos de políticas de 

integração sobre as macro-regiões e estados brasileiros. A economia brasileira não é 

homogênea internamente, possuindo contrastes importantes entre setores e regiões. 
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Devem ser esperados, dessa forma, impactos espaciais diferenciados de políticas 

econômicas, como processos de integração. 

 

O estudo aplicado destas implicações regionais exige, a priori, uma particular 

divisão regional do espaço econômico nacional. Muitas vezes, esta escolha é 

condicionada pela disponibilidade de dados, embora o objetivo da pesquisa seja um 

aspecto importante. Macro-regiões e estados são escolhas naturais para a economia 

brasileira, este último especialmente quando se têm em mente a unidade político-

administrativa que representa, e a relevância que políticas regionais passaram a ter 

nos últimos anos (Diniz, 2001). 

 

O estado de São Paulo é uma das unidades mais importantes da federação, quando 

observado por diversos indicadores econômico-sociais. Avaliar a desigualdade 

regional brasileira implica, por exemplo, medir a distância de outros estados em 

relação à economia paulista (Azzoni et al., 1998; Azzoni, 2001). Apesar da tendência 

recente de declínio em alguns setores, especialmente atividades relacionadas a novos 

recursos naturais (como mineração, agricultura e agronegócio), que tenderam a se 

localizar em áreas fora do estado (Azzoni, 1993; Baer, 2001), a importância da 

economia paulista na configuração regional brasileira é considerável (Azzoni e 

Alves, 1997; Domingues et al., 2002). Portanto, é natural esperar que o impacto de 

políticas econômicas sobre a economia de São Paulo tenha repercussões importantes 

em outras regiões do país, e vice-versa.  

 

A Tabela 1.1 mostra a participação do comércio regional e internacional, como 

proporção do produto regional bruto, para o Brasil, em 1996. Estes dados chamam a 
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atenção para a preponderância do comércio regional sobre o comércio externo, no 

Estado de São Paulo e num agregado dos demais Estados (Resto do Brasil). 

Enquanto que as participações do comércio externo nas duas regiões são 

semelhantes, uma distinção importante pode ser percebida no comércio regional. Os 

dados também revelam a característica superavitária da economia paulista no 

comércio regional brasileiro (e.g. Domingues et al., 2002) 

 
Tabela 1.1 Fluxos comerciais, 1996  

(% Produto Regional Bruto) 
 

Fluxo Brasil* São  
Paulo 

Resto do 
Brasil 

Exportações 6,44 6,48 6,42 
Externo 

Importações 7,71 7,00 8,11 

Exportações - 42,55 14,83 
Regional 

Importações - 26,64 23,69 

      Fonte: Haddad e Domingues (2001b)   * % do PIB 
 
 

A relação entre fluxos regionais e externos é função da estrutura econômica de cada 

região e das suas inter-relações, tanto regionais como externas. Políticas de 

liberalização comercial implicam alterações nos preços relativos do comércio 

externo, impactando de forma diferenciada nas economias regionais, de acordo com 

sua inserção na economia mundial. Além disso, a estrutura inter-regional, 

complementar ou concorrencial, põe em movimento uma rede de efeitos de 

repercussão que pode atenuar ou reforçar os impulsos iniciais. Este conjunto de 

relações econômicas é que irá determinar, em grande medida, o impacto da política 

de liberalização comercial nas economias regionais e na economia nacional. 
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A  integração brasileira na Alca como fenômeno de equilíbrio geral  

 

As considerações acima ilustram a dificuldade em se projetar os efeitos econômicos 

da criação de uma área de livre comércio como a Alca sobre a economia brasileira. O 

processo de liberalização altera a estrutura de preços relativos das economias e, dessa 

forma, influencia as decisões de investimento e também a dinâmica de integração 

comercial, as condições macroeconômicas, o ambiente institucional-político-

econômico vigente, além do próprio cenário internacional. Quando a análise abrange 

também a dimensão espacial (sub-nacional) desse processo um complicador 

adicional é inserido.  

 

A análise dos diversos aspectos relativos à Alca apontados nesta introdução está 

além do escopo deste trabalho. Ao focar a dimensão regional e setorial da Alca, o 

conjunto de aspectos tratados se reduz, mas a relevância das informações obtidas 

permanece. Além disso, a análise rigorosa desses temas requer uma metodologia que 

considere de maneira sistemática as relações inter-regionais e intersetoriais, assim 

como a inserção internacional das economias sub-nacionais. Os impactos da abertura 

comercial, em geral, e da integração regional, em particular, têm sido considerados 

em diferentes contextos.6 Modelos de equilíbrio geral computável (EGC) têm sido 

aplicados com sucesso nessa área, e exemplos para a economia brasileira são 

encontrados na literatura. A especificação inter-regional em modelos EGC é 

particularmente atraente, uma vez que reconhece explicitamente os canais inter-

regionais do sistema econômico. Estudos de equilíbrio parcial, que demandam uma 

                                                 
6  Para uma revisão dos estudos recentes sobre o tema, ver Bonelli e Hahn (2000). 
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quantidade de informações sensivelmente menor, produzem estimativas incompletas, 

ao ignorarem que o processo de integração comercial é um fenômeno complexo de 

equilíbrio geral. 

 

Assim, projeções consistentes dos impactos da Alca na economia brasileira, na sua 

dimensão regional e setorial, podem ser obtidas a partir de modelos inter-regionais de 

equilíbrio geral computável. É nessa linha metodológica que esta Tese se insere. O 

modelo implementado parte de uma regionalização São Paulo/Resto do Brasil, que 

permite um ponto de vista particularmente informativo das repercussões territoriais 

da Alca, dado que a economia paulista é uma das regiões mais desenvolvidas da 

economia brasileira, com inserção importante e diferenciada no sistema inter-

regional brasileiro e na economia mundial. 

 

Organização do trabalho 

 

Esta Tese é dividida em cinco capítulos, além de um conjunto de anexos. No 

primeiro capítulo, do qual faz parte esta introdução, é estabelecida a questão a ser 

estudada e a metodologia adotada. Nas duas seções que concluem o capítulo uma 

visão geral da metodologia e um histórico de sua utilização em estudos para a 

economia brasileira são apresentados. O Capítulo 2 descreve a especificação do 

modelo de equilíbrio geral computável inter-regional implementado. No terceiro 

capítulo, a estimação da base de dados e a calibragem do modelo são apresentadas. 

Os impactos da Alca são projetados através de simulações com o modelo, cujos 

resultados são discutidos no Capítulo 4. Por fim, o Capítulo 5 apresenta as 

considerações finais. 
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1.1 Equilíbrio geral computável e modelos inter-regionais  

 

Tratar um problema econômico em equilíbrio parcial ou equilíbrio geral tem 

implicações metodológicas importantes. Em equilíbrio parcial a economia é um 

sistema econômico onde o problema em estudo representa um bloco, ou mercado, 

independente e isolado. As relações e o comportamento desse mercado tem pouco ou 

nenhum efeito no restante do sistema, e vice-versa. Em equilíbrio geral a economia é 

vista como um sistema de mercados inter-relacionados no qual o equilíbrio em todas 

as relações tem que ser obtido simultaneamente. Este é o quadro teórico mais 

adequado para as questões que são tratadas neste trabalho. 

 

A metodologia empregada em análises de equilíbrio geral aplicado tem sua origem 

intelectual no debate sobre a possibilidade de se calcular numericamente uma 

alocação de recursos Pareto-ótima. Na primeira metade deste século a preocupação 

dos pesquisadores nesta área estava voltada para a possibilidade de se obter uma 

solução para o sistema walrasiano de equações comportamentais numa economia de 

mercado. A idéia central era converter a estrutura de equilíbrio geral walrasiana 

(formalizada nos anos 50 por Kenneth Arrow, Gerard Debreu e outros) de uma 

representação abstrata em um modelo empírico de uma economia real (Shoven e 

Whalley, 1992a). Os primeiros trabalhos em modelos aplicados de equilíbrio geral 

tinham como objetivo principal encontrar uma solução computacional para o sistema 

de equações. Scarf (1967, 1973) foi um dos primeiros a estabelecer uma solução para 

construção de algoritmos capazes de produzir uma solução numérica em modelos de 



 23 

equilíbrio geral. Um dos primeiros modelos operacionalizados de equilíbrio geral 

aplicado foi desenvolvido por Leif Johansen (Johansen, 1960) no final dos anos 50.  

 

A evolução rápida de métodos computacionais e numéricos tornou possível a solução 

de modelos complexos de economias nacionais e, posteriormente, modelos multi-

setoriais e inter-regionais. O objetivo inicial de demonstrar a possibilidade da 

obtenção de uma solução em sistemas econômicos de larga escala evoluiu 

progressivamente para aplicações em questões importantes de política econômica. Os 

trabalhos em modelos aplicados passaram também a tratar aspectos ligados à 

especificação de formas funcionais, estimação de parâmetros, escolha de hipóteses e 

representação apropriada de políticas (Whalley, 1986). Dessa forma o aspecto 

estritamente computacional, i. e., de obtenção de uma solução, tornou-se secundário 

com a evolução dos computadores. 

 

Desde os trabalhos de Johansen e Scarf, modelos de equilíbrio geral computável 

(EGC) têm sido aplicados numa ampla gama de tópicos e para diferentes espaços 

econômicos (global, inter-regional ou nacional). Shoven e Whalley (1992b) 

analisaram um vasto conjunto de questões de política fiscal. A escola australiana em 

modelagem EGC, liderada pelo professor Peter Dixon, têm analisado questões de 

proteção tarifária na Austrália há mais de 20 anos (e.g. Powell e Snape, 1993). 

Modelos de equilíbrio geral aplicado também têm se mostrado uma ferramenta 

popular na literatura de desenvolvimento econômico (Dervis et al., 1982; Robinson, 

1988; Mercenier e Srinivasan, 1994). Whalley e Hill (1985) foram um dos pioneiros 

em modelagem EGC em modelos globais para análise de políticas comercias.  
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Embora não seja o foco deste trabalho, modelos EGC globais (ou multi-regionais), 

que lidam com um conjunto de espaços econômicos nacionais, partilham muitas das 

características encontradas em modelos inter-regionais, onde o foco principal é a 

modelagem regional em uma economia nacional. Em modelos multi-regionais os 

fluxos de comércio internacional são os elementos chave de ligação inter-regional, 

mesmo quando a análise não é orientada para questões de política comercial. Fluxos 

de capital são um ponto menos abordado nesses modelos, em parte porque a 

modelagem numérica de ativos financeiros internacionais está num estágio inferior 

de desenvolvimento, se comparado com as especificações para os fluxos comerciais. 

Ao longo deste trabalho algumas referências a modelos globais são feitas. Neste 

campo pode ser citado o projeto GTAP da Universidade de Purdue (EUA), onde um 

mesmo quadro teórico de equilíbrio geral multi-regional e multi-setorial pode ser 

utilizado para diversas configurações da economia global, a partir de agregações 

específicas da base de dados (Hertel, 1997). Diversos trabalhos para a economia 

brasileira utilizam o quadro teórico e a base de dados do projeto GTAP, como 

Figueiredo et al. (2001) e Pereira (2001).  

 

O estudo das relações de interdependência entre economias regionais tem sido 

colocado no foco das pesquisas em economia regional ou, de forma mais ampla, da 

ciência regional. No estudo dessas questões uma ampla variedade de métodos 

aplicados têm sido utilizada (Isard, 1998; Treyz, 1993), desde os tradicionais 

modelos de insumo-produto e suas extensões (Hewings et al., 1999), à econometria 

espacial (Anselin, 1988) e modelos EGC (Partridge e Rickman, 1998).  
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Modelos EGC inter-regionais têm como característica a identificação dos canais 

regionais, inter-regionais e externos dos fluxos de comércio e renda. Um modelo 

inter-regional representa uma particular divisão espacial de uma economia nacional. 

Diversos fatores podem influenciar na escolha da regionalização utilizada, como o 

objetivo de pesquisa e a disponibilidade de dados.  

 

Uma vantagem que a abordagem de equilíbrio geral apresenta em relação aos  

métodos tradicionais, como de insumo-produto, é partir da hipótese de preços 

flexíveis determinados endogenamente. Modelos de insumo-produto  também são, 

por natureza, modelos de equilíbrio geral, consistentes com modelos Keynesianos de 

multiplicador. Estes modelos assumem implicitamente oferta perfeitamente elástica  

e preços fixos, de forma que as mudanças projetadas derivam de alterações exógenas 

na demanda. Um modelo walrasiano de equilíbrio geral, que se baseia na teoria 

neoclássica, especifica elasticidades de oferta imperfeitas, e o equilíbrio entre 

demanda e oferta é atingido por preços flexíveis. Dessa forma, movimentos de 

realocação de recursos, que respondem a variações nos preços relativos (decorrentes 

de choques exógenos, por exemplo), podem ser avaliados. 

 

Preços flexíveis e re-alocação de recursos endógenos, características de modelos 

EGC, são particularmente importantes na modelagem de impactos regionais, dada a 

mobilidade de recursos que caracteriza o funcionamento de economias definidas num 

espaço sub-nacional. Partridge e Rickman (1998) apresentam um sumário extensivo 

e uma análise crítica de modelos EGC inter-regionais presentes na literatura. A 

seguir, a fim de  contextualizar a utilização de modelos EGC para a economia 

brasileira, um histórico de aplicações recentes é apresentado. 
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1.2 Modelos EGC para o Brasil: histórico recente 

 

A utilização de modelos computáveis de equilíbrio geral em trabalhos para a 

economia brasileira apresentou um sensível crescimento nos últimos anos. Guilhoto 

(1995) apresenta um histórico e sumário dos principais modelos EGC desenvolvidos 

para o Brasil, relacionando 18 trabalhos, desde o pioneiro de Rijckeghem (1969). A 

pesquisa bibliográfica efetuada para esta Tese relacionou 27 trabalhos nos últimos 5 

anos, que empregaram modelos computáveis de equilíbrio geral para a economia 

brasileira.7 

 

A tabela 1.2 traz uma lista dos modelos desenvolvidos, relacionando o ano base a 

que se refere o trabalho, o número de setores, tema, espaço geográfico (nacional, 

inter-regional ou global) e o tipo de análise (estática comparativa, projeção ou 

dinâmica). A predominância de questões relacionadas à política comercial nesses 

trabalhos é natural. A consolidação do Mercosul e a perspectiva de novos acordos 

comerciais (Alca, União Européia) representaram um estímulo importante para a 

utilização desse instrumental. Além disso, o uso de modelos EGC para avaliação ex-

ante de acordos comerciais é uma das aplicações mais tradicionais na literatura 

internacional.8 Dos 11 trabalhos que empregam modelos globais, 6 utilizam o 

modelo GTAP, em diversas configurações. 

 

O impacto de acordos de integração regional na economia brasileira é um dos tópicos 

mais estudados através de modelos EGC. Aspectos de bem-estar, vantagens 
                                                 
7 Estão incluídos também trabalhos  que,  mesmo tendo o foco em outro país ou região (e.g. Harrison 
et al., 1997) reportam e analisam resultados para a economia brasileira. 
8 Bonelli e Hahn (2000) fazem uma resenha de estudos recentes sobre as relações comerciais 
brasileiras, e citam 4 trabalhos em que modelos EGC foram utilizados. 
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comparativas e emprego, entre outros, relacionados ao Mercosul e outros acordos de 

integração, foram analisados em Flores (1997), Campos Filho (1998), Gonzaga et al. 

(1998) e Pereira (2001), por meio de modelos EGC com diferentes especificações e 

base de dados.  

 

Flôres (1997) utiliza a hipótese de competição imperfeita em um modelo global para 

analisar ganhos de bem-estar relacionados ao Mercosul. A introdução dessa hipótese 

implica que alguns setores operam com retornos crescentes de escala, um fator 

considerado importante como determinante nas alterações dos fluxos comerciais.9 

Seu trabalho conclui que a implementação do Mercosul seria benéfica para seus 

integrantes, especialmente se essa integração for seguida de maior liberalização do 

comércio internacional no pós-Rodada Uruguai. Apesar da agregação utilizada 

(apenas 9 setores) o autor identifica complementaridades setoriais entre Brasil e 

Argentina, indicando, por exemplo, que o setor automobilístico tenderia a se 

beneficiar, em ambos os países, do processo de integração. Além disso, a integração 

pode levar a efeitos importantes de alocação de trabalho no Mercosul e dentro das 

economias nacionais.  

                                                 
9 A hipótese de concorrência imperfeita e sua influência no comércio internacional têm sido estudada 
tanto teoricamente (Helpman e Krugman, 1985) como empiricamente (Venables, 1994). Sobre a 
modelagem desta hipótese em modelos EGC, ver, por exemplo, Willenbockel (1994). Francois (1999) 
apresenta a introdução de competição imperfeita no modelo GTAP. 
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Tabela 1.2 Histórico recente de modelos EGC para a economia brasileira 
 

Modelo Ano Base Setores Tema Espaço Análise 
Guilhoto (1995) 1980 33 política agrícola nacional estática comparativa 
Najberg et al.(1995) 1990 11 câmbio e tarifas nacional estática comparativa 
Haddad e Hewings (1997) 1985 40 desigualdade regional inter-regional estática comparativa 
Ferreira Filho (1997) 1980 28 desenvolvimento agrícola nacional estática comparativa 
Flores (1997) 1990 9 Mercosul global dinâmica 
Willumsen et al. (1997) 1993 47 desflorestamento inter-regional estática comparativa 
Campos Filho (1998) 1990 15 política comercial nacional estática comparativa 
Cury (1998) 1995 20 distribuição de renda e crescimento nacional estática comparativa 
Gonzaga et al.(1998) 1990 13 mercado de trabalho e Mercosul global (GTAP) estática comparativa 
Rodrigues et al. (1998) 1994 15 simulação de políticas nacional estática comparativa 
Teixeira (1998) 1992 10 política comercial global (GTAP) estática comparativa 
Cavalcante e Mercenier (1999) 1992 19 Mercosul global dinâmica 
Brown et al. (2000) 1990 29 política comercial global dinâmica 
Ferreira Filho (1999) 1992 28 Mercosul e setor agrícola global (GTAP) estática comparativa 
Casimiro Filho et al. (2000) 1995 16 simulação de políticas inter-regional estática comparativa 
Diao e Somwaru (2000) 1992 6 Mercosul global dinâmica 
Hinojosa-Ojeda e Robinson (2000) 1995 11 política comercial global dinâmica 
Mensbrugghe e Guerrero (2000) 1995 20 política comercial global dinâmica 
Fochezato e Souza (2000) 1994 12 choques macros e pol. Comercial nacional estática comparativa/histórica 
Cattaneo (2001) 1995 10 desflorestamento inter-regional estática comparativa 
Costa (2001) 1995 10 economia agrícola global (GTAP) estática comparativa 
Domingues et al. (2001) 1996 42 exportações, mercado de trabalho nacional estática comparativa 
Figueiredo et al. (2001) 1992 9 política comercial global (GTAP) estática comparativa 
Haddad e Domingues (2001) 1996 42 cenário macroeconômico nacional projeção 
Ornelas (2001)  1992 8 tributação e setor agrícola nacional estática comparativa 
Pereira (2001) 1995 11 Mercosul global (GTAP) estática comparativa 
Haddad et al. (2001) 1996 42 política comercial nacional estática comparativa 
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Hipóteses alternativas sobre estruturas de mercado também foram utilizadas por 

Campos Filho (1998), na comparação dos impactos de estratégias de integração 

regional (Mercosul) e liberalização unilateral. As simulações implementadas utilizam 

3 diferentes estruturas de mercado nos setores industriais (competição perfeita, 

mercados contestáveis e oligopolísticos). O trabalho conclui que o impacto sobre a 

produção setorial é pequeno, e que os resultados não se alteram com a introdução das 

hipóteses de mercados contestáveis e oligopolísticos. Entretanto, as simulações 

indicam impactos setoriais diferenciados: a liberalização regional no Mercosul exibe 

um padrão de realocação de recursos fracamente correlacionado com vantagens 

comparativas reveladas na economia brasileira, enquanto que uma abertura 

multilateral apresenta o resultado oposto (a realocação de recursos tende a seguir o 

padrão de vantagem comparativa revelada da economia brasileira). 

 

O impacto da liberalização completa do Mercosul sobre o emprego setorial na 

economia brasileira, a partir de um modelo EGC, é realizado em Gonzaga et al. 

(1998). Neste trabalho dois exercícios de simulação são efetuados, com diferentes 

hipóteses sobre o funcionamento do mercado de trabalho (perfeitamente móvel em 

todos os setores ou em apenas alguns setores). Neste modelo a economia global é 

dividida em quatro regiões (Brasil, Argentina, Uruguai e Resto do Mundo), e 13 

setores em cada uma delas. O trabalho conclui que a introdução de hipóteses de 

imperfeição no mercado de trabalho não provoca alterações significativas nos 

resultados (produção e nível de emprego setoriais), apenas pequenas alterações no 

desemprego total. Entretanto, os autores projetam implicações setoriais 
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diferenciadas, com efeitos mais pronunciados sobre o emprego dos setores de 

produtos químicos, extrativa mineral e outros produtos comercializáveis.  

 

Pereira (2001) analisa os potenciais das relações econômicas entre Mercosul e 

Comunidade Andina através de uma agregação específica do modelo GTAP. A partir 

de simulações de estática comparativa o trabalho conclui que o PIB do Mercosul se 

eleva 2,2%, e que um acordo a partir de uma plena união aduaneira nos dois blocos 

(Comunidade Andina e Mercosul) levaria a menores ganhos de crescimento. Os 

resultados indicam também que pode haver mudanças significativas na alocação de 

recursos e estímulos para a criação de empreendimentos comuns entre as regiões, em 

grande parte no setor de manufaturas.  

 

Os trabalhos com modelos EGC sobre integração regional e políticas comerciais têm 

sido geralmente implementados em um quadro de estática comparativa. Ganhos de 

comércio derivados de modelos estáticos derivam de uma alocação mais eficiente de 

recursos e melhores possibilidades de consumo. Destarte, tais análises em modelos 

EGC não levam em conta a relação positiva entre comércio, investimento e 

crescimento, fatos bem estabelecidos na literatura teórica e empírica.10 

Especificações dinâmicas em modelos EGC procuram captar esses fatores. No caso 

de modelos aplicados para a economia brasileira, especificações dinâmicas e 

políticas comerciais são tratadas em Cavalcante e Mercenier (1999), Diao e 

Somwaru (2000), Mensbrugghe e Guerrero (2000), Brown et al. (2000) e Hinojosa-

Ojeda e Robinson (2000). 

 
                                                 
10 Sobre ganhos dinâmicos do comércio, ver Baldwin e Francois (1999). A introdução desses aspectos 
em modelos EGC pode ser vista em Willenbockel (1999). 
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Um modelo global (quatro regiões e 19 setores) com elementos dinâmicos foi 

empregado por Cavalcante e Mercenier (1999) na análise de efeitos de bem-estar da 

implementação do Mercosul. Os elementos de dinâmica do modelo são incorporados 

através de relações de acumulação de capital e restrição orçamentária intertemporal 

das famílias. O modelo também adota a hipótese de setores não-competitivos, que 

operam sob rendimentos crescentes de escala. Os exercícios de simulação efetuados 

visam avaliar efeitos de longo prazo de reduções tarifárias decorrentes da 

implementação do Mercosul. Os resultados indicam que as perdas ou ganhos 

resultantes são diferenciados, em proporção ao PIB de cada país.11 A economia 

brasileira se beneficiaria do maior ganho relativo de eficiência, e obteria ganhos 

intermediários de bem-estar.   

 

Em Diao e Somwaru (2000) elementos de dinâmica intertemporal são incorporados 

no modelo EGC através do comportamento intertemporal de consumidores e firmas 

nas 8 regiões endógenas especificadas. Os resultados das simulações indicam que um 

acordo no âmbito do Mercosul (eliminação de tarifas internas ao bloco) eleva o bem-

estar de países membros, através do estímulo à produção, consumo e investimento. 

Além disso a diminuição na tarifa externa do Mercosul contra importações de países 

terceiros permitiria aos países membros um benefício maior do que o obtido se eles 

apenas eliminassem suas tarifas internas. 

 

Um modelo EGC dinâmico é empregado em Mensbrugghe e Guerrero (2000) para 

analisar o impacto de duas possíveis áreas de livre comércio (Mercosul/Resto da 

                                                 
11 O trabalho reporta perda de –0,29% para a Argentina e ganho máximo de 2,88% do PIB para o 
Uruguai. 
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América do Sul e Central, e Alca), especialmente sobre o setor agrícola.12 Os 

períodos (anos) são conectados pelo crescimento da oferta de fatores, acumulação de 

capital e mudanças de produtividade. Diferentemente dos trabalhos descritos 

anteriormente, as decisões de consumo das famílias são atemporais, dessa forma a 

alocação da renda disponível entre consumo e poupança é estática. A poupança é 

tratada como um bem, e seu consumo é determinado simultaneamente com os demais 

bens. Uma novidade neste modelo é a maior possibilidade de substituição entre 

“novos” fatores de produção, como o capital instalado mais recentemente. O trabalho 

conclui que acordos regionais de livre comércio nas Américas têm impactos 

macroeconômicos pequenos, mas implicações estruturais significativas. Um acordo 

nos moldes da Alca teria impactos importantes na distribuição regional de setores 

agrícolas como trigo e açúcar. 

 

Brown et al. (2000) trata primordialmente da integração do Chile ao Nafta e a outros 

acordos regionais, como a Alca. O modelo utilizado é uma regionalização especial 

para o modelo BDS-Michigan 13 que inclui o Brasil como uma região específica, e 

dessa forma também reporta os impactos no Brasil de um acordo regional no âmbito 

da Alca. 

 

Hinojosa-Ojeda e Robinson (2000) analisam cenários de acordos comerciais 

envolvendo Mercosul, NAFTA, Brasil e Estados Unidos. O trabalho utiliza 10 

modelos EGC nacionais interconectados por fluxos comerciais.14 Duas características 

                                                 
12 O modelo FIESTA possui 12 regiões endógenas, é calibrado para o ano base de 1995 e resolvido 
para 1996-1998, 2001, 2004, 2007 e 2010.  
13 Um histórico e aplicações desse modelo encontram-se em www.spp.umich.edu/rsie/model. 
14 Argentina, Brasil, Chile, Bolívia, Peru, Equador, Venezuela, México e EUA são as regiões 
endógenas, e o Resto do Mundo compõe uma região residual exógena. 
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deste trabalho o distinguem dos anteriores. Primeiramente, a demanda por 

importações é modelada com uma especificação AIDS (Almost Ideal Demand 

System), ao contrário da  formulação CES, predominante em modelos EGC. Em 

segundo lugar, ligações ad hoc entre comércio e produtividade são estabelecidos, de 

forma a captar efeitos dinâmicos potenciais do comércio gerados tanto pela expansão 

das exportações como pela importação de bens de capital que incorporam tecnologia 

“nova” . Esta especificação pode ser considerada uma maneira simples de introduzir 

ganhos dinâmicos de comércio a uma estrutura essencialmente estática.15 A 

conclusão geral deste trabalho é que a formação da Alca representa a alternativa mais 

vantajosa se comparada como outras opções, tanto para o Brasil como para os 

Estados Unidos. 

 

Aspectos relacionados ao setor agrícola brasileiro e políticas comerciais foram 

estudados com a utilização de modelos EGC em Guilhoto (1995), Teixeira (1998), 

Ferreira Filho (1997, 1999), Figueiredo et al. (2001), Costa (2001) e Ornelas (2001).  

 

O modelo PAPA (Guilhoto, 1995) foi desenvolvido para a análise de políticas 

agrícolas, e é um dos pioneiros a utilizar no Brasil as técnicas de modelagem em 

equilíbrio geral conhecidas como escola australiana (Powell e Snape, 1993). O 

modelo é utilizado em 5 simulações distintas, tendo foco nos setores agropecuários e 

da indústria de alimentos (28 dos 33 setores).16 O modelo PAPA foi importante no 

estabelecimento de métodos de calibragem e estimação de parâmetros em modelos 

                                                 
15 Renato Flores (Ipea, 2000), considera que esta é uma maneira simplista de dar um aspecto dinâmico 
em um modelo EGC estático, ressaltando ainda problemas quanto à elasticidades e calibragem 
empregadas. 
16 Estas simulações cobrem aspectos de liberalização comercial, política tributária, choques 
macroeconômicos (expansão do consumo privado ou das exportações) e choques internacionais 
(elevação no preço do café). 
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EGC, dos quais se beneficiaram trabalhos para o Brasil que seguiram a linha de 

modelagem australiana, como os modelos B-MARIA (Haddad e Hewings, 1997), 

EFES (Haddad e Domingues, 2001a) e EFES-IT (Haddad et al., 2001). 

 

Ferreira Filho (1999) também foca os mercados agrícolas em seu estudo sobre o 

impacto do processo de liberalização do Mercosul. Utilizando o quadro referencial 

do projeto GTAP, seus resultados sugerem que não ocorreria um processo intenso de 

transferência rural-urbana na implementação do mercosul, embora a agricultura 

brasileira apareça como perdedora em benefício da agricultura Argentina. O autor 

identifica transferências significativas dentro da agropecuária brasileira (perdas no 

setor de grãos e ganhos na pecuária). Sua análise sofre, entretanto, de algumas 

deficiências, como um ano-base datado (1992) e uma configuração regional 

incompleta, pois apenas dois países do Mercosul, Brasil e Argentina, estão 

identificados na agregação utilizada.  

 

Teixeira (1998), outro trabalho que utiliza o modelo GTAP, analisa o impacto da 

Rodada Uruguai na economia brasileira, sobretudo nos setores agropecuários. Ele 

conclui que esses acordos comerciais têm pequena influência na produção agrícola 

brasileira, apesar do forte impacto nas exportações e importações de alguns produtos. 

Comparativamente, conclui que um acordo nos moldes da Rodada Uruguai tem um 

efeito maior sobre a produção agropecuária brasileira que a implementação total do 

Mercosul.  

 

A análise de um acordo comercial com a União Européia e o impacto sobre 

commodities agrícolas brasileiras é abordado por Figueiredo et al. (2001). Este 
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trabalho também utiliza a estrutura do GTAP, com uma agregação de 9 setores, 7 

deles agropecuários. O trabalho analisa 4 cenários referentes à eliminação de 

subsídios agrícolas da União Européia, imposição de tarifa externa comum e 

eliminação de subsídios à exportação. Os autores concluem que os benefícios para o 

Brasil se concentrariam nos setores de maior vantagem comparativa (grãos e outras 

culturas como laranja, açúcar, soja e café), com perdas no setor de manufaturados. 

As conclusões são, entretanto, enfraquecidas pela base de dados desatualizada 

(1992), como reconhecem os autores. 

 

Costa (2001) também utiliza o modelo GTAP para analisar o impacto da 

desvalorização cambial brasileira de 1999 sobre o mercado mundial de carnes de 

aves, procurando captar o ganho de mercado para o Brasil oriundo desse choque. O 

autor conclui que as estimativas do modelo são consistentes com o impacto 

observado nesse mercado a partir da desvalorização. 

 

Estudos sobre o desenvolvimento agrícola brasileiro, através de um modelo EGC, 

são realizadas por Ferreira Filho (1997 e 2001). Seu trabalho de 1997 analisa os 

efeitos dos choques externos do início dos anos 80 sobre a agricultura brasileira. Dos 

27 setores especificados no modelo, 22 são de produtos agrícolas. As simulações 

procuram captar o impacto de alterações no padrão de financiamento externo da 

economia brasileira nos anos 80, como fluxos de capitais e pagamento de juros da 

dívida, sobre o desenvolvimento da agricultura. Os resultados indicam que estes 

fatores tiveram efeitos importantes sobre a composição da produção agrícola 

brasileira. Ferreira Filho (2001) estende essa análise com o modelo EGC 

incorporando alterações macroeconômicas da década de 90. 
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Ornelas (2001) avalia efeitos de distribuição de renda decorrentes de reduções nas 

alíquotas de imposto indireto sobre produtos agropecuários. Uma divisão do mercado 

de trabalho em 5 categorias, pela qualificação da mão-de-obra, é empregada de forma 

a identificar ganhos relativos originados da remuneração dos fatores de produção. O 

autor conclui que a redução do imposto indireto sobre a agropecuária tende a 

beneficiar o segmento dos 10% mais pobres, através da ampliação das possibilidades 

de consumo originada pela redução dos preços desses produtos. Entretanto, esses 

ganhos na redistribuição de renda implicam perdas não-desprezíveis na arrecadação 

de impostos indiretos. 

 

Modelos nacionais para análise de política e cenários macro são utilizados em 

Najberg et al. (1995), Rodrigues et al. (1998), Cury (1998), Fochezatto e Souza 

(2000), Haddad e Domingues (2001a), Haddad et al. (2001) e Domingues et al. 

(2001). 

 

O modelo desenvolvido em Najberg et al. (1995) foi utilizado para análise setorial 

dos impactos de políticas tarifária e cambial.  Tendo 1990 como ano base e 11 

setores especificados para a economia brasileira, o trabalho exemplifica a utilização 

do modelo na comparação de instrumentos de política comercial. Desvalorização 

cambial e elevação de tarifas de importação são os instrumentos de política 

comparados a partir de resultados obtidos nas simulações com o modelo EGC. O 

trabalho conclui que existe uma relação linear entre superávit e desvalorização 

cambial, enquanto que elevações tarifárias têm efeitos não-lineares (sobre o saldo 
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comercial). Além disso, o efeito da desvalorização cambial é muito mais intenso.17 

Giambiagi (2000) reporta a utilização deste modelo para projeções setoriais, a partir 

de cenários macroeconômicos obtidos de um modelo de consistência. 

 

Rodrigues et al. (1998) apresentam um modelo EGC nacional baseado na estrutura 

do modelo DMR (Dervis et al., 1982), calibrado para o ano base de 1994 e 

especificado para 15 setores. Exercícios de simulação são realizados para mostrar a 

flexibilidade e aplicabilidade do modelo em questões de política comercial, política 

fiscal, cenários macroeconômicos e choques setoriais. 

 

O modelo elaborado em Cury (1998) tem o objetivo de estudar aspectos de 

distribuição de renda na economia brasileira. Uma característica distinta na 

especificação deste modelo é um bloco de transferências de renda entre instituições, 

conectado a uma estrutura padrão de equilíbrio geral. No bloco de transferências são 

incorporadas informações sobre a apropriação da renda gerada no processo produtivo 

e sua redistribuição entre os agentes representados no modelo.18 Uma aplicação desse 

modelo é apresentada em Barros et al. (2000). Nesse trabalho os autores concluem 

que elevações no salário mínimo têm um pequeno efeito negativo sobre o grau de 

pobreza, quando se desconsideram os impactos sobre a previdência social. 

Considerando este último fator, o efeito total sobre a pobreza é positivo, 

compensando o impacto negativo vindo do mercado de trabalho. 

                                                 
17 Os autores estimam que para cada US$ 1 bilhão de incremento no saldo comercial seja necessário 
uma desvalorização real de 0,87%, enquanto que aumentos de 20% nas alíquotas médias do imposto 
de importação geram um incremento de US$ 540 milhões. 
18 As famílias são classificadas em trabalhadores do setor informal (qualificado e não-qualificado), 
rural, formal (baixa, média e alta qualificação), público (qualificado e não-qualificado), empresários e 
conta-própria. Remuneração do trabalho (classificado em 8 tipos), remessas liquidas do exterior, 
repasses do governo e remuneração do capital são distribuídos entre os tipos de família. 



 38 

 

Fochezatto e Souza (2000) utilizam um modelo EGC para análise comparativa dos 

efeitos de algumas políticas de estabilização e reformas estruturais (desvalorização 

da taxa de câmbio, cortes de gastos públicos e aumentos de tarifas de importação) 

sobre a economia brasileira, após o Plano Real. Este trabalho utiliza o modelo EGC 

em simulações de estática comparativa para o período 1994-1997, visando reproduzir 

a trajetória histórica da economia no período. As simulações são efetuadas sobre um 

cenário histórico da economia brasileira, de forma que os efeitos de políticas 

alternativas podem ser avaliados. O trabalho conclui, por exemplo, que uma 

desvalorização mais acelerada do Real a partir de 1994 teria gerado melhores 

resultados para o país, em termos de crescimento econômico, distribuição de renda, 

geração de emprego e desequilíbrio externo. 

 

O modelo EFES descrito em Haddad e Domingues (2001) foi acoplado a um modelo 

de consistência macroeconômica de forma a produzir projeções setoriais consistentes 

para a economia brasileira no período 1999-2004. Ao contrário de outros modelos  

nacionais desenvolvidos para a economia brasileira, utilizados para análise de 

políticas em exercícios de estática comparativa (e.g. Guilhoto, 1995; Campos Filho, 

1998; Haddad, 1999), EFES é um modelo especificado com componentes de 

dinâmica que possibilitam a geração de projeções anuais para a economia brasileira. 

O modelo permite que sejam observadas trajetórias de investimento e acumulação de 

capital por setor, características até agora pouco exploradas em modelos EGC. Além 

disso, o modelo toma proveito de grande parte das informações mais recentes (1996) 
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contidas nas matrizes nacionais de insumo-produto, ao especificar 42 setores, 80 

bens e 3 tipos de impostos indiretos.19  

 

Haddad et al. (2001, 2002) apresentam o modelo EFES-IT, uma extensão do modelo 

EFES que incorpora informações de origem/destino dos fluxos comerciais brasileiros 

para cinco blocos: Mercosul, Nafta, Resto da Alca, União Européia e Resto do 

Mundo. Este modelo é utilizado na avaliação de ganhos estáticos de comércio 

oriundos de acordos regionais de integração. Três opções de integração comercial 

são avaliadas: a criação da Alca, uma área de livre comércio Brasil-União Européia, 

e uma liberalização generalizada. Os autores concluem que uma liberalização 

generalizada traria impactos mais amplos e menos concentrados, setorialmente, para 

a economia brasileira. Uma extensão regional, acoplada ao modelo EFES-IT, é 

apresentada em Haddad et al. (2002), possibilitando a obtenção de resultados para 

todos os estados brasileiros. 

 

Domingues et al. (2001b) apresentam outra extensão do modelo EFES, agregado 

para 10 setores, e com uma especificação adicional do emprego setorial em seis 

níveis de qualificação, de acordo com a escolaridade da mão-de-obra. As simulações 

analisam o impacto de elevações das exportações dos setores tradables sobre o 

emprego setorial e qualificado no Brasil. Os autores procuram identificar setores que 

detêm uma posição mais estratégica na geração de empregos, trazendo subsídios para 

elaboração de políticas.  

 

                                                 
19 O modelo EFES é baseado na estrutura teórica do modelo MONASH, desenvolvido para a 
economia australiana (Adams et al., 1994; Dixon e Parmenter, 1996). 
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O uso de modelos EGC inter-regionais parece ter-se disseminado de forma menos 

intensa em estudos aplicados para a  economia brasileira, se comparado com o 

número de trabalhos descritos acima, que empregam modelos nacionais ou globais. 

Provavelmente a escassez de dados regionais para a economia brasileira seja um dos 

principais obstáculos para a implementação desses modelos. Apesar disso, modelos 

EGC inter-regionais foram apresentados nos trabalhos de Haddad e Hewings (1997), 

Willumsen et al. (1997), Cattaneo (2001) e Casimiro Filho et al. (2000).  

 

Haddad e Hewings (1997) apresentam o B-MARIA, o primeiro modelo EGC inter-

regional operacionalizado para a economia brasileira, especificado para 40 setores e 

3 regiões (Norte, Nordeste e Centro-Sul). O banco de dados do modelo tem como 

ano base 1985, tirando proveito das informações mais completas disponíveis no 

censo econômico da economia brasileira para esse ano. 

 

O modelo B-MARIA têm sido correntemente utilizado para estudos da economia 

brasileira, em diversos tópicos. Haddad (1999) trata aspectos de desigualdade 

regional e mudança estrutural na economia brasileira. Haddad e Hewings (1999) 

estudam o impacto regional de curto prazo de inovações tecnológicas e novos 

investimentos no setor automobilístico. Haddad e Hewings (2000) examinam 

políticas comerciais de abertura dos anos 90 e estratégias nacionais de elevação na 

competitividade internacional. Nesse trabalho, efeitos regionais de políticas de 

liberalização comercial são estimados através de simulações de cortes nas tarifas 

(corte uniforme de 25% para todas as tarifas). Os autores concluem que as políticas 

de abertura comercial dos anos 90 e estratégias de elevação da competitividade muito 

provavelmente levam a aumentos na desigualdade regional no país. Haddad e Azzoni 
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(2001) examinam a relação entre liberalização comercial e localização das atividades 

na estrutura econômica brasileira tendo por base o resultado de simulações com o 

modelo B-MARIA. 

 

Willumsen et al. (1997) tratam de aspectos ambientais e do uso de energia, uma 

aplicação recente de modelos EGC.20 Este trabalho utiliza um modelo inter-regional 

para representar as interações econômicas entre duas regiões do Norte-Nordeste 

brasileiro e seu impacto no desflorestamento dessa área. Uma região denominada 

Corredor Carajás (Pará, Maranhão e Tocantins) e outra macro-região com estados do 

Norte/Nordeste são especificadas com o objetivo de analisar os impactos de 

atividades produtivas (especialmente agricultura, pecuária, extrativa vegetal e 

minério de ferro) nas condições de desflorestamento dessa área. Os autores concluem 

que a expansão da atividade de mineração de ferro e o desenvolvimento de setores 

relacionados, como o de aço, não são causas do desflorestamento. Além disso, 

identificam as principais causas desse processo no crescimento populacional, na 

atividade agropecuária e na extração de madeira; sendo que a atividade de extração 

de carvão vegetal é viabilizada pelo uso de sub-produtos residuais da extração de 

madeira. 

 

Cattaneo (2001) também analisa aspectos de desflorestamento na região amazônica a 

partir de um modelo EGC inter-regional. Este trabalho estuda o impacto sobre o 

desflorestamento de variáveis tidas na literatura como causa importante desse 

fenômeno, como por exemplo variações na taxa de câmbio, imposto, políticas de 

fomento ao setor agrícola e reduções no custo de transporte. O modelo EGC 
                                                 
20 Uma resenha de modelos EGC aplicados em estudos sobre uso de energia encontra-se em 
Bhattacharyya (1996).  
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empregado inclui os setores de extração de madeira e posse de terras, além de incluir 

a degradação do solo como mecanismo de feedback do processo de desflorestamento. 

A terra é um fator de produção central e percebida como elemento distinto pelos 

agentes econômicos, determinando tipos diferenciados de insumo no processo 

produtivo (terra arável, terra de florestas e terras para pastagem). O autor conclui que 

a manutenção da tendência de redução do custo de transportes provavelmente levará 

à elevação nas taxas de desflorestamento futuras; e que existe um trade-off 

significativo entre conservação da floresta e crescimento da agricultura na região. 

 

Casimiro Filho et al. (2000) apresentam estágios iniciais da construção de um 

modelo inter-regional para a economia brasileira, o MIBRA-USP. Uma primeira 

aplicação deste modelo na análise de impactos regionais fruto de mudanças cambiais 

e tarifárias é reportada em Lima et al. (2000).  

 

A resenha apresentada acima permite enumerar alguns aspectos característicos da 

experiência brasileira recente com modelos EGC. No que diz respeito ao espaço 

econômico abordado, modelos globais e nacionais são os mais utilizados; 

especificações regionais e inter-regionais são menos utilizadas, provavelmente 

devido à escassez de dados. 

  

No conjunto dos trabalhos discutidos predominam exercícios de estática 

comparativa; as formulações dinâmicas são exceção. Na análise de processos de 

integração comercial, a diversidade de especificações, agregação e foco dificultam 

uma comparação dos resultados obtidos. Em geral, os trabalhos concluem que 

acordos de integração (como a Alca, Brasil-União Européia e Mercosul) são 
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benéficos para a economia brasileira; e, mais importante, indicam que os impactos 

setoriais destes acordos tendem a ser bastante diferenciados. No capítulo 4 desta Tese 

estes resultados são comparados com os obtidos do modelo implementado. 

 

Na maioria dos trabalhos citados neste capítulo, alguns aspectos relevantes na 

abordagem de equilíbrio geral computável são tratados apenas superficialmente. 

Poucos detalhes sobre a construção do banco de dados, e sobre os parâmetros 

empregados, são fornecidos. Além disso, apenas em alguns casos uma análise de 

sensibilidade dos resultados é desenvolvida (e.g. Haddad, 1999; Hinojosa-Ojeda e 

Robinson, 2000). Como mostram trabalhos recentes (Devuyst e Preckel, 1997; 

Mercenier e Yeldan, 1999), estes são aspectos que não devem ser negligenciados 

quando da utilização de modelos EGC. Estas questões são tratados no capítulo 3 

desta Tese, no qual a construção do banco de dados do modelo é a apresentada. No 

capítulo 4 é incluída uma análise de sensibilidade dos resultados das simulações. 

 

O capítulo seguinte apresenta a descrição do modelo EGC inter-regional construído 

para esta Tese. 
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2  Modelo SPARTA 
 

Seguindo uma abordagem padrão na literatura de modelos EGC, este capítulo é 

dividido em quatro seções. A primeira apresenta uma introdução e aspectos gerais do 

modelo (setores, ano base e regionalização). A especificação do modelo, com a 

apresentação das formas funcionais e hipóteses utilizadas, é apresentada na segunda 

seção. Finalmente, os fechamentos implementados para o modelo são discutidos na 

seção 3. A estrutura matemática e método de solução do modelo são descritos no 

Anexo 2. 

 

2.1 Aspectos gerais 

 

SPARTA (São Paulo Applied Regional Trade Analysis) é um modelo inter-regional 

de equilíbrio geral computável desenvolvido para análise da economia paulista. O 

modelo SPARTA apresenta uma estrutura teórica similar à do modelo B-MARIA 

(Haddad e Hewings, 1997). Ambos os modelos se inserem na tradição australiana de 

modelagem em equilíbrio geral; são modelos do tipo Johansen, em que a estrutura 

matemática é representada por um conjunto de equações linearizadas e as soluções 

são obtidas na forma de taxas de crescimento. Nessa tradição de modelagem também 

estão dois outros trabalhos para a economia brasileira, os modelos PAPA (Guilhoto, 

1995), EFES (Haddad e Domingues, 2001) e suas extensões (Haddad et al., 2001; 

2002). Estes trabalhos partem de modelos desenvolvidos para a economia 

australiana, e, direta ou indiretamente,  influenciaram a especificação e 
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implementação do modelo SPARTA. O desenvolvimento histórico do modelo está 

representado na Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 Desenvolvimento histórico do modelo SPARTA 
 

Modelo Johansen
(Johansen, 1960)

Modelo ORANI Modelo MONASH Modelo EFES
  (Dixon et al. , 1982)  (Dixon, 1996) (Haddad e Domingues, 2001)

MONASH-MRF Modelo EFES-IT
(Dixon, 1996)  (Haddad et al. , 2002) 

Modelo PAPA Modelo B-MARIA Modelo
(Guilhoto, 1995) (Haddad, 1999) SPARTA  

 
 

O trabalho de Johansen (1960) é um estudo multi-setorial da economia norueguesa, a 

partir de uma estrutura de equilíbrio geral com indústrias minimizadoras de custo e 

um setor família maximizador de utilidade, sendo o pioneiro a propor a resolução do 

sistema walrasiano na forma de equações linearizadas, obtendo soluções em taxas de 

crescimento. No início dos anos 70 a abordagem de Johansen foi adotada por um 

grupo de pesquisadores australianos, baseados num ambicioso projeto custeado pelo 

governo daquele país. O modelo ORANI (Dixon et al., 1982) é considerado um 

marco na literatura de modelos EGC. Desenvolvido para análise de políticas 

econômicas para a economia australiana, ORANI é um modelo EGC do tipo 

Johansen, e foi utilizado como base de modelos nacionais em inúmeros países, como 

o modelo PAPA para o Brasil (Guilhoto, 1995).  
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O contínuo desenvolvimento do modelo ORANI resultou, nos anos 90, no modelo 

MONASH (Dixon e Parmenter, 1996) e em sua versão multi-regional, MONASH-

MRF (Peter et al., 1996). Dentro da tradição australiana, são modelos EGC do tipo 

Johansen, especificados de forma a possibilitar simulações de estática comparativa e 

de projeção; neste último caso resultados anuais para um período de médio prazo (5 a 

10 anos) são produzidos (e. g. Adams et al., 1994). Modelos EGC são amplamente 

utilizados como instrumento de análise de políticas na Austrália e constituem parte 

relevante do debate econômico.21 

 

Como descrito pormenorizadamente em Haddad e Hewings (1997), as equações do 

módulo central do modelo B-MARIA são definidas seguindo a estrutura do modelo 

MONASH-MRF. A calibragem do modelo PAPA (Guilhoto, 1995) significou um 

insumo importante na aplicação daquele modelo para o Brasil, do que também se 

beneficiou o modelo SPARTA.  

  

A principal inovação no modelo SPARTA é o tratamento detalhado dos fluxos 

externos, especificando mercados de origem e destino para as importações e 

exportações regionais. Essa especificação segue a implementada no modelo EFES-IT 

(Haddad et al., 2001), e é comum em modelos globais e nacionais.22 Como será 

visto, esta modificação consiste na introdução de um estágio adicional nas estruturas 

de produção, consumo e investimento, onde é especificada a origem do comércio 

externo, e na desagregação da especificação da demanda por bens nacionais, 

considerando-se os vários destinos externos.  

                                                 
21 Powell e Snape (1993) apresentam um histórico da contribuição desses modelos EGC na política 
econômica australiana. 
22 Por exemplo, no modelo GTAP (Hertel, 1997) e em Campos Filho (1998a). 
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A especificação do comércio externo no modelo SPARTA adota a hipótese de 

economia pequena no comércio internacional, de forma que alterações no comércio 

externo brasileiro não têm influência sobre os preços internacionais. Além disso, o 

modelo não capta feedbacks da economia internacional, dado que as economias 

externas não são explicitamente modeladas. No contexto da criação da Alca, estas 

hipóteses parecem robustas quando se consideram os países do Nafta (com exceção 

do México), por serem economias relativamente mais abertas e desenvolvidas. Para 

países da América Latina, entretanto, a Alca pode ter impacto mais importante e 

representar desvios de comércio mais significativos. No caso do Brasil, em vista da 

sua pequena participação no comércio internacional, a hipótese de país pequeno 

parece adequada para a maioria dos produtos, mas pode ser pouco apropriada para 

alguns casos específicos, nos quais a presença brasileira no comércio é mais 

destacada (e.g. café, açúcar). Dessa forma, pode-se considerar que a especificação do 

mercado externo no modelo SPARTA é razoavelmente adequada para o estudo dos 

impactos relativos da Alca, no qual o foco de análise são suas repercussões setoriais 

e regionais na economia brasileira. 

 

2.2 Especificação 

 

 O modelo SPARTA divide a economia brasileira em duas regiões, São Paulo e 

Resto do Brasil, e identifica 7 mercados externos: Argentina, Resto do Mercosul, 

Resto da Alca, Nafta, União Européia, Japão e Resto do Mundo. Esta regionalização 

do mercado externo atende ao objetivo de se simular o impacto de aspectos 
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relacionados à formação da Alca. Além disso, dada a disponibilidade de dados e 

perspectivas futuras de aplicação do modelo, parceiros importantes no comércio 

externo brasileiro e paulista, como Argentina, União Européia e Japão, foram 

especificados. O Mapa 1 apresenta a configuração  regional adotada no modelo 

SPARTA 

 

Os dados utilizados para calibragem referem-se a 1996, sendo especificados 42 

setores produtivos e de bens de investimento em cada região. Os setores produtivos 

utilizam dois fatores primários locais (capital e trabalho). A demanda final é 

composta pelo consumo das famílias, investimento, exportações, consumo dos 

governos regionais e do governo federal. Os governos regionais são fontes de 

demanda e gasto exclusivamente locais, englobando as esferas estadual e municipal 

da administração pública em cada região. O modelo possui  380.762 equações e 

388.319  variáveis.  

 

A estrutura central do modelo EGC é composta por blocos de equações que 

determinam relações de oferta e demanda, derivadas de hipóteses de otimização, e 

condições de equilíbrio de mercado. Além disso, vários agregados regionais e 

nacionais são definidos nesse bloco, como nível de emprego agregado, saldo 

comercial e índices de preços.  

 

A seguir, as principais características do modelo são descritas.  
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2.2.1 Tecnologia de produção 

 

A Figura 2.2 ilustra a tecnologia de produção adotada no modelo SPARTA, uma 

especificação usual em modelos regionais. Esta especificação define 3 níveis de 

otimização no processo produtivo das firmas. As linhas tracejadas indicam as formas 

funcionais especificadas em cada estágio. No primeiro nível é adotada a hipótese de 

combinação em proporção fixa no uso dos insumos intermediários e fatores 

primários, através de uma especificação de Leontief. No segundo nível há 

possibilidade de substituição entre o insumo composto de origem doméstica e 

importada, de um lado, e entre trabalho e capital, de outro. Uma função de 

elasticidade de substituição constante, CES, é utilizada na combinação dos insumos e 

fatores primários. 
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Mapa 1 Configuração regional no modelo SPARTA 
 

 



 51 

No terceiro nível um composto do conjunto dos insumos intermediários é formado 

pela combinação de insumos de diferentes origens. Novamente uma função CES é 

utilizada na combinação de bens de origens distintas. Os insumos domésticos podem 

vir de duas regiões, São Paulo e Resto do Brasil. As importações se originam de 7 

regiões: Argentina, Resto do Mercosul, Resto da Alca, Nafta, União Européia, Japão 

e Resto do Mundo. 

 

A utilização de funções CES na tecnologia de produção implica na adoção da 

chamada hipótese de Armington (Armington, 1969) na diferenciação de produtos. 

Por essa hipótese bens de diferentes origens são tratados como substitutos 

imperfeitos. Por exemplo, bens agropecuários paulistas são diferenciados dos bens 

agropecuários do Resto do Brasil na sua utilização no processo produtivo (terceiro 

nível da figura 2.2). Este tratamento permite que o modelo exiba padrões de 

comércio intra-setoriais não-especializados, uma importante regularidade empírica 

encontrada na literatura.23 

 

                                                 
23 Sobre diferenciação de produtos no comércio internacional e modelos EGC, ver De Melo e 
Robinson (1989). O comportamento de diversas classes de funções CES é analisado em Perroni e 
Rutherford (1995). As equações E_1 a E_18 (Anexo 1) mostram como esta formulação é 
implementada no modelo SPARTA. Um único vetor de elasticidades de substituição (SIGMA10) é 
utilizado como base, conjuntamente com parâmetros multiplicativos. Este parâmetro é responsável 
pela diferenciação do grau de substituição entre os níveis (2) e (3) da tecnologia de produção, para a 
escolha de insumos intermediários. Dessa forma, o grau de substituição em (3) é um múltiplo de 
SIGMA10, para todos os setores. O valor deste parâmetro e a calibragem das elasticidades são 
discutidos na seção 3.3.2. 
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Figura 2.2 Estrutura agrupada da tecnologia de produção regional 
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2.2.2 Demanda das famílias 

 

Em cada região existe um conjunto de famílias representativas, que consome bens 

domésticos (locais ou da outra região) e bens importados (dos 7 mercados externos). 

A especificação da demanda das famílias, em cada região, é baseada num sistema 

combinado de preferências CES/Sistema Linear de Gastos (LES). As equações de 

demanda são derivadas a partir de um problema de maximização de utilidade, cuja 

solução segue passos hierarquizados (Figura 2.3). No nível inferior existe 

substituição entre as diferentes fontes de oferta para os bens domésticos e 

importados. No nível superior subseqüente ocorre substituição entre o composto de 

até... 
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bens domésticos e importados. A utilidade derivada do consumo do composto de 

bens domésticos e importados é maximizada segundo uma função de utilidade Stone-

Geary. Essa especificação dá origem ao sistema linear de gastos (LES), no qual a 

participação do gasto acima do nível de subsistência, para cada bem, representa uma 

proporção constante do gasto total de subsistência de cada família regional.24 

Figura 2.3 Estrutura agrupada da demanda regional das famílias  
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2.2.3 Demanda por bens de investimento 

 

Os investidores são uma categoria de uso da demanda final, responsáveis pela 

criação de capital em cada setor regional. Eles escolhem os insumos utilizados no 

                                                 
24 O detalhamento desta especificação é apresentado no Anexo 1. 

  

  

  

  

até... 

até... 
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processo de criação de capital através de um processo de minimização de custos 

sujeito a uma estrutura de tecnologia aninhada, como mostra a Figura 2.4.  

 

Esta tecnologia é similar à de produção (figura 2.2), com algumas adaptações. Como 

na tecnologia de produção, o bem de capital é produzido por insumos domésticos e 

importados. No terceiro nível um agregado do conjunto dos insumos intermediários, 

domésticos e importados, é formado pela combinação de insumos de diferentes 

origens. Uma função CES é utilizada na combinação de bens de origens distintas.  

 

Figura 2.4 Estrutura agrupada da demanda por investimento 
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Os insumos domésticos têm origem em duas regiões, São Paulo e Resto do Brasil. Os 

importados podem ter origem nas 7 regiões do mercado externo identificadas no 

modelo (Argentina, Resto do Mercosul, Resto da Alca, Nafta, União Européia, Japão 

até... até... 

até... 
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e Resto do Mundo). No segundo nível há possibilidade de substituição entre o 

insumo composto doméstico e importado, novamente uma função CES é utilizada 

nessa combinação. Uma função de Leontief garante que a composição do bem de 

capital por setor é fixa (nível 1). Diferentemente da tecnologia de produção, fatores 

primários não são utilizados diretamente como insumo para formação de capital, mas 

indiretamente através dos insumos na produção dos setores, especialmente no setor 

de construção civil (ver tabela 3.5 e 3.6). A implementação desta especificação é 

apresentada no Anexo 1, equações E_19 a E_25 (Tabela A1.4). 

 

O nível de investimento em bens de capital por setor regional é determinado pelo 

bloco de acumulação de capital (ver item 2.2.5). Dessa forma, dado o nível de 

investimento por setor, a demanda por insumos para criação de capital é descrita pela 

estrutura da figura 2.4. 

 

2.2.4 Demanda por exportações e do governo 

 

Todos os bens são definidos com curvas de demanda negativamente inclinadas nos 

próprios preços no mercado mundial. Um vetor de elasticidades define a resposta da 

demanda externa a alterações no preço F.O.B. das exportações regionais. Por 

hipótese, estas elasticidades são idênticas por região e diferenciadas por bem.25 A 

especificação permite também deslocamentos no preço e na demanda por 

exportações (ver equações E_39 a E_43 da Tabela A1.4, Anexo 1) 

 

                                                 
25 O procedimento para calibragem deste parâmetro é discutido na seção 3.3.2. 
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A demanda do governo por bens públicos no SPARTA parte da identificação do 

consumo de bens públicos por parte do governo regional e federal, obtida da matriz 

de insumo-produto. Entretanto, atividades produtivas exercidas pelo setor público 

não podem ser separadas daquelas exercidas pelo setor privado. Dessa forma, a 

atividade empreendedora do governo é determinada pela mesma lógica de 

minimização de custos empregada pelo setor privado. O consumo do bem público é 

especificado por uma proporção constante: 1) do consumo regional privado, no caso 

dos governos regionais, e 2) do consumo privado nacional, no caso do governo 

federal.   

 

2.2.5 Acumulação de capital e investimento 

 

Neste bloco estão definidas as relações entre estoque de capital e investimento. 

Existem duas configurações do modelo para exercícios de estática comparativa que 

permitem seu uso em simulações de curto prazo e longo prazo. A utilização do 

modelo em estática comparativa implica que não existe relação fixa entre capital e 

investimento, essa relação é escolhida de acordo com os requisitos específicos da 

simulação. Por exemplo, em simulações típicas de estática comparativa de longo 

prazo assume-se que o crescimento do investimento e do capital são iguais (ver Peter 

et al.,1996) . A implementação desta especificação é descrita no Anexo 1. 

 

Algumas qualificações são importantes quanto à especificação da formação de 

capital e investimento no modelo. Como discutido em Dixon et al. (1982), este tipo 

de modelagem se preocupa primordialmente na forma como os gastos de 

investimento são alocados setorialmente e regionalmente, e não na determinação no 
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investimento privado agregado em construções, máquinas e equipamentos, embora 

este resultado possa ser acessado como subproduto. Além disso, a concepção 

temporal de investimento empregada não tem correspondência com um calendário 

exato; esta seria uma característica necessária se o modelo tivesse o objetivo de 

explicar o caminho de expansão do investimento ao longo do tempo. Destarte, a 

preocupação principal na modelagem do investimento é captar os efeitos dos choques 

(e.g. abertura comercial) na alocação do gasto de investimento corrente entre os 

setores e regiões. 

 

2.2.6 Mercado de trabalho e migração regional 

 

Neste módulo a população em cada região é definida através da interação de 

variáveis demográficas, inclusive migração inter-regional, e também é estabelecida 

uma conexão entre população regional e oferta de trabalho. Dada a especificação do 

funcionamento do mercado de trabalho, a oferta de trabalho pode ser determinada 

por diferenciais inter-regionais de salário ou por taxas de desemprego regional, 

conjuntamente com variáveis demográficas, usualmente definidas exogenamente. Em 

resumo, tanto oferta de trabalho como diferencias de salário podem determinar as 

taxas de desemprego, ou, alternativamente, oferta de trabalho e taxas de desemprego 

determinam diferenciais de salário.  

 

Existem duas configurações possíveis para a especificação deste módulo. Na 

primeira, a população regional é exógena e pelo menos uma das varáveis do mercado 

de trabalho regional é determinada endogenamente: desemprego regional, taxa de 
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participação regional ou salário regional relativo. Numa segunda, as variáveis 

anteriores são exógenas e a migração regional é determinada endogenamente, e, 

desta forma, também a população regional.26 

 

A primeira opção de especificação do mercado de trabalho permite a utilização de 

projeções dos fluxos populacionais (crescimento natural, migração regional e 

migração externa). Neste caso o mercado de trabalho e o bloco de migração podem 

ser configurados para determinar a oferta de trabalho regional, dado os componentes 

especificados exogenamente. Com a oferta de trabalho determinada, o mercado de 

trabalho e o módulo de migração determinam: i) ou o diferencial inter-regional de 

salários (dada a taxa de desemprego regional); ii) ou a taxa de desemprego regional 

(dado o diferencial inter-regional de salário). No primeiro caso, com a taxa de 

desemprego regional e a oferta de trabalho regional dadas, o emprego regional é 

determinado como resíduo e os diferenciais de salário se ajustam para acomodar o 

equilíbrio do mercado de trabalho. No segundo caso, os diferenciais de salário fixos 

determinam a demanda de trabalho de forma que, com a oferta de trabalho regional 

dada, o modelo determina as taxas de desemprego regional como resíduo. 

 
 
 
 

                                                 
26 Neste caso, diferenciais inter-regionais de salário e taxas de desemprego regional são especificadas 
exogenamente. Os blocos de mercado de trabalho e migração regional determinam a oferta de trabalho 
regional e a população regional para um conjunto de taxas de participação e taxas de população em 
relação à população em idade de trabalho. As equações E_49 a E_64 (Tabela A1.4 no Anexo 1) 
mostram como este módulo é implementado no modelo SPARTA. 
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2.2.7 Outras especificações 

 

A seguir, são sumariamente descritos outras especificações presentes no modelo, de 

finanças governamentais e acumulação de dívida externa. Estes componentes não são 

primordiais no tipo de simulação implementada neste trabalho, uma vez que o foco 

da análise são os resultados obtidos dos módulos descritos anteriormente. 

 

O módulo de finanças governamentais incorpora equações determinando o produto 

regional bruto (PRB), do lado da renda e do dispêndio, para cada região, através da 

decomposição e modelagem de seus componentes. Os déficits orçamentários dos 

governos regionais e do governo federal estão definidos neste módulo. Este bloco 

define também as funções de consumo das famílias em cada região, as quais estão 

desagregadas nas principais fontes de renda e nos respectivos impostos incidentes.  

  

No módulo de acumulação de dívida externa, esta segue uma relação linear com a 

acumulação dos saldos comerciais externos, ou seja, os déficits comerciais são 

financiados por elevações na dívida externa. A especificação deste módulo é baseada 

no modelo ORANI-F (Horridge et al., 1993). 

 

Outras definições no modelo incluem as alíquotas de impostos, preços básicos e de 

mercado dos bens, receita com tributos, margens, componentes do produto nacional 

(PIB) e regional (PRB), índices de preços regionais e nacionais, preços de fatores, 

agregados de emprego e especificações das equações de salário. 
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2.3 Fechamentos e testes 

 

O modelo SPARTA pode ser utilizado para simulações de estática comparativa de 

curto e longo prazo, assim como simulações de projeção. A distinção básica entre 

eles está relacionada ao tratamento empregado na abordagem microeconômica do 

ajustamento do estoque de capital. No ambiente de curto-prazo os estoques de capital 

são mantidos fixos, enquanto que no longo prazo mudanças de política são passíveis 

de afetar os estoques de capitais em cada região.27 Como o modelo trabalha com 

preços relativos, alguma variável de preço deve ser escolhida como numerário . As 

opções na literatura recaem sobre o índice de preços ao consumidor (cpi) ou sobre a 

taxa de câmbio (natphi). Neste trabalho, as simulações foram efetuadas com a taxa 

de câmbio como numerário, e portanto exógena com choque nulo. Dessa forma, não 

existe uma política cambial definida exogenamente ou determinada endogenamente 

para obter alguma meta de superávit comercial ou inflação. A seguir, detalhes dos 

fechamentos implementados são apresentados. 

 

Curto prazo Além da hipótese de imobilidade intersetorial e inter-regional do 

capital, este fechamento especifica população regional e oferta de trabalho fixas, 

diferenciais regionais de salário constantes e salário real nacional fixo. O emprego 

regional é função das hipóteses sobre taxas de salário, que indiretamente determinam 

as taxas de desemprego regionais. Estas hipóteses procuram captar, da maneira mais 

próxima possível, a realidade do funcionamento do mercado de trabalho no Brasil. 

Primeiramente, variações na demanda por trabalho são atendidas via variações na 

                                                 
27 Sobre fechamentos em modelos EGC ver, por exemplo, Dixon e Parmenter (1996) e Dixon et al. 
(1982). 
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taxa de desemprego, ao invés de impactarem sobre o salário real. Este parece ser o 

caso brasileiro, dado o elevado nível de desemprego disfarçado na maior parte do 

país, onde o excesso de oferta de trabalho aparece como uma característica distinta 

da economia brasileira. Em segundo lugar, a imobilidade inter-regional de trabalho 

no curto prazo sugere que migração é uma decisão de longo prazo. Finalmente, 

diferenciais nominais de salário no Brasil são persistentes e refletem a segmentação 

geográfica da força de trabalho. Do lado da demanda, os gastos de investimento são 

exógenos – as firmas não podem reavaliar decisões de investimento no curto prazo. 

O consumo das famílias segue sua renda disponível, e o consumo do governo, em 

ambos os níveis regional e federal,  é fixo (alternativamente, o déficit do governo 

pode ser definido exogenamente, permitindo a alteração dos gastos do governo). Por 

fim, as variáveis de choque tecnológico são exógenas dado que o modelo não 

apresenta nenhuma teoria de crescimento endógeno.  

 

Longo prazo O modelo também pode ser utilizado num fechamento de equilíbrio de 

longo prazo (steady-state) no qual capital e trabalho podem se mover 

intersetorialmente e inter-regionalmente. As principais diferenças em relação ao 

curto prazo estão na configuração do mercado de trabalho e acumulação de capital. 

No primeiro caso, o emprego agregado é determinado pelo crescimento da 

população, taxas de participação da força de trabalho, e taxa natural de desemprego. 

A distribuição espacial e setorial da força de trabalho é totalmente determinada 

endogenamente. Trabalho é atraído para os setores mais competitivos nas áreas 

geográficas mais favorecidas. Da mesma forma, capital é orientado em direção aos 

setores mais atrativos. Este movimento mantém as taxas de retorno do capital em 

seus níveis iniciais. 
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Projeção O fechamento de projeção utiliza o modelo com suas características de 

dinâmica e, adicionalmente, emprega projeções externas para algumas variáveis 

selecionadas. Este é um cenário híbrido, composto das relações dinâmicas descritas 

no fechamento de longo prazo e de projeções específicas. Estas projeções podem 

incluir movimentos de migração interna e externa, desemprego regional, alterações 

tecnológicas no uso de fatores ou nas preferências, termos de troca, inflação, preços 

das importações e impostos diretos.  Este fechamento está implementado no modelo 

SPARTA, porém não foi utilizado nas simulações para este trabalho. Um exemplo da 

utilização deste fechamento está em Adams et al. (2000). 

 

A Tabela A1.5 (Anexo 1) traz as variáveis exógenas para os fechamentos de curto e 

longo prazo do modelo. Após sua implementação e calibragem 28, um teste do 

modelo foi efetuado para checar possíveis erros computacionais e de balanceamento 

do banco de dados. Dada a estrutura teórica do modelo, homogêneo de grau zero 

para alterações do numerário, um teste de homogeneidade pode ser implementado. 

Este teste consiste em aplicar um choque de 1% no numerário do modelo (a taxa de 

câmbio, natphi) no fechamento de curto prazo. O resultado esperado é que todas as 

variáveis nominais aumentem em 1%, e todas as variáveis reais (quantidades) 

permaneçam inalterados. Os resultados dessa simulação-teste com o modelo 

SPARTA confirmaram as expectativas.  

                                                 
28 Por calibragem entende-se o processo de montagem da base de dados requerida pelo modelo e a 
estimação de seus parâmetros. Estes aspectos são apresentados no próximo capítulo. 
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3  Base de dados 
 

Uma etapa importante na implementação de um modelo EGC inter-regional é a 

construção de sua base de dados. O requisito de informações para este tipo de 

modelo é muito significativo, dependendo basicamente do objetivo da pesquisa e da 

disponibilidade de informações. De um lado, a especificação teórica do modelo vai 

determinar o tipo de informação necessária, como consumo intermediário, consumo 

final, exportações e importações (agregadas ou por bloco de origem/destino), 

investimento, estoque de capital, etc. De outro, o número de bens/setores e a 

regionalização escolhidos vão determinar a dimensão do modelo, e o detalhamento 

requerido dessas informações. 

 

A base de dados do modelo SPARTA caracteriza a inserção da economia paulista na 

economia brasileira e suas relações com a economia mundial. Dessa forma, um 

requisito da base de dados é o detalhamento da estrutura econômica do Estado de 

São Paulo. Os demais estados são agregados num único conjunto, denominado Resto 

do Brasil. Para manter a consistência do banco de dados, todas as informações para 

esta região são obtidas por resíduo, dado o total da economia brasileira e a 

informação para a economia paulista.  

 

A base de dados do modelo representa uma fotografia do sistema inter-regional 

brasileiro em 1996, com foco na economia paulista. Uma análise da evolução 

regional da economia paulista, e de outras regiões, pode ser vista em Azzoni (2001b). 

Este trabalho destaca uma reversão na tendência de perda de competitividade da 

economia paulista, que se estabelecera desde os anos 70, o que explicaria a retomada 
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da concentração industrial em São Paulo, entre 1985 e 1997, e indicaria uma 

tendência de continuidade deste processo.29 Portanto, o ano base do banco de dados 

deve refletir um estágio de reafirmação da importância industrial da economia 

paulista. 

 

Uma consideração importante quanto ao banco de dados diz respeito ao nível da taxa 

de câmbio. O ano base adotado (1996) é caracterizado por uma taxa de câmbio 

nominal relativamente valorizada, fruto de um processo que se desencadeia desde a 

implementação do Plano Real, em 1994. Entretanto, entre 1996 e 2001, a economia 

brasileira experimenta um processo de expressiva desvalorização cambial, onde a 

taxa de câmbio nominal (R$/dólar) cresce 123%. Dessa forma, é de se esperar que a 

estrutura de comércio externo que a economia brasileira apresenta em 2001 seja 

marcadamente diferente da observada em 1996. Dessa forma, simulações a partir de 

um ano base datado, como as efetuadas neste trabalho, podem levar a resultados 

pouco relevantes. Algumas qualificações a essa objeção podem ser levantadas. Em 

primeiro lugar, a alteração observada nos fluxos de comércio entre 1996 e 2001 não é 

tão intensa, quando se considera a magnitude da desvalorização cambial observada: 

as exportações cresceram 21,94% e as importações cresceram 4,19% (excetuando-se 

os dados de serviços).30 Em segundo lugar, a substituição de importações no uso de 

insumos pelas firmas não parece ter sido tão intensa, como ressaltam alguns estudos 

                                                 
29 Pacheco (1999), por outro lado, concluiu que a tendência de desconcentração regional não se 
enfraqueceu na década de 90. Sua análise, entretanto, baseia-se apenas em uma análise exploratória de 
dados de intenção de investimento e valor da transformação industrial. 
30 Os dados para bens e serviços mostram um déficit comercial externo em 2001 de -1,01 % do PIB, 
inferior ao déficit de 1996 (-1,91% do PIB). A corrente de comércio (exportações mais importações) 
cresceu de 15,89% do PIB, em 1996, para  27,76% em 2001 (fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, Novo Sistema de Contas Nacionais). Apesar do crescimento modesto das exportações 
entre 1996 e 2002, a direção de comércio parece ter-se alterado mais profundamente, especialmente 
em decorrência da queda do intercâmbio bilateral Brasil-Argentina. 
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preliminares.31 Como este componente responde por 62,34% das importações totais 

em 1996, pode-se concluir que grande parte da queda das importações resulta de 

alterações na demanda final (principalmente no consumo das famílias).32 Estes 

elementos permitem considerar o ano base de 1996 como razoavelmente adequado 

para a simulação de integração comercial da economia brasileira na Alca. 

 

A especificação setorial da base de dados segue a classificação de 42 setores das 

matrizes de insumo-produto do IBGE, e foi escolhida dada a disponibilidade de 

informações para a economia brasileira e a possibilidade de compatibilização nessa 

classificação dos dados da economia paulista e dos fluxos externos. 

 

 Uma vez que inexistem informações primárias sobre estruturas regionais de 

consumo intermediário, demanda final ou investimento, uma etapa necessária na 

construção da base de dados é a regionalização das informações nacionais. Os dados 

primários para essa regionalização são as matrizes nacionais de insumo-produto 

(Ibge, 1997b) e dados sobre a economia paulista obtidos da PAEP (Seade, 1999a). A 

PAEP (Pesquisa da Atividade Econômica Paulista) é um trabalho desenvolvido pelo 

SEADE e apresenta informações detalhadas sobre a atividade econômica no Estado 

de São Paulo para 1996 33. As informações obtidas da PAEP para este trabalho 

referem-se a dados setoriais (para atividades industriais e construção civil) do 

consumo intermediário total, valor da produção, valor adicionado e pagamentos ao 

                                                 
31 Por exemplo IEDI (2002a; 2002b). 
32 A falta de informações recentes sobre a categoria de uso das importações impossibilita verificar 
empiricamente esta hipótese. 
33 Para informações sobre a metodologia adotada na PAEP e análises preliminares dos resultados da 
pesquisa ver SEADE (1999b), Branco (1999) e demais artigos da revista São Paulo em Perspectiva 
(vol. 13, 1999). 



 66 

trabalho. A partir destes dados é efetuado um procedimento de regionalização a fim 

de se obter as respectivas informações regionais (para São Paulo e Resto do Brasil). 

 

O procedimento detalhado para regionalização das matrizes de insumo-produto para 

São Paulo é apresentado em Haddad e Domingues (2001). A seguir são descritos 

alguns aspectos utilizados na regionalização dos dados, que tiveram como objetivo 

tratar de limitações encontradas nos métodos usuais de regionalização. Uma 

descrição mais completa do método de regionalização utilizado está no Anexo 3. 

 

3.1 Método de regionalização 

 

Existem diversas alternativas de regionalização de matrizes de insumo-produto.34 A 

aplicação de determinada alternativa depende basicamente do objetivo de estudo e 

das informações disponíveis. Um dos mais utilizados é o de Quociente Locacional 

(QL), empregado em diversos trabalhos para a economia brasileira, como em Haddad 

e Hewings (1998) e Haddad (1999).35 O trabalho de Stern (1992) utiliza este 

procedimento para estimação de uma matriz de insumo-produto para o Estado de São 

Paulo. 

 

A hipótese primordial no método de QL para regionalização de matrizes de insumo-

produto é que as tecnologias setoriais nacionais e regionais são idênticas. Dessa 

                                                 
34 Sobre métodos de regionalização ver, por exemplo, Miller e Blair (1985) e Comer e Jackson (1997). 
35 Nestes trabalhos esta metodologia foi aplicada como primeiro estágio de estimação de um processo 
mais intensivo em informações, pois os autores também dispunham de dados censitários para 
regionalização da matriz de insumo-produto. Devido a mudanças de metodologia o IBGE deixou de 
realizar pesquisas como o Censo Econômico de 1985 e passou a fornecer informações regionais 
parciais (e.g. Contas Regionais e PIA, do IBGE). 



 67 

forma os setores nas duas regiões especificadas (Estado de São Paulo e Resto do 

Brasil) utilizam a mesma receita de produção, isto é, apresentam os mesmos 

coeficientes de requisitos técnicos do respectivo setor nacional. Assim, 

 

ijij
l
ijij mraa +==          (1) 

 

onde  ija  e l
ija  são os coeficientes de requisitos técnicos nacional e regional do 

insumo (setor) i utilizado pelo setor j, e podem ser decompostos de acordo com a 

origem do insumo utilizado pelo setor i, seja ele proveniente da própria região (r) ou 

de fora dela (m). Como a economia foi dividida em duas regiões, quatro matrizes de 

coeficientes serão estimadas, duas de coeficientes intra-regionais ( ijr ) e duas de 

coeficientes inter-regionais ( ijm ).  

 

O passo seguinte é escolher um estimador apropriado para ijr .  A literatura em 

economia regional apresenta numerosas contribuições quanto a este problema, e um 

resumo de várias abordagens encontra-se em Miller e Blair (1985). Hulu e Hewings 

(1993) consideram que existe pouca evidência empírica quanto ao melhor método de 

estimação e empregam uma metodologia considerada parcimoniosa, partindo de 

estimativas de quocientes locacionais simples. Essa metodologia será aplicada neste 

trabalho, com a diferença da etapa de ajuste para dados disponibilizados sobre 

comércio inter-regional. 

 

A existência de informações sobre o comércio inter-estadual brasileiro (Confaz, 

1999) permite uma comparação com a estimativa obtida diretamente por quocientes 
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locacionais. Os dados do CONFAZ representam a estrutura de comércio entre os 

estados brasileiros para o ano de 1997. 36 Para que uma comparação entre as duas 

fontes pudesse ser feita, dado que o sistema inter-regional estimado por QL tem 

como ano base 1996, as informações do CONFAZ foram ajustadas para esse ano 

pela proporção do valor adicionado.37 A Tabela 3.1 compara os resultados obtidos da 

estimação por QL (ver Anexo 3) e do CONFAZ. 

 

Tabela 3.1 Fluxos comerciais inter-regionais – comparação de estimativas 

(1996) 

 São Paulo Resto do Brasil 
 R$ bi % VA R$ bi % VA 
Exportações 113,24 49,03 77,72 16,74 
Importações 77,72 33,65 113,24 24,39 

Confaz 

Saldo 35,52 15,38 -35,52 -7,65 
Exportações 54,85 23.75 47,34 10.19 
Importações 47,34 20.50 54,85 11.81 Quociente 

Locacional 
Saldo 7,51 3.25 -7,51 -1.62 

 

 

A diferença entre as duas estimativas é substancial. O método de quocientes 

locacionais parece subestimar de maneira importante os fluxos comerciais inter-

regionais. Harris e Liu (1998) também concluem que os métodos usuais de 

regionalização tendem a subestimar este componente. 

 

                                                 
36 Uma análise das modificações estruturais do comércio inter-regional brasileiro entre 1985 e 1997 
encontra-se em Domingues et al. (2002).  
37 É calculado o coeficiente entre o Valor Adicionado em São Paulo e os totais de exportação e 
importação inter-regionais em 1997 . Aplicando esses percentuais para o Valor Adicionado de São 
Paulo em 1996 obtêm-se uma estimativa dos fluxos inter-regionais para esse ano. A hipótese implícita 
é que essa relação não se alterou entre 1997 e 1996, o que pode ser considerado razoável dado o 
ambiente macroeconômico relativamente estável nesses anos. 
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Numa tentativa de obter estimativas mais próximas do resultado agregado do 

CONFAZ, um método ad hoc foi utilizado para rebalancear os totais das matrizes, 

como descrito no Anexo 3. Resumidamente, este procedimento consiste em 

rebalancear o sistema inter-regional de forma a obter totais pré-estabelecidos, como 

os do CONFAZ, e atender às condições de balanceamento do sistema (soma nas 

linhas e colunas). 

 

Uma análise da diferença entre estas duas estimativas, utilizando técnicas de insumo-

produto (Anexo 3), indica que a estimativa “ajustada” possui participações inter-

regionais superiores nos multiplicadores setoriais, em ambas as regiões. Entretanto, a 

hierarquia regional setorial não se altera. De maneira geral, a estimativa “ajustada” 

apresenta uma intensificação das conexões e feedbacks inter-regionais, e 

enfraquecimento dos elementos intra-regionais, vis-à-vis aqueles presentes no 

sistema original. Como a estimativa ajustada atende não só às condições de 

consistência de insumo-produto como também a uma informação adicional de 

comércio inter-regional (CONFAZ), ela pode ser considerada mais adequada como 

base de dados de insumo-produto do modelo EGC. 

 

A importância da base de dados num modelo EGC não deve ser subestimada. 

Mercenier e Yeldan (1999) mostram que resultados de simulações com um modelo 

para a Turquia, usado em estudos de política econômica, podem ser sensivelmente 

afetadas por imprecisões na base de dados. A estimação do banco de dados efetuada 

para este trabalho procurou maximizar o uso da informação disponível. A 

incorporação de informações adicionais deve ser vista, portanto, como um passo 
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importante no aperfeiçoamento das análises efetuadas com o modelo (ver Haddad et 

al., 1998).     

 

A seguir, indicadores extraídos do banco de dados são apresentados e analisados. 

Esta etapa permite uma visão da estrutura regional/setorial, proporcionando 

posteriormente um entendimento mais completo dos resultados obtidos das 

simulações com o modelo  SPARTA. 

 

3.2 Estrutura e indicadores 

 

A figura 3.1 traz a composição da base de dados de insumo-produto do modelo. Os 

rótulos para cada bloco da matriz de absorção representam o respectivo fluxo de 

bens, margens, impostos indiretos e fatores primários.38 

 

Os blocos da matriz de absorção revelam o detalhamento setorial e regional das 

compras (colunas) e vendas (linhas). O consumo intermediário das atividades (BAS 

1) está especificado para 42 setores em São Paulo e no Resto do Brasil, detalhando 

os fluxos de compras intra-regionais, inter-regionais, e externas (importações por 

região de origem). Dessa forma estão identificados, por exemplo, as compras do 

setor automobilístico paulista de bens produzidos pelos outros setores da própria 

                                                 
38 A regionalização dos dados para fluxos básicos foi descrita no item anterior, os demais foram 
obtidos proporcionalmente a partir das respectivas matrizes nacionais, a não ser os vetores de fatores 
primários. O procedimento consistiu em distribuir regionalmente e setorialmente o valor específico de 
margens e impostos indiretos, proporcionalmente ao respectivo fluxo. Dessa forma a agregação das 
matrizes regionais de margens e impostos indiretos resulta na respectiva matriz nacional reportada 
pelo IBGE (IBGE, 1997b).  
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região, do Resto do Brasil, e importados de 7 mercados externos (Argentina, Resto 

do Mercosul, NAFTA, Resto da Alca, União Européia, Japão e Resto do Mundo).39 

 

Os componentes da demanda final (investidores, famílias, exportações e governo) 

também são especificados regionalmente e do lado externo. O bloco de investimento 

(BAS 2) tem a mesma especificação das matrizes de consumo intermediário. Os 

fluxos para consumo das famílias (BAS 3) representam os gastos para consumo final 

nas duas regiões, tanto de bens domésticos como de bens importados das 4 regiões 

externas especificadas. 

 

O bloco das exportações especifica o destino das vendas externas de bens produzidos 

pelos setores paulistas e do Resto do Brasil, para cada um dos quatro destinos 

apontados.40 Os gastos do governo regional (BAS 5) e federal (BAS 6) correspondem 

a vendas do setor administração pública (S41). Os gastos dos governos regionais, 

paulista e do Resto do Brasil, são apenas locais e de setores domésticos; o governo 

federal também não adquire bens importados. Dessa forma, por exemplo, o governo 

regional de São Paulo adquire bens apenas do setor paulista da administração pública 

(S41).  

 

Do lado da utilização de fatores primários, três componentes estão especificados. 

TRAB representa a remuneração paga ao trabalho em cada setor regional e CPTL é a 
                                                 
39 A informação obtida para origem das importações regionais (Sistema ALICE, Ministério da 
Indústria Desenvolvimento e Comércio) não especifica o seu destino por categoria de uso (consumo 
intermediário, consumo final, investimento, etc.). A hipótese empregada na abertura das importações 
foi de homogeneidade de origem por categoria de uso, para cada bem. Dessa forma, por exemplo, as 
importações agropecuárias para uso intermediário têm a mesma composição (por origem) das 
importações desse bem para outros usos, como consumo final, investimento e gastos do governo. 
40 Os fluxos de re-exportações (exportações de bens importados) constam nas matrizes nacionais do 
IBGE. Como são pouco relevantes (0,0367% do total exportado em 1996), e implicariam alterações na 
especificação do modelo EGC, não foram incluídos na base de dados do modelo.  
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remuneração do capital setorial regional.41 O vetor de outros custos (OCTS) inclui 

subsídios e outros tributos diretos sobre as atividades, e também foi utilizado para 

ajustes na base de dados. 

 

Na próxima seção, a descrição da estrutura da matriz de absorção é feita em termo de 

indicadores resumidos especificando a orientação das compras e vendas, e a 

composição da produção.  O conjunto de indicadores calculados a partir do banco de 

dados está dividido em quatro grupos. O primeiro traz a composição setorial e 

regional da produção, assim como índices de concentração regional. O segundo 

apresenta indicadores da estrutura de vendas por categoria de uso. As vendas 

externas também são decompostas de acordo com o destino das exportações, e 

calculados pontos fortes do comércio externo em cada região, formando o terceiro 

quadro de indicadores. Finalmente, elementos adicionais da estrutura produtiva, 

envolvendo componentes do valor adicionado e relações capital-produto, são 

apresentados.

                                                 
41 Como na base de dados do modelo EFES (Haddad e Domingues, 2001) a remuneração do trabalho é 
a soma dos itens Rendimento de Autônomos e Remunerações, enquanto CPTL refere-se ao Excedente 
Operacional Bruto (IBGE, 1997b). A regionalização destes componentes foi feita a partir dos dados 
nacionais, e dados de valor adicionado para São Paulo obtidos da PAEP (SEADE, 1997a) e do 
Anuário Estatístico de São Paulo (Seade, 1997). O gasto em consumo das famílias é calibrado para o 
total da remuneração do trabalho e do capital, em ambas as regiões. 
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Figura 3.1 Base de dados de insumo-produto 
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A estrutura de linkages e feedbacks presente na matriz de absorção pode ser 

explorada através de técnicas de insumo-produto, partindo da matriz de consumo 

intermediário (BAS1). Dessa forma, similaridades e heterogeneidades regionais 

podem ser analisadas, permitindo uma análise comparativa das estruturas 

econômicas das duas regiões. Finalmente, uma descrição de dados adicionais usados 

na calibragem do modelo é apresentada.  

 

3.2.1 Composição da produção 

 

As Tabelas 3.2 e 3.3 apresentam a participação na produção de cada setor, calculada 

para a economia regional, nacional e setorial (neste caso a participação do setor 

regional no setor nacional). A economia paulista compõe 29,72% da produção 

nacional, e o Resto do Brasil 70,28%. Quocientes locacionais podem ser calculados a 

partir desses dados, indicando a concentração setorial regional relativamente à 

concentração setorial na economia brasileira.  

 

A Tabela 3.4 traz dois grupos de setores classificados a partir dos quocientes 

locacionais, apresentando setores relativamente concentrados em São Paulo e setores 

relativamente concentrados no Resto do Brasil. Estes resultados indicam que setores 

ligados à agropecuária (S24, S25, S26 e S29), indústria extrativa (S2, S3 e S5) e de 

refino (S17) estão relativamente concentrados na economia do Resto do Brasil. Por 

sua vez, a economia paulista apresenta uma concentração relativa de setores 

relacionados ao complexo automotivo e de bens de capital (S8, S9, S11 e S12), 

químico/petroquímico (S16, S19 e S20), agronegócio (S27 e S28) e papel (S14).  
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3.2.2 Participações das vendas 

 

As Tabelas 3.5 e 3.6 mostram a composição setorial das vendas para cada uma das 

formas de uso identificadas na base de dados: consumo intermediário, criação de 

capital, consumo das famílias, exportações e governo. Os três primeiros podem ser 

subdivididos em dois componentes, regional (na própria área de localização do setor) 

e inter-regional (Resto do Brasil no caso dos setores paulistas, e vice-versa).  

 

A comparação desses indicadores mostra que a economia paulista apresenta 

coeficientes inter-regionais mais elevados, e conseqüentemente coeficientes intra-

regionais menores. As vendas de setores paulistas para consumo das famílias do 

Resto do Brasil representam 11,16% do total das vendas, enquanto que nos setores 

do Resto do Brasil as vendas para consumo das famílias paulistas equivalem apenas a 

1,57% do total.  Este fato se repete, em menor grau, para as vendas intermediárias e 

criação de capital. As exportações também são mais significativas para os setores 

paulistas, representando quase o dobro do percentual do Resto do Brasil (4,33% em 

São Paulo e 2,20% no Resto do Brasil).  

 

 As vendas inter-regionais dos setores paulistas para consumo intermediário são mais 

importantes em setores do grupo metal-mecânico (siderurgia, metalurgia dos não-

ferrosos, outros metalúrgicos, máquinas e tratores, material elétrico, outros veículos, 

peças e acessórios) e químico (químicos não-petroquímicos, refino de petróleo e 

petroquímica, químicos diversos), além de papel e gráfica, borracha, material 

plástico e têxtil. O componente inter-regional das vendas intermediárias de setores do 

Resto do Brasil, além de sistematicamente inferior, é relativamente mais importante 
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nos setores de refino de petróleo, siderurgia, metalurgia dos não-ferrosos, outros 

veículos, peças e acessórios e papel e gráfica.  

 

As vendas para consumo das famílias mostram algumas diferenças regionais. Setores 

de bens duráveis (material elétrico, material eletrônico, automóveis e mobiliário) em 

São Paulo têm no Resto do Brasil um destino importante de suas vendas, o que não 

ocorre para estes mesmos setores do Resto do Brasil no que diz respeito às vendas 

para São Paulo. Este indicador está associado à concentração da produção destes 

setores em São Paulo. Açúcar, químicos diversos e agropecuária, no Resto do Brasil, 

são setores nos quais as vendas para consumo das famílias paulistas são 

relativamente mais importantes. Vale notar que no caso da agropecuária o setor 

paulista (26,08% da produção agropecuária brasileira) possui nas vendas inter-

regionais um componente significativamente superior ao do Resto do Brasil (36,22% 

contra 6,42%). 

 

As Tabelas 3.2 e 3.3 também apresentam a distribuição das exportações dos setores 

regionais. O total exportado de cada setor está decomposto pela parcela inter-

regional (destinada à outra região da economia brasileira) e externa. Em ambas 

regiões aproximadamente 96% do total exportado corresponde a fluxos inter-

regionais, e apenas cerca de 4% é destinado ao mercado externo. Entretanto existem 

exceções setoriais a essa caracterização de baixo coeficiente de vendas externas. 

Alguns setores na economia paulista aparecem tendo no mercado externo um destino 

importante, como indústria do café (S24), metalurgia dos não-ferrosos (S6), produtos 

beneficiados de origem vegetal (S25) e outros veículos (S12).  Neste último setor, 

destaca-se a exportação de aeronaves da Embraer, localizada em São Paulo. 
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No Resto do Brasil pode ser observado um maior número de setores nos quais as 

exportações externas aparecem como significativas, se comparado com indicadores 

paulistas. Dentre os setores que mais exportam no Resto do Brasil podem ser 

destacados os de óleos vegetais (S29), café (S28), calçados (S23) e extrativa mineral 

(S2). Interessante notar que dos setores mais exportadores em São Paulo, apenas 

outros veículos (S12) pode ser caracterizado como regionalmente concentrado; no 

Resto do Brasil, dos oito setores concentrados localmente, quatro deles apresentam 

coeficientes de exportações externas elevados (siderurgia, óleos vegetais, café e 

extrativa mineral). 

 

3.2.3 Participações das compras 

 

O fato das vendas inter-regionais paulistas representarem um percentual mais 

importante nessa região, relativamente ao Resto do Brasil, necessariamente se reflete 

na estrutura de consumo (tabelas 3.7 e 3.8), com uma diferença regional significativa 

na distribuição espacial das compras. Enquanto que São Paulo adquire em média 

73,51% localmente, no Resto do Brasil este percentual é de 58,02%. As compras 

inter-regionais no Resto do Brasil equivalem a 40,43% do total, enquanto que em 

São Paulo é de apenas 20,81%. Além disso, as importações são mais significativas na 

economia paulista, representando 5,69% do total, contra apenas 1,55% no Resto do 

Brasil. Em média, o consumo das famílias em cada região possui distribuição 

semelhante, com forte predominância local (86,05% em São Paulo e 83,52% no 
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Resto do Brasil). Dessa forma São Paulo aparece como forte exportador para o Resto 

do Brasil.  

 

Essas tabelas revelam também uma heterogeneidade setorial importante. Por 

exemplo, os bens 11 (automóveis, caminhões e ônibus) e 12 (outros veículos, peças e 

acessórios) têm estruturas regionais de compras diferenciadas. Enquanto em São 

Paulo o consumo final desses bens é principalmente local (acima de 75%), no Resto 

do Brasil ele é principalmente inter-regional, especialmente em automóveis (81,38%) 

e em menor grau em outros veículos, peças e acessórios (39,20%). As compras totais 

desses bens refletem a importância dos ramos paulistas desses setores como 

ofertantes na economia brasileira: 82,07% das compras totais de automóveis em São 

Paulo têm origem local, e 53,45% das compras desse bem no Resto do Brasil têm 

origem inter-regional (i. e. são provenientes de São Paulo).  

 

As tabelas de estrutura de custos (3.9 e 3.10) trazem indicadores setoriais das 

compras para uso intermediário e criação de capital em cada região. Estes 

componentes são decompostos pela sua origem: regional, inter-regional (da outra 

região da economia brasileira) ou resto do mundo (importado).  

 

A metodologia utilizada na regionalização da formação bruta de capital fixo (unidade 

padrão de capital, ver seção 3.1) implicou que sua composição por origem é a mesma 

para todos os setores em cada região. Portanto em São Paulo 84,43% das compras 

setoriais nesse item são locais, e no Resto do Brasil este componente representa 

83,80%. O componente inter-regional é superior no Resto do Brasil (10,87% contra 
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7,06% em São Paulo), enquanto que a parcela importada é mais significativa para os 

setores paulistas (8,51% contra 5,33% para o Resto do Brasil). 

 

A maior relevância do comércio inter-regional em São Paulo também se verifica na 

distribuição das compras para consumo intermediário. Os setores paulistas adquirem 

em média 34,49% do total de insumos intermediários inter-regionalmente, enquanto 

que para os setores do Resto do Brasil esse componente é de 20,33%. Como a 

parcela importada no consumo intermediário é semelhante nas duas regiões, o 

componente local das compras intermediárias é mais significativo no Resto do Brasil 

(72,33% contra 57,59% em São Paulo).  

 

Essas tabelas revelam também diferenças setoriais na origem das compras 

intermediárias. Por exemplo, um grupo de setores distintos (siderurgia, produtos 

beneficiados de origem vegetal, carnes, material plástico, óleos vegetais, indústria do 

café, refino de petróleo e petroquímica) apresenta, em São Paulo, coeficientes de 

compras intermediárias inter-regionais elevados. Estes mesmos setores, no Resto do 

Brasil, possuem característica inversa, isto é, compras intermediárias concentradas 

localmente. Como esperado, setores de serviços apresentam maior concentração local 

de suas compras intermediárias. 

 

3.2.4 Outros indicadores 

 

Outros aspectos das estruturas produtivas setoriais podem ser observados nas Tabelas 

3.2 e 3.3. Estas tabelas trazem quatro indicadores selecionados da matriz de 

absorção. O primeiro mostra a participação dos componentes do valor adicionado 
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(capital e trabalho) nos custos totais (excluindo outros custos) em cada setor 

regional; o segundo calcula a relação capital-trabalho em cada setor; o terceiro 

decompõe o destino das exportações setoriais (inter-regional ou externa).  

 

O primeiro indicador parece mostrar um padrão tecnológico comum nas duas 

regiões. Setores de serviços (como serviços prestados às famílias, administração 

pública, serviços prestados às empresas e aluguel de imóveis) podem ser 

caracterizados como de elevado valor adicionado.  Setores baseados na agropecuária 

e mineração apresentam-se como de baixo valor adicionado.  

 

É interessante notar a diferença nas hierarquias setoriais regionais usando a 

participação do valor adicionado nos custos totais. Comparando estas hierarquias 

pode ser identificado um conjunto de setores paulistas de valor adicionado elevado, 

relativamente aos mesmos no Resto do Brasil. Dessa forma, na respectiva hierarquia 

regional, eles ocupam posições superiores, em comparação à hierarquia observada no 

Resto do Brasil.  Dessa forma, enquanto em São Paulo eles são setores de valor 

adicionado elevado, no Resto do Brasil representam setores de médio/baixo valor 

adicionado. Essas características estão presentes em setores ligados ao complexo 

siderúrgico (extrativa mineral, siderurgia, outros metalúrgicos, minerais não-

metálicos), alimentar (bebidas e outros alimentos, óleos vegetais, produtos 

beneficiados de origem vegetal) além de material eletrônico, químicos diversos e 

têxtil. A participação média do valor adicionado em ambas as regiões é similar, 

51,69% em São Paulo e 53,16% no Resto do Brasil. Mas, como evidenciado no 

parágrafo anterior, a caracterização setorial regional é bastante distinta. Esta 
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característica também está presente na relação capital-trabalho média, que é de 

aproximadamente 1,21 em ambas as regiões. 

 

O comportamento setorial da relação capital-trabalho é diferenciado regionalmente, 

especialmente para setores industriais.  Um grupo de setores distintos apresenta 

relações capital trabalho significativamente superior em São Paulo (bebidas, outros 

veículos e peças e acessórios, produtos beneficiados de origem vegetal, químicos 

diversos, vestuário e acessórios, madeira e mobiliário) . Outro conjunto de setores 

representa o caso oposto, com relações capital-trabalho significativamente superiores 

no Resto do Brasil, comparativamente aos setores paulistas. Neste caso estão os 

setores de máquinas e tratores, têxtil, papel e gráfica, material eletrônico, indústria do 

café, químicos não-petroquímicos, siderurgia e indústria do açúcar. Este fato 

provavelmente reflete a especialização produtiva regional e o uso de fatores 

abundantes locais.  
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Tabela 3.2 Indicadores setoriais selecionados: São Paulo, 1996 
  Participação na Produção  Exportações Setor Capital+Trabalho 

Custo Total  
K/L 

 Regional Nacional Setorial  Regionais Externas 
S1 Agropecuária 0,5983  5,6673  0,0462 0,0526 0,2608  0,9726 0,0274 
S2 Extrativa mineral 0,5733  1,7827  0,0009 0,0051 0,0556  0,9962 0,0038 
S3 Extração de petróleo, gás e outros 0,6307  5,9833  0,0002 0,0018 0,0397  0,9095 0,0905 
S4 Minerais não-metálicos 0,5644  2,1291  0,0075 0,0090 0,2487  0,9994 0,0006 
S5 Siderurgia 0,5696  2,8312  0,0060 0,0170 0,1044  0,7584 0,2416 
S6 Metalurgia dos não-ferrosos 0,3276  4,8837  0,0060 0,0075 0,2388  0,7365 0,2635 
S7 Outros metalúrgicos 0,5216  1,5772  0,0111 0,0116 0,2835  0,9703 0,0297 
S8 Máquinas e tratores 0,5395  1,4711  0,0160 0,0097 0,4885  0,8806 0,1194 
S9 Material elétrico 0,3609  2,0049  0,0192 0,0119 0,4779  0,9074 0,0926 
S10 Material eletrônico 0,5428  3,1502  0,0212 0,0180 0,3485  0,9156 0,0844 
S11 Automóveis, caminhões e ônibus 0,2898  4,0563  0,0581 0,0266 0,6489  0,9311 0,0689 
S12 Outros veículos, peças e acessórios 0,3332  1,4456  0,0294 0,0138 0,6336  0,8318 0,1682 
S13 Madeira e mobiliário 0,4640  1,3011  0,0091 0,0117 0,2303  0,9418 0,0582 
S14 Papel e gráfica 0,2645  0,6962  0,0300 0,0146 0,6122  0,9664 0,0336 
S15 Borracha 0,5298  2,9683  0,0053 0,0043 0,3729  0,8643 0,1357 
S16 Químicos não-petroquímicos 0,4188  3,3537  0,0120 0,0083 0,4266  0,9670 0,0330 
S17 Refino de petróleo e ind. petroquímica 0,3526  7,8738  0,0098 0,0252 0,1152  0,9766 0,0234 
S18 Químicos diversos 0,4413  2,5264  0,0143 0,0107 0,3962  0,9461 0,0539 
S19 Farmacêuticos e perfumaria 0,3825  2,3234  0,0281 0,0148 0,5653  0,9629 0,0371 
S20 Material plástico 0,4783  1,7612  0,0078 0,0052 0,4445  0,9837 0,0163 
S21 Têxtil 0,4644  1,8484  0,0137 0,0139 0,2939  0,9407 0,0593 
S22 Vestuário e acessórios 0,4736  1,4791  0,0156 0,0137 0,3391  0,9882 0,0118 
S23 Calçados e artigos de couro e peles 0,3991  1,0556  0,0049 0,0070 0,2081  0,8337 0,1663 
S24 Indústria do café 0,2809  1,5037  0,0022 0,0065 0,1024  0,2398 0,7602 
S25 Prod. Benef. de origem vegetal 0,4921  5,3846  0,0072 0,0272 0,0783  0,4722 0,5278 
S26 Carnes 0,2607  1,9956  0,0081 0,0228 0,1061  0,9082 0,0918 
S27 Leite e laticínios 0,2310  4,0187  0,0231 0,0102 0,6727  0,9986 0,0014 
S28 Indústria do açúcar 0,1782  0,7346  0,0116 0,0058 0,5949  0,7851 0,2149 
S29 Óleos vegetais  0,4283  7,6791  0,0047 0,0136 0,1036  0,8403 0,1597 
S30 Bebidas e outros alimentos 0,4288  2,8267  0,0365 0,0339 0,3203  0,9353 0,0647 
S31 Indústrias diversas 0,5393  1,7943  0,0061 0,0068 0,2640  0,9111 0,0889 
S32 SIUP 0,5641  1,1374  0,0301 0,0219 0,4095  0,9999 0,0001 
S33 Construção Civil 0,4016  4,4494  0,0373 0,0374 0,2966  1,0000 0,0000 
S34 Comércio 0,5657  0,4420  0,0946 0,0748 0,3761  0,9949 0,0051 
S35 Transporte 0,4640  0,3092  0,0204 0,0439 0,1384  0,8744 0,1256 
S36 Comunicações 0,7960  2,2573  0,0111 0,0099 0,3340  0,9849 0,0151 
S37 Instituições financeiras 0,2988  0,4979  0,0684 0,0483 0,4203  0,9950 0,0050 
S38 Serviços prestados às famílias 0,5988  0,4858  0,0560 0,0792 0,2100  0,9829 0,0171 
S39 Serviços prestados às empresas 0,7213  0,6753  0,0132 0,0102 0,3821  0,9721 0,0279 
S40 Aluguel de imóveis 0,9580  52,1963  0,1007 0,1096 0,2731  0,9999 0,0001 
S41 Administração pública 0,6922  0,0141  0,0918 0,1171 0,2330  0,9912 0,0088 
S42 Serviços privados não-mercantis 0,9189  0,0169  0,0043 0,0067 0,1889  1,0000 0,0000 
S43 Total 0,5169  1,2067  1,0000 1,0000 0,2972  0,9544 0,0456 
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Tabela 3.3 Indicadores setoriais selecionados: Resto do Brasil, 1996 
  Participação na Produção  Exportações Setor Capital+Trabalho 

Custo Total  
K/L 

 Regional Nacional Setorial  Regionais Externas 
S1 Agropecuária 0,5974  5,6673  0,0553 0,0526 0,7392  0,9762 0,0238 
S2 Extrativa mineral 0,3659  1,3416  0,0068 0,0051 0,9444  0,4957 0,5043 
S3 Extração de petróleo, gás e outros 0,6333  5,9708  0,0024 0,0018 0,9603  0,9982 0,0018 
S4 Minerais não-metálicos 0,3447  2,1081  0,0096 0,0090 0,7513  0,9327 0,0673 
S5 Siderurgia 0,1729  8,2116  0,0217 0,0170 0,8956  0,8541 0,1459 
S6 Metalurgia dos não-ferrosos 0,2598  4,8837  0,0081 0,0075 0,7612  0,8137 0,1863 
S7 Outros metalúrgicos 0,2922  0,1318  0,0118 0,0116 0,7165  0,9446 0,0554 
S8 Máquinas e tratores 0,6157  2,1447  0,0071 0,0097 0,5115  0,9451 0,0549 
S9 Material elétrico 0,2855  2,0841  0,0089 0,0119 0,5221  0,8432 0,1568 
S10 Material eletrônico 0,3046  6,4990  0,0167 0,0180 0,6515  0,9723 0,0277 
S11 Automóveis, caminhões e ônibus 0,2851  4,0563  0,0133 0,0266 0,3511  0,9308 0,0692 
S12 Outros veículos, peças e acessórios 0,3262  0,5008  0,0072 0,0138 0,3664  0,7624 0,2376 
S13 Madeira e mobiliário 0,3913  0,7693  0,0128 0,0117 0,7697  0,8830 0,1170 
S14 Papel e gráfica 0,4494  1,2316  0,0081 0,0146 0,3878  0,7989 0,2011 
S15 Borracha 0,1426  2,9683  0,0038 0,0043 0,6271  0,9502 0,0498 
S16 Químicos não-petroquímicos 0,3644  9,4814  0,0068 0,0083 0,5734  0,8970 0,1030 
S17 Refino de petróleo e ind. petroquímica 0,3526  8,0085  0,0317 0,0252 0,8848  0,9667 0,0333 
S18 Químicos diversos 0,1913  1,0131  0,0092 0,0107 0,6038  0,9687 0,0313 
S19 Farmacêuticos e perfumaria 0,5388  2,0663  0,0091 0,0148 0,4347  0,9796 0,0204 
S20 Material plástico 0,3947  1,7830  0,0041 0,0052 0,5555  0,9643 0,0357 
S21 Têxtil 0,1951  2,7973  0,0139 0,0139 0,7061  0,9423 0,0577 
S22 Vestuário e acessórios 0,5100  0,6950  0,0129 0,0137 0,6609  0,9813 0,0187 
S23 Calçados e artigos de couro e peles 0,3305  0,8112  0,0079 0,0070 0,7919  0,4835 0,5165 
S24 Indústria do café 0,2184  3,6676  0,0083 0,0065 0,8976  0,7618 0,2382 
S25 Prod. Benef. de origem vegetal 0,2062  2,0937  0,0357 0,0272 0,9217  0,9043 0,0957 
S26 Carnes 0,2097  2,4978  0,0290 0,0228 0,8939  0,9264 0,0736 
S27 Leite e laticínios 0,2214  4,0187  0,0048 0,0102 0,3273  0,9900 0,0100 
S28 Indústria do açúcar 0,1761  2,4987  0,0034 0,0058 0,4051  0,5348 0,4652 
S29 Óleos vegetais  0,1082  5,3370  0,0174 0,0136 0,8964  0,7426 0,2574 
S30 Bebidas e outros alimentos 0,1791  0,6164  0,0328 0,0339 0,6797  0,9754 0,0246 
S31 Indústrias diversas 0,4416  1,6275  0,0072 0,0068 0,7360  0,9321 0,0679 
S32 SIUP 0,5672  1,1374  0,0184 0,0219 0,5905  0,9998 0,0002 
S33 Construção Civil 0,6349  4,4494  0,0374 0,0374 0,7034  1,0000 0,0000 
S34 Comércio 0,5734  0,4420  0,0664 0,0748 0,6239  0,9937 0,0063 
S35 Transporte 0,4706  0,3092  0,0538 0,0439 0,8616  0,9812 0,0188 
S36 Comunicações 0,8098  2,2573  0,0094 0,0099 0,6660  0,9823 0,0177 
S37 Instituições financeiras 0,3012  0,4979  0,0399 0,0483 0,5797  0,9933 0,0067 
S38 Serviços prestados às famílias 0,6015  0,4858  0,0891 0,0792 0,7900  0,9921 0,0079 
S39 Serviços prestados às empresas 0,7246  0,6753  0,0090 0,0102 0,6179  0,9700 0,0300 
S40 Aluguel de imóveis 0,9588  52,1963  0,1134 0,1096 0,7269  1,0000 0,0000 
S41 Administração pública 0,6986  0,0141  0,1278 0,1171 0,7670  0,9951 0,0049 
S42 Serviços privados não-mercantis 0,9224  0,0169  0,0077 0,0067 0,8111  1,0000 0,0000 
S43 Total 0,5316  1,2175  1,0000 1,0000 0,7028  0,9583 0,0417 
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Tabela 3.4  Concentração setorial regional, 1996 
 

Relativamente concentrado em São Paulo Relativamente concentrado no Resto do Brasil 
S8 Máquinas e tratores S2 Extrativa mineral 
S9 Material elétrico S3 Extração de petróleo, gás e outros 
S11 Automóveis, caminhões e ônibus S5 Siderurgia 
S12 Outros veículos, peças e acessórios S17 Refino de petróleo e ind. petroquímica 
S14 Papel e gráfica S24 Indústria do café 
S16 Químicos não-petroquímicos S25 Prod. Benef. de origem vegetal 
S19 Farmacêuticos e perfumaria S26 Carnes 
S20 Material plástico S29 Óleos vegetais 
S27 Leite e laticínios   
S28 Indústria do açúcar   
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Tabela 3.5 Estrutura de vendas, por uso e destino: São Paulo, 1996 
Vendas

Intermediárias  Criação de Capital  Consumo das Famílias  Exportações  Governo Bens 
Regional R. Brasil  Regional R. Brasil  Regional R. Brasil    Regional Federal 

S1 Agropecuária 0,1630 0,1381  0,0083 0,0657  0,2415 0,3622  0,0211  0,0000 0,0000 
S2 Extrativa mineral 0,3422 0,5317  0,0035 0,0621  0,0080 0,0495  0,0031  0,0000 0,0000 
S3 Extração de petróleo, gás e outros 0,0012 0,7570  0,1142 0,0110  0,0194 0,0093  0,0878  0,0000 0,0000 
S4 Minerais não-metálicos 0,6293 0,2197  0,0000 0,0183  0,0128 0,1193  0,0006  0,0000 0,0000 
S5 Siderurgia 0,3267 0,3583  0,0025 0,0260  0,0390 0,0101  0,2374  0,0000 0,0000 
S6 Metalurgia dos não-ferrosos 0,4405 0,1443  0,0013 0,0305  0,0769 0,0463  0,2602  0,0000 0,0000 
S7 Outros metalúrgicos 0,6462 0,1854  0,0075 0,0252  0,0111 0,0956  0,0291  0,0000 0,0000 
S8 Máquinas e tratores 0,3694 0,2207  0,1663 0,0421  0,0187 0,0648  0,1181  0,0000 0,0000 
S9 Material elétrico 0,2405 0,2520  0,0251 0,0242  0,0482 0,3209  0,0891  0,0000 0,0000 
S10 Material eletrônico 0,0923 0,0515  0,1260 0,0625  0,4869 0,0990  0,0818  0,0000 0,0000 
S11 Automóveis, caminhões e ônibus 0,0277 0,0212  0,0881 0,0159  0,4672 0,3115  0,0684  0,0000 0,0000 
S12 Outros veículos, peças e acessórios 0,4418 0,2950  0,0112 0,0134  0,0284 0,0457  0,1645  0,0000 0,0000 
S13 Madeira e mobiliário 0,0241 0,0134  0,0393 0,1495  0,6027 0,1190  0,0519  0,0000 0,0000 
S14 Papel e gráfica 0,4811 0,3824  0,0007 0,0047  0,0664 0,0322  0,0324  0,0000 0,0000 
S15 Borracha 0,5173 0,2876  0,0001 0,0074  0,0297 0,0235  0,1345  0,0000 0,0000 
S16 Químicos não-petroquímicos 0,4159 0,3185  0,0008 0,0095  0,1767 0,0460  0,0326  0,0000 0,0000 
S17 Refino de petróleo e ind. petroquímica 0,1819 0,2929  0,0009 0,3220  0,0422 0,1382  0,0220  0,0000 0,0000 
S18 Químicos diversos 0,4235 0,3642  0,0011 0,0127  0,0170 0,1288  0,0528  0,0000 0,0000 
S19 Farmacêuticos e perfumaria 0,0477 0,0880  0,0003 0,0041  0,7248 0,0982  0,0369  0,0000 0,0000 
S20 Material plástico 0,4816 0,3990  0,0010 0,0118  0,0590 0,0317  0,0160  0,0000 0,0000 
S21 Têxtil 0,4713 0,2484  0,0001 0,0060  0,1715 0,0465  0,0562  0,0000 0,0000 
S22 Vestuário e acessórios 0,0223 0,0104  0,0000 0,0002  0,8078 0,1475  0,0117  0,0000 0,0000 
S23 Calçados e artigos de couro e peles 0,1324 0,0520  0,0004 0,0129  0,0071 0,6316  0,1636  0,0000 0,0000 
S24 Indústria do café 0,0032 0,0186  0,0377 0,0036  0,0267 0,1761  0,7342  0,0000 0,0000 
S25 Prod. Benef. de origem vegetal 0,1204 0,1173  0,0000 0,0459  0,2173 0,0220  0,4772  0,0000 0,0000 
S26 Carnes 0,0352 0,1024  0,0021 0,0637  0,5574 0,1506  0,0885  0,0000 0,0000 
S27 Leite e laticínios 0,2419 0,1336  0,0001 0,0023  0,5507 0,0702  0,0013  0,0000 0,0000 
S28 Indústria do açúcar 0,3304 0,2849  0,0002 0,0046  0,0151 0,1592  0,2058  0,0000 0,0000 
S29 Óleos vegetais  0,2659 0,3553  0,0000 0,0179  0,1274 0,0860  0,1476  0,0000 0,0000 
S30 Bebidas e outros alimentos 0,1896 0,1823  0,0005 0,0057  0,4659 0,0969  0,0590  0,0000 0,0000 
S31 Indústrias diversas 0,1732 0,0670  0,0007 0,0472  0,5197 0,1060  0,0862  0,0000 0,0000 
S32 SIUP 0,4326 0,3155  0,0000 0,0001  0,2017 0,0500  0,0001  0,0000 0,0000 
S33 Construção Civil 0,0001 0,0055  0,8780 0,0215  0,0806 0,0143  0,0000  0,0000 0,0000 
S34 Comércio 0,1099 0,0702  0,0145 0,0156  0,6520 0,1328  0,0050  0,0000 0,0000 
S35 Transporte 0,1762 0,6089  0,0001 0,0095  0,0704 0,0102  0,1247  0,0000 0,0000 
S36 Comunicações 0,3907 0,1645  0,0000 0,0009  0,3526 0,0763  0,0150  0,0000 0,0000 
S37 Instituições financeiras 0,5801 0,2379  0,0000 0,0000  0,1395 0,0379  0,0047  0,0000 0,0000 
S38 Serviços prestados às famílias 0,0584 0,0399  0,0000 0,0002  0,6810 0,2035  0,0170  0,0000 0,0000 
S39 Serviços prestados às empresas 0,6069 0,2785  0,0032 0,0272  0,0146 0,0424  0,0272  0,0000 0,0000 
S40 Aluguel de imóveis 0,0096 0,0148  0,0000 0,0000  0,7421 0,2334  0,0001  0,0000 0,0000 
S41 Administração pública 0,0460 0,0136  0,0005 0,0037  0,0310 0,0096  0,0074  0,7622 0,1260 
S42 Serviços privados não-mercantis 0,0000 0,0000  0,0000 0,0000  0,8124 0,1876  0,0000  0,0000 0,0000 
 Total 0,2418 0,1703  0,0808 0,0156  0,2800 0,1116  0,0433  0,0486 0,0080 
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Tabela 3.6 Estrutura de vendas, por uso e destino: Resto do Brasil, 1996 
 

Vendas
Intermediárias  Criação de Capital  Consumo das Famílias  Exportações  Governo Bens 

Regional S. Paulo  Regional S. Paulo  Regional S. Paulo    Regional Federal 
S1 Agropecuária 0,6068 0,1263  0,0317 0,0028  0,1499 0,0642  0,0183  0,0000 0,0000 
S2 Extrativa mineral 0,4239 0,0982  0,0017 0,0000  0,0276 0,0003  0,4483  0,0000 0,0000 
S3 Extração de petróleo, gás e outros 0,9560 0,0132  0,0067 0,0000  0,0221 0,0003  0,0017  0,0000 0,0000 
S4 Minerais não-metálicos 0,7694 0,1035  0,0161 0,0004  0,0066 0,0429  0,0611  0,0000 0,0000 
S5 Siderurgia 0,6091 0,1774  0,0004 0,0000  0,0694 0,0006  0,1430  0,0000 0,0000 
S6 Metalurgia dos não-ferrosos 0,4961 0,1898  0,0176 0,0004  0,0723 0,0400  0,1838  0,0000 0,0000 
S7 Outros metalúrgicos 0,6950 0,1243  0,0401 0,0001  0,0517 0,0345  0,0543  0,0000 0,0000 
S8 Máquinas e tratores 0,3651 0,0707  0,4221 0,0040  0,0783 0,0057  0,0543  0,0000 0,0000 
S9 Material elétrico 0,1669 0,0857  0,3847 0,0006  0,1883 0,0225  0,1513  0,0000 0,0000 
S10 Material eletrônico 0,0250 0,0031  0,2845 0,0019  0,6556 0,0032  0,0268  0,0000 0,0000 
S11 Automóveis, caminhões e ônibus 0,0057 0,0006  0,6455 0,0022  0,1941 0,0832  0,0687  0,0000 0,0000 
S12 Outros veículos, peças e acessórios 0,2474 0,1713  0,1522 0,0000  0,1765 0,0197  0,2329  0,0000 0,0000 
S13 Madeira e mobiliário 0,3853 0,1151  0,0904 0,0003  0,3023 0,0017  0,1050  0,0000 0,0000 
S14 Papel e gráfica 0,3192 0,1606  0,0303 0,0001  0,2933 0,0016  0,1949  0,0000 0,0000 
S15 Borracha 0,7286 0,1206  0,0125 0,0001  0,0666 0,0223  0,0493  0,0000 0,0000 
S16 Químicos não-petroquímicos 0,4083 0,0729  0,0235 0,0001  0,3914 0,0021  0,1018  0,0000 0,0000 
S17 Refino de petróleo e ind. petroquímica 0,5792 0,2551  0,0050 0,0003  0,0676 0,0615  0,0313  0,0000 0,0000 
S18 Químicos diversos 0,6891 0,0906  0,0264 0,0000  0,0796 0,0837  0,0306  0,0000 0,0000 
S19 Farmacêuticos e perfumaria 0,0328 0,0024  0,0161 0,0000  0,9269 0,0014  0,0203  0,0000 0,0000 
S20 Material plástico 0,6486 0,1293  0,0338 0,0000  0,1521 0,0012  0,0350  0,0000 0,0000 
S21 Têxtil 0,6149 0,0659  0,0077 0,0000  0,2551 0,0017  0,0546  0,0000 0,0000 
S22 Vestuário e acessórios 0,0198 0,0007  0,0003 0,0000  0,9591 0,0015  0,0186  0,0000 0,0000 
S23 Calçados e artigos de couro e peles 0,1996 0,0257  0,0163 0,0000  0,1822 0,0644  0,5117  0,0000 0,0000 
S24 Indústria do café 0,2914 0,0335  0,1291 0,0003  0,3032 0,0286  0,2141  0,0000 0,0000 
S25 Prod. Benef. de origem vegetal 0,1910 0,0697  0,0095 0,0000  0,6481 0,0022  0,0795  0,0000 0,0000 
S26 Carnes 0,1836 0,0408  0,0170 0,0001  0,6851 0,0025  0,0709  0,0000 0,0000 
S27 Leite e laticínios 0,0626 0,0382  0,0157 0,0000  0,8728 0,0014  0,0093  0,0000 0,0000 
S28 Indústria do açúcar 0,0198 0,0145  0,0395 0,0000  0,3785 0,0962  0,4516  0,0000 0,0000 
S29 Óleos vegetais  0,3764 0,1048  0,0043 0,0000  0,2336 0,0408  0,2401  0,0000 0,0000 
S30 Bebidas e outros alimentos 0,2552 0,0182  0,0089 0,0000  0,6920 0,0034  0,0223  0,0000 0,0000 
S31 Indústrias diversas 0,4580 0,1548  0,0267 0,0002  0,2929 0,0017  0,0658  0,0000 0,0000 
S32 SIUP 0,4402 0,0889  0,0003 0,0000  0,4680 0,0025  0,0002  0,0000 0,0000 
S33 Construção Civil 0,1056 0,0228  0,7291 0,0533  0,0893 0,0000  0,0000  0,0000 0,0000 
S34 Comércio 0,1209 0,0138  0,0441 0,0020  0,8090 0,0040  0,0062  0,0000 0,0000 
S35 Transporte 0,0291 0,0478  0,0092 0,0001  0,8918 0,0033  0,0187  0,0000 0,0000 
S36 Comunicações 0,4292 0,0640  0,0012 0,0000  0,4854 0,0025  0,0176  0,0000 0,0000 
S37 Instituições financeiras 0,6099 0,1349  0,0000 0,0000  0,2474 0,0015  0,0063  0,0000 0,0000 
S38 Serviços prestados às famílias 0,1591 0,0448  0,0001 0,0000  0,7847 0,0033  0,0079  0,0000 0,0000 
S39 Serviços prestados às empresas 0,7926 0,1081  0,0422 0,0001  0,0117 0,0161  0,0292  0,0000 0,0000 
S40 Aluguel de imóveis 0,0964 0,0207  0,0000 0,0000  0,8788 0,0040  0,0000  0,0000 0,0000 
S41 Administração pública 0,0595 0,0176  0,0023 0,0000  0,0143 0,0002  0,0032  0,5891 0,3137 
S42 Serviços privados não-mercantis 0,0000 0,0000  0,0000 0,0000  0,9983 0,0017  0,0000  0,0000 0,0000 
 Total 0,3076 0,0735  0,0946 0,0053  0,3739 0,0157  0,0220  0,0701 0,0373 
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Tabela 3.7 Consumo das famílias e consumo total de bens: São Paulo, 1996 
 

 
 

Compras 
Famílias  Total Bens 

Regional R. Brasil Externas  Regional R. Brasil Externas 
S1 Agropecuária 0,4553 0,5253 0,0194  0,3330 0,6476 0,0194 
S2 Extrativa mineral 0,7361 0,1679 0,0960  0,2966 0,6117 0,0917 
S3 Extração de petróleo, gás e outros 0,3115 0,6881 0,0004  0,0282 0,5220 0,4498 
S4 Minerais não-metálicos 0,1409 0,8355 0,0236  0,6384 0,3289 0,0327 
S5 Siderurgia 0,8964 0,1001 0,0035  0,2215 0,7475 0,0310 
S6 Metalurgia dos não-ferrosos 0,3880 0,5869 0,0251  0,3650 0,5676 0,0674 
S7 Outros metalúrgicos 0,1661 0,7832 0,0508  0,6729 0,2781 0,0490 
S8 Máquinas e tratores 0,7403 0,2161 0,0436  0,6901 0,0971 0,2128 
S9 Material elétrico 0,7723 0,0830 0,1446  0,7579 0,0669 0,1752 

S10 Material eletrônico 0,8902 0,0079 0,1018  0,6685 0,0102 0,3213 
S11 Automóveis, caminhões e ônibus 0,7978 0,0408 0,1613  0,8207 0,0352 0,1441 
S12 Outros veículos, peças e acessórios 0,7668 0,2022 0,0310  0,6948 0,0946 0,2106 
S13 Madeira e mobiliário 0,9627 0,0112 0,0262  0,6027 0,3757 0,0216 
S14 Papel e gráfica 0,9009 0,0090 0,0901  0,8436 0,0915 0,0649 
S15 Borracha 0,4635 0,4489 0,0876  0,6820 0,2167 0,1013 
S16 Químicos não-petroquímicos 0,9536 0,0100 0,0364  0,7530 0,0874 0,1595 
S17 Refino de petróleo e ind. petroquímica 0,0056 0,9384 0,0561  0,0053 0,9154 0,0793 
S18 Químicos diversos 0,1660 0,8318 0,0022  0,6438 0,2619 0,0943 
S19 Farmacêuticos e perfumaria 0,9827 0,0011 0,0162  0,8876 0,0025 0,1100 
S20 Material plástico 0,9334 0,0151 0,0515  0,7850 0,1463 0,0687 
S21 Têxtil 0,9292 0,0141 0,0567  0,7795 0,1244 0,0962 
S22 Vestuário e acessórios 0,9687 0,0028 0,0285  0,9676 0,0038 0,0287 
S23 Calçados e artigos de couro e peles 0,0600 0,8636 0,0764  0,3669 0,5367 0,0964 
S24 Indústria do café 0,0641 0,9347 0,0012  0,0682 0,9308 0,0010 
S25 Prod. Benef. de origem vegetal 0,8681 0,0901 0,0418  0,3340 0,6348 0,0312 
S26 Carnes 0,9528 0,0337 0,0135  0,6624 0,3232 0,0144 
S27 Leite e laticínios 0,9490 0,0007 0,0503  0,9378 0,0121 0,0501 
S28 Indústria do açúcar 0,3826 0,6147 0,0027  0,9014 0,0962 0,0024 
S29 Óleos vegetais 0,2636 0,7126 0,0238  0,2343 0,7297 0,0360 
S30 Bebidas e outros alimentos 0,9511 0,0100 0,0389  0,9133 0,0423 0,0444 
S31 Indústrias diversas 0,8155 0,0093 0,1752  0,5207 0,3197 0,1596 
S32 SIUP 0,9897 0,0102 0,0000  0,8612 0,1035 0,0353 
S33 Construção Civil 0,9999 0,0001 0,0000  0,8442 0,1558 0,0000 
S34 Comércio 0,9899 0,0081 0,0019  0,9578 0,0331 0,0091 
S35 Transporte 0,8858 0,0848 0,0294  0,6651 0,3026 0,0323 
S36 Comunicações 0,9816 0,0102 0,0081  0,8767 0,1113 0,0120 
S37 Instituições financeiras 0,9858 0,0123 0,0020  0,8171 0,1814 0,0015 
S38 Serviços prestados às famílias 0,9351 0,0155 0,0494  0,7763 0,1735 0,0502 
S39 Serviços prestados às empresas 0,3691 0,5976 0,0333  0,7326 0,2145 0,0529 
S40 Aluguel de imóveis 0,9877 0,0122 0,0000  0,9298 0,0702 0,0000 
S41 Administração pública 0,9395 0,0218 0,0387  0,9227 0,0665 0,0109 
S42 Serviços privados não-mercantis 0,9925 0,0075 0,0000  0,9925 0,0075 0,0000 

 Total 0,8605 0,1023 0,0371  0,7351 0,2081 0,0569 
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Tabela 3.8 Consumo das famílias e consumo total de bens: Resto do Brasil, 1996 
 

Compras 
Famílias  Total Bens 

Regional S. Paulo Externas  Regional S. Paulo Externas 
S1 Agropecuária 0,6298 0,3509 0,0193 0,8270 0,1470 0,0260
S2 Extrativa mineral 0,7271 0,2151 0,0578  0,7663 0,1467 0,0869 
S3 Extração de petróleo, gás e outros 0,9965 0,0031 0,0005  0,5921 0,0034 0,4045 
S4 Minerais não-metálicos 0,0866 0,8810 0,0324  0,7932 0,1716 0,0352 
S5 Siderurgia 0,9778 0,0209 0,0013  0,8975 0,0753 0,0272 
S6 Metalurgia dos não-ferrosos 0,8053 0,1776 0,0171  0,8103 0,0871 0,1026 
S7 Outros metalúrgicos 0,4263 0,5189 0,0548  0,7517 0,1873 0,0611 
S8 Máquinas e tratores 0,5161 0,4440 0,0399  0,5565 0,2038 0,2397 
S9 Material elétrico 0,1020 0,7544 0,1436  0,1942 0,6176 0,1883 
S10 Material eletrônico 0,8039 0,0882 0,1079  0,6125 0,0964 0,2911 
S11 Automóveis, caminhões e ônibus 0,1458 0,8138 0,0403  0,4190 0,5345 0,0465 
S12 Outros veículos, peças e acessórios 0,5745 0,3920 0,0335  0,3121 0,5711 0,1169 
S13 Madeira e mobiliário 0,8907 0,0843 0,0250  0,8985 0,0791 0,0224 
S14 Papel e gráfica 0,6967 0,1906 0,1127  0,3531 0,5978 0,0491 
S15 Borracha 0,7084 0,1946 0,0970  0,6884 0,2237 0,0878 
S16 Químicos não-petroquímicos 0,8491 0,1122 0,0388  0,5563 0,2941 0,1496 
S17 Refino de petróleo e ind. petroquímica 0,9272 0,0165 0,0563  0,8744 0,0082 0,1174 
S18 Químicos diversos 0,3843 0,6129 0,0028  0,5711 0,3404 0,0885 
S19 Farmacêuticos e perfumaria 0,8296 0,1540 0,0164  0,6604 0,2240 0,1155 
S20 Material plástico 0,7492 0,1914 0,0594  0,5553 0,3759 0,0688 
S21 Têxtil 0,8489 0,0986 0,0525  0,7482 0,1546 0,0972 
S22 Vestuário e acessórios 0,8812 0,0904 0,0284  0,8777 0,0937 0,0286 
S23 Calçados e artigos de couro e peles 0,2900 0,6306 0,0793  0,3967 0,5188 0,0845 
S24 Indústria do café 0,9579 0,0409 0,0012  0,9774 0,0218 0,0008 
S25 Prod. Benef. de origem vegetal 0,9537 0,0032 0,0431  0,9427 0,0176 0,0397 
S26 Carnes 0,9598 0,0268 0,0134  0,9465 0,0397 0,0138 
S27 Leite e laticínios 0,7518 0,1993 0,0489  0,5762 0,3751 0,0487 
S28 Indústria do açúcar 0,3732 0,6241 0,0027  0,2152 0,7823 0,0025 
S29 Óleos vegetais  0,9357 0,0408 0,0235  0,8911 0,0765 0,0324 
S30 Bebidas e outros alimentos 0,8761 0,0856 0,0383  0,7977 0,1633 0,0390 
S31 Indústrias diversas 0,7522 0,0762 0,1715  0,7143 0,0604 0,2253 
S32 SIUP 0,8880 0,1119 0,0000  0,6677 0,3145 0,0178 
S33 Construção Civil 0,9354 0,0646 0,0000  0,9812 0,0188 0,0000 
S34 Comércio 0,8888 0,1089 0,0022  0,8482 0,1427 0,0091 
S35 Transporte 0,9791 0,0054 0,0155  0,7428 0,2290 0,0282 
S36 Comunicações 0,8953 0,0963 0,0084  0,8345 0,1496 0,0159 
S37 Instituições financeiras 0,8832 0,1148 0,0020  0,7838 0,2142 0,0020 
S38 Serviços prestados às famílias 0,8841 0,0665 0,0494  0,8844 0,0662 0,0494 
S39 Serviços prestados às empresas 0,2791 0,6862 0,0346  0,7403 0,2065 0,0533 
S40 Aluguel de imóveis 0,8962 0,1037 0,0000  0,9002 0,0998 0,0000 
S41 Administração pública 0,8128 0,1410 0,0462  0,9858 0,0082 0,0060 
S42 Serviços privados não-mercantis 0,9509 0,0491 0,0000  0,9509 0,0491 0,0000 
 Total 0,8352 0,1372 0,0276  0,5802 0,4043 0,0155 
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Tabela 3.9 Estrutura de custos, por uso e fonte: São Paulo, 1996 
Compras

Intermediárias  Criação de Capital Setor 
Regional R. Brasil Externas  Regional R. Brasil Externas 

S1 Agropecuária 0,4916 0,4753 0,0332  0,8380 0,1087 0,0533 
S2 Extrativa mineral 0,5788 0,3809 0,0402  0,8380 0,1087 0,0533 
S3 Extração de petróleo, gás e outros 0,6839 0,2799 0,0362  0,8380 0,1087 0,0533 
S4 Minerais não-metálicos 0,5935 0,3666 0,0399  0,8380 0,1087 0,0533 
S5 Siderurgia 0,3480 0,5681 0,0839  0,8380 0,1087 0,0533 
S6 Metalurgia dos não-ferrosos 0,4757 0,3691 0,1552  0,8380 0,1087 0,0533 
S7 Outros metalúrgicos 0,4493 0,5154 0,0352  0,8380 0,1087 0,0533 
S8 Máquinas e tratores 0,5913 0,3154 0,0933  0,8380 0,1087 0,0533 
S9 Material elétrico 0,5991 0,3094 0,0914  0,8380 0,1087 0,0533 
S10 Material eletrônico 0,3650 0,1235 0,5116  0,8380 0,1087 0,0533 
S11 Automóveis, caminhões e ônibus 0,5946 0,1874 0,2180  0,8380 0,1087 0,0533 
S12 Outros veículos, peças e acessórios 0,6681 0,2646 0,0673  0,8380 0,1087 0,0533 
S13 Madeira e mobiliário 0,4118 0,5573 0,0310  0,8380 0,1087 0,0533 
S14 Papel e gráfica 0,6661 0,2543 0,0797  0,8380 0,1087 0,0533 
S15 Borracha 0,4978 0,3776 0,1246  0,8380 0,1087 0,0533 
S16 Químicos não-petroquímicos 0,4844 0,4575 0,0582  0,8380 0,1087 0,0533 
S17 Refino de petróleo e ind. petroquímica 0,1447 0,6308 0,2245  0,8380 0,1087 0,0533 
S18 Químicos diversos 0,4372 0,3731 0,1897  0,8380 0,1087 0,0533 
S19 Farmacêuticos e perfumaria 0,4684 0,3027 0,2289  0,8380 0,1087 0,0533 
S20 Material plástico 0,3017 0,5917 0,1065  0,8380 0,1087 0,0533 
S21 Têxtil 0,5745 0,2747 0,1509  0,8380 0,1087 0,0533 
S22 Vestuário e acessórios 0,7513 0,1983 0,0504  0,8380 0,1087 0,0533 
S23 Calçados e artigos de couro e peles 0,5782 0,3453 0,0765  0,8380 0,1087 0,0533 
S24 Indústria do café 0,1930 0,8041 0,0029  0,8380 0,1087 0,0533 
S25 Prod. Benef. de origem vegetal 0,3402 0,6025 0,0573  0,8380 0,1087 0,0533 
S26 Carnes 0,3057 0,6849 0,0094  0,8380 0,1087 0,0533 
S27 Leite e laticínios 0,5044 0,4751 0,0205  0,8380 0,1087 0,0533 
S28 Indústria do açúcar 0,5624 0,4174 0,0202  0,8380 0,1087 0,0533 
S29 Óleos vegetais  0,2774 0,6835 0,0391  0,8380 0,1087 0,0533 
S30 Bebidas e outros alimentos 0,4428 0,4941 0,0631  0,8380 0,1087 0,0533 
S31 Indústrias diversas 0,5780 0,3620 0,0600  0,8380 0,1087 0,0533 
S32 SIUP 0,7240 0,1839 0,0921  0,8380 0,1087 0,0533 
S33 Construção Civil 0,5994 0,3532 0,0474  0,8380 0,1087 0,0533 
S34 Comércio 0,4718 0,4993 0,0289  0,8380 0,1087 0,0533 
S35 Transporte 0,4395 0,4221 0,1383  0,8380 0,1087 0,0533 
S36 Comunicações 0,6144 0,2418 0,1438  0,8380 0,1087 0,0533 
S37 Instituições financeiras 0,7431 0,2470 0,0099  0,8380 0,1087 0,0533 
S38 Serviços prestados às famílias 0,6803 0,2770 0,0427  0,8380 0,1087 0,0533 
S39 Serviços prestados às empresas 0,6807 0,2733 0,0461  0,8380 0,1087 0,0533 
S40 Aluguel de imóveis 0,2307 0,7580 0,0113  0,8380 0,1087 0,0533 
S41 Administração pública 0,5892 0,3375 0,0733  0,8380 0,1087 0,0533 
S42 Serviços privados não-mercantis 0,5124 0,4487 0,0389   0,8380 0,1087 0,0533 
 Total 0,5759 0,3449 0,0793   0,8380 0,1087 0,0533 
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Tabela 3.10  Estrutura de custos, por uso e fonte: Resto do Brasil, 1996 
Compras

Intermediárias  Criação de Capital Setor 
Regional S. Paulo Externas  Regional S. Paulo Externas 

S1 Agropecuária 0,7831 0,1839 0,0330  0,8443 0,0706 0,0851 
S2 Extrativa mineral 0,6995 0,2642 0,0363  0,8443 0,0706 0,0851 
S3 Extração de petróleo, gás e outros 0,7045 0,2604 0,0351  0,8443 0,0706 0,0851 
S4 Minerais não-metálicos 0,7419 0,2215 0,0366  0,8443 0,0706 0,0851 
S5 Siderurgia 0,7759 0,1502 0,0738  0,8443 0,0706 0,0851 
S6 Metalurgia dos não-ferrosos 0,6710 0,1741 0,1549  0,8443 0,0706 0,0851 
S7 Outros metalúrgicos 0,8025 0,1631 0,0343  0,8443 0,0706 0,0851 
S8 Máquinas e tratores 0,6772 0,2410 0,0818  0,8443 0,0706 0,0851 
S9 Material elétrico 0,6335 0,2820 0,0845  0,8443 0,0706 0,0851 
S10 Material eletrônico 0,4243 0,2312 0,3445  0,8443 0,0706 0,0851 
S11 Automóveis, caminhões e ônibus 0,4206 0,3738 0,2056  0,8443 0,0706 0,0851 
S12 Outros veículos, peças e acessórios 0,5945 0,3426 0,0629  0,8443 0,0706 0,0851 
S13 Madeira e mobiliário 0,8195 0,1507 0,0299  0,8443 0,0706 0,0851 
S14 Papel e gráfica 0,5310 0,3937 0,0753  0,8443 0,0706 0,0851 
S15 Borracha 0,7031 0,1800 0,1170  0,8443 0,0706 0,0851 
S16 Químicos não-petroquímicos 0,7236 0,2282 0,0482  0,8443 0,0706 0,0851 
S17 Refino de petróleo e ind. petroquímica 0,6865 0,0956 0,2179  0,8443 0,0706 0,0851 
S18 Químicos diversos 0,6018 0,2118 0,1864  0,8443 0,0706 0,0851 
S19 Farmacêuticos e perfumaria 0,5709 0,2319 0,1971  0,8443 0,0706 0,0851 
S20 Material plástico 0,7402 0,1584 0,1014  0,8443 0,0706 0,0851 
S21 Têxtil 0,6776 0,1763 0,1461  0,8443 0,0706 0,0851 
S22 Vestuário e acessórios 0,7457 0,2047 0,0496  0,8443 0,0706 0,0851 
S23 Calçados e artigos de couro e peles 0,7121 0,2109 0,0771  0,8443 0,0706 0,0851 
S24 Indústria do café 0,9359 0,0615 0,0026  0,8443 0,0706 0,0851 
S25 Prod. Benef. de origem vegetal 0,8217 0,1203 0,0581  0,8443 0,0706 0,0851 
S26 Carnes 0,8844 0,1077 0,0079  0,8443 0,0706 0,0851 
S27 Leite e laticínios 0,6980 0,2847 0,0173  0,8443 0,0706 0,0851 
S28 Indústria do açúcar 0,6743 0,3086 0,0171  0,8443 0,0706 0,0851 
S29 Óleos vegetais  0,8468 0,1150 0,0382  0,8443 0,0706 0,0851 
S30 Bebidas e outros alimentos 0,7292 0,2100 0,0608  0,8443 0,0706 0,0851 
S31 Indústrias diversas 0,7231 0,2207 0,0562  0,8443 0,0706 0,0851 
S32 SIUP 0,5455 0,3667 0,0878  0,8443 0,0706 0,0851 
S33 Construção Civil 0,7644 0,1943 0,0413  0,8443 0,0706 0,0851 
S34 Comércio 0,7528 0,2192 0,0280  0,8443 0,0706 0,0851 
S35 Transporte 0,5697 0,2982 0,1321  0,8443 0,0706 0,0851 
S36 Comunicações 0,6251 0,2780 0,0969  0,8443 0,0706 0,0851 
S37 Instituições financeiras 0,7574 0,2322 0,0104  0,8443 0,0706 0,0851 
S38 Serviços prestados às famílias 0,6482 0,3150 0,0368  0,8443 0,0706 0,0851 
S39 Serviços prestados às empresas 0,6242 0,3305 0,0453  0,8443 0,0706 0,0851 
S40 Aluguel de imóveis 0,9410 0,0545 0,0045  0,8443 0,0706 0,0851 
S41 Administração pública 0,7173 0,2208 0,0619  0,8443 0,0706 0,0851 
S42 Serviços privados não-mercantis 0,7592 0,2038 0,0371  0,8443 0,0706 0,0851 
 Total 0,7233 0,2033 0,0734  0,8443 0,0706 0,0851 
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3.2.5 Comércio externo e vantagem comparativa revelada 

 

O impacto regional de políticas de integração depende em boa medida da estrutura de 

comércio externo prevalecente. O banco de dados preparado para o modelo SPARTA 

permite identificar a composição setorial e a direção de comércio externo em São 

Paulo e no Resto do Brasil. Um conjunto de indicadores do comércio internacional 

nas duas regiões é apresentado nas tabelas 3.11, 3.12 e 3.13. A seguir, pontos fortes 

no comércio externo são identificados nas tabelas 3.14 e 3.15. 

 

Os dados agregados da direção de comércio em ambas as regiões estão representados 

nos gráficos 1 e 2, e permitem estabelecer uma distinção inicial no perfil de comércio 

externo regional. A Alca representa um mercado relativamente mais importante para 

São Paulo do que para o Resto do Brasil (as exportações paulistas para a Alca 

representam 57% do total exportado pelo estado, enquanto que no Resto do Brasil 

compõe 39% do total). As importações paulistas se concentram no Nafta (32,5%) e 

na União Européia (35,2%), enquanto que no Resto do Brasil destacam-se também as 

importações do Resto do Mundo (23,80% do total importado). 
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Gráfico 1. Corrente de comércio externo: São Paulo, 1996 
(% do total, por fluxo) 
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Gráfico 2. Corrente de comércio externo: Resto do Brasil, 1996 
(% do total, por fluxo) 
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As tabelas 3.11 e 3.12 trazem dados da direção de comércio para as duas regiões. 

Nestas tabelas pode ser observada a composição das exportações e importações por 

setor, para cada um dos blocos de comércio externo especificados. Como o comércio 

externo se concentra fortemente nos setores industrias e agropecuário, os dados para 

os setores de serviços foram agregados num único componente. A composição da 

pauta de exportações e importações também pode ser observada nas últimas colunas 

dos dados relativos a exportações e importações. Dessa forma podem ser 

identificados os produtos/setores com peso representativo no comércio internacional 

de cada região e seu mercado de origem/destino.  

 

Além dessa distinção inicial, uma diferenciação setorial pode ser estabelecida. Um 

conjunto de setores industriais (máquinas e tratores, S8, material elétrico e 

eletrônico, S9 e S10, automóveis, S11, e outros veículos e peças, S12) concentra 

cerca de 35,4% das exportações e 45,2% das importações paulistas. No resto do 

Brasil estes setores são pouco representativos das exportações (9,8% do total) 

embora importantes nas importações (29,7% do total). A direção de comércio para 

estes setores industriais em São Paulo mostra uma concentração importante na Alca 

(acima de 60%, em média,  para as exportações, e acima de 30%, para as 

importações).  

 

No Resto do Brasil são mais significativas as exportações da agropecuária (S1), 

extrativa mineral (S2), minerais não-metálicos (S4), siderurgia (S5), metalurgia dos 

não-ferrosos (S6) e outros metalúrgicos (S7), que representam quase 30% do total 

exportado. Nafta, União Européia e Resto do Mundo aparecem como destinos mais 
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importantes destas exportações. Comparativamente ao observado para a economia 

paulista, Argentina, Resto do Mercosul e Resto da Alca não representam um destino 

importante dos principais produtos da pauta de exportações. A pauta de importações 

no Resto do Brasil mostra elevada participação de setores da indústria de máquinas, 

tratores, material elétrico, material eletrônico, refino do petróleo e petroquímica. Em 

todos eles, o Nafta é o principal mercado de origem, com aproximadamente 30% do 

total importado.  

 

O resultado do comércio externo em ambas as regiões domésticas é de déficit, 

refletindo a situação da economia brasileira em 1996 (Tabela 3.13). O déficit na 

economia paulista (-0,80% do produto regional bruto) é menor que o do Resto do 

Brasil (-2,19%), entretanto a economia paulista apresenta superávits nas transações 

com a Argentina, Resto do Mercosul e União Européia, enquanto que no Resto do 

Brasil aparecem déficits com todos os blocos comerciais.  

 

A heterogeneidade na composição dos saldos comerciais está presente nas duas 

regiões. Para um mesmo setor existem superávits e déficits de acordo com o bloco 

comercial. Para o conjunto de setores realçados como importantes no comércio 

externo paulista (máquinas e tratores, S8, material elétrico e eletrônico, S9 e S10, 

automóveis, S11, e outros veículos e peças, S12) apenas material elétrico apresenta 

um (pequeno) superávit. Material eletrônico é o maior déficit externo na economia 

paulista, especialmente no intercâmbio com o Nafta e União Européia. Estes setores 

também apresentam déficits importantes no Resto do Brasil. Os maiores superávits 
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em São Paulo estão em produtos beneficiados de origem vegetal 42, indústria do 

açúcar, do café, siderurgia e metalurgia dos não-ferrosos.  

 

Uma forma de sintetizar as informações do comércio externo regional é calcular 

indicadores do padrão de comércio internacional dessas regiões, de forma a obter 

indícios de vantagens comparativas e especialização regional.  

 

O conceito de vantagem comparativa é recorrentemente utilizado como um dos 

fatores explicativos do padrão de comércio de uma região. Diferenciais de custo 

(oferta) oriundos de tecnologias e dotações de recursos específicas das regiões 

envolvidas no processo de trocas explicam, de acordo com a teoria Ricardiana, 

vantagens comparativas no comércio (Bowen et al., 1998).  

 

A combinação de um indicador de vantagem comparativa revelada (Balassa, 1965) e 

da taxa de cobertura de comércio foi utilizada para determinação dos “pontos fortes” 

de comércio das economias regionais, de acordo com metodologia sugerida por 

Gutman e Miotti (1996). Esta metodologia foi empregada em Haddad e Perobelli 

(2002) para uma análise dos pontos fortes do comércio para os estados brasileiros no 

período 1997-1999.  

 

O índice de vantagem comparativa revelada (IVCR), conforme especificado neste 

trabalho, mede a tendência de internacionalização das economias regionais em 

relação a um destino externo específico. O IVCR calcula a participação das 

exportações de um determinado produto de uma região em relação às exportações 
                                                 
42 Neste grupo estão incluídas commodities agrícolas tradicionais exportadas pelo país, como suco de 
laranja. 
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nacionais do mesmo produto e compara este quociente com a participação das 

exportações totais da região em relação às exportações totais do país. Este indicador 

é calculado para um conjunto de mercados externos que esgotam o destino/origem 

das exportações no mercado mundial.  

 

Assim, 

( )
( )e
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e
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e
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         (2) 

onde:  

 

e
ij

X  é valor das exportações do produto i da região j para o destino externo e 

e
ic

X  é valor das exportações do produto i do país c para o destino externo e 

e
j

X
•  é o valor total das exportações da região j para o destino externo e 

e
c

X
•

 é o valor total das exportações do país c para o destino externo e 

 

No contexto da economia nacional, uma determinada região j possui vantagem 

comparativa revelada do produto i para um mercado externo se IVCR > 1. Uma 

região que exporta uma grande quantidade de determinado produto, quando 

comparada com a exportação desse mesmo produto pelo país, possui vantagem 

comparativa na produção deste bem. A observação dessa estrutura relativa das 

exportações regionais permite identificar as vantagens comparativas reveladas que 

diferenciam as economias regionais. 
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Esta especificação do IVCR não considera as exportações mundiais, e dessa forma 

não capta as especificidades dos produtos brasileiros no mercado mundial. Para  

complementar a metodologia de identificação de “pontos fortes” das economias 

regionais, pode ser calculada a taxa de cobertura do produto i da região j para o 

mercado externo e ( e
ijTC ). Esta é definida como a razão entre as exportações e 

importações do respectivo fluxo, por origem e destino. Assim, 

 

e
ij

e
ije

ij M
X

TC =           (3) 

 

e
ijM  é o valor das importações internacionais do produto i, com origem no mercado 

externo e, pela região j ; e
ijX  é o valor das exportações internacionais do produto i, 

pela região j, com destino ao mercado externo e. Define-se, então, como pontos 

fortes no comércio internacional das economias regionais aqueles produtos para os 

quais IVCR e TC são maiores que 1. Dessa forma, podem ser identificados pontos 

fortes específicos para os 7 mercados externos identificados. As Tabelas 3.14 e 3.15 

apresentam os ‘pontos fortes’ no comércio internacional para as duas regiões da 

economia brasileira. 

 

Os resultados para São Paulo mostram um maior número de pontos fortes no 

comércio com o Mercosul e Resto da Alca. O intercâmbio com o nafta e a União 

Européia apresenta poucos pontos fortes (apenas 6 setores). Mais especificamente, os 

resultados indicam a preponderância de pontos fortes nos setores ligados ao 

complexo automotivo e de bens de capital (S8, S11 e S12), material elétrico e 
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eletrônico (S9 e S10) e produtos químicos e farmacêuticos (S16, S18 e S19). Açúcar, 

bebidas e outros alimentos (S28 e S30) são  pontos fortes paulistas no maior número 

de mercados externos. Na condição oposta, alguns setores são ponto forte apenas em 

um mercado, como agropecuária, têxtil, vestuário, calçados e indústria do café. 

 

Os pontos fortes de comércio no Resto do Brasil (Tabela 3.15) são uma indicação 

dos diferenciais de vantagens comparativas reveladas dessa região vis-à-vis o padrão 

na economia paulista. Um conjunto de pontos fortes encontra-se em setores ligados à 

siderurgia, metalurgia e indústria extrativa (S2, S4, S5 e S7), apenas no Resto do 

Brasil, e para a quase totalidade dos mercados externos.  Aparecem também como 

pontos fortes produtos tradicionais do comércio externo brasileiro, como têxteis, 

calçados, madeira e mobiliário.  

 

As caracterização setorial e regional do comércio externo descrita neste item será 

importante na determinação dos resultados das simulações de desoneração tarifária 

implementadas. A princípio, a formação da Alca tenderia a beneficiar mais o estado 

de São Paulo, dada a concentração relativa do comércio externo dessa região. O 

Resto do Brasil tenderia a ser beneficiado do lado das importações, especialmente do 

Nafta. Outro elemento chave nas considerações de ganhos relativos é a distribuição 

das tarifas de importação no Brasil e nos mercados externos. A princípio, quanto 

maior o nível de proteção tarifário eliminado, maior o ganho potencial da região, e 

vice-versa. Os dados de proteção tarifária utilizada neste trabalho são apresentados 

na seção 3.2.7, juntamente com dados adicionais utilizados na calibragem do modelo.  
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Tabela 3.11 Direção de comércio externo: São Paulo, 1996 
  Exportações  Importações 
  Participação por destino  Participação por origem 
  Arg. R. Merc. Nafta R. Alca UE Japão R. M. 

Part. 
na pauta  Arg. R. Merc. Nafta R. Alca UE Japão R. M. 

Part. 
na pauta 

S1 Agropecuária 0,0218 0,0175 0,0118 0,0349 0,6082 0,2222 0,0836 0,0196 0,4606 0,1342 0,2044 0,1236 0,0360 0,0045 0,0367 0,0203
S2 Extrativa mineral 0,0245 0,0115 0,6993 0,1033 0,1614 0,0000 0,0000 0,0001  0,0000 0,0040 0,0640 0,6079 0,0943 0,0000 0,2298 0,0042 
S3 Extração de petróleo, gás e outros 0,1120 0,0357 0,4697 0,0532 0,1748 0,0000 0,1546 0,0002  0,1665 0,0035 0,0471 0,1724 0,0347 0,0001 0,5759 0,0039 
S4 Minerais não-metálicos 0,1898 0,1232 0,1839 0,1886 0,1396 0,0173 0,1575 0,0002  0,0667 0,0033 0,3345 0,0544 0,3963 0,0562 0,0885 0,0080 
S5 Siderurgia 0,0970 0,0427 0,1951 0,1690 0,1004 0,0493 0,3464 0,0403  0,0429 0,0273 0,2401 0,0055 0,5225 0,0448 0,1169 0,0074 
S6 Metalurgia dos não-ferrosos 0,1145 0,0382 0,1726 0,0979 0,2553 0,1011 0,2203 0,0334  0,0615 0,0068 0,1975 0,4284 0,1950 0,0111 0,0997 0,0112 
S7 Outros metalúrgicos 0,2528 0,0636 0,2701 0,1457 0,1389 0,0307 0,0982 0,0123  0,0248 0,0014 0,2662 0,0048 0,5129 0,0484 0,1415 0,0173 
S8 Máquinas e tratores 0,1947 0,0389 0,3181 0,1518 0,1830 0,0095 0,1039 0,0745  0,0260 0,0007 0,3509 0,0023 0,4822 0,0624 0,0754 0,0873 
S9 Material elétrico 0,1630 0,0817 0,4644 0,1449 0,0882 0,0056 0,0523 0,0518  0,0164 0,0008 0,3745 0,0012 0,3671 0,1084 0,1317 0,0363 
S10 Material eletrônico 0,1693 0,0583 0,2208 0,2494 0,1462 0,0143 0,1417 0,0347  0,0055 0,0009 0,3833 0,0054 0,3634 0,1094 0,1321 0,1356 
S11 Automóveis, caminhões e ônibus 0,4554 0,0715 0,1616 0,1646 0,0350 0,0003 0,1116 0,0643  0,3566 0,0007 0,1152 0,0011 0,4386 0,0430 0,0449 0,0815 
S12 Outros veículos, peças e acessórios 0,0142 0,0017 0,5614 0,0188 0,3361 0,0000 0,0679 0,1319  0,0046 0,0001 0,5550 0,0110 0,3899 0,0076 0,0318 0,1146 
S13 Madeira e mobiliário 0,1582 0,0464 0,3666 0,0650 0,1928 0,0207 0,1504 0,0070  0,1404 0,0474 0,2313 0,0276 0,4024 0,0004 0,1504 0,0032 
S14 Papel e gráfica 0,2033 0,0718 0,0442 0,1559 0,1568 0,0245 0,3435 0,0276  0,0911 0,0052 0,4615 0,0884 0,2970 0,0071 0,0498 0,0325 
S15 Borracha 0,1676 0,1996 0,2860 0,1707 0,0802 0,0022 0,0938 0,0231  0,0914 0,0048 0,3157 0,0063 0,2370 0,0302 0,3146 0,0125 
S16 Químicos não-petroquímicos 0,2451 0,3202 0,1588 0,1567 0,0486 0,0136 0,0570 0,0120  0,0864 0,0005 0,3392 0,0512 0,2939 0,0151 0,2137 0,0396 
S17 Refino de petróleo e ind. petroquímica 0,1672 0,0192 0,1901 0,1063 0,2460 0,0887 0,1826 0,0004  0,0300 0,0014 0,3657 0,0271 0,3698 0,0724 0,1336 0,0607 
S18 Químicos diversos 0,1878 0,1240 0,1609 0,1679 0,1622 0,0346 0,1625 0,0264  0,0453 0,0050 0,4011 0,0160 0,3406 0,0548 0,1372 0,0297 
S19 Farmacêuticos e perfumaria 0,3516 0,0650 0,0823 0,3373 0,0907 0,0039 0,0691 0,0150  0,0910 0,0237 0,2909 0,0116 0,4870 0,0142 0,0816 0,0446 
S20 Material plástico 0,3545 0,1194 0,1657 0,1928 0,0882 0,0052 0,0742 0,0046  0,0913 0,0248 0,4380 0,0208 0,3056 0,0434 0,0760 0,0117 
S21 Têxtil 0,2601 0,0986 0,1696 0,2261 0,0849 0,0592 0,1013 0,0218  0,1743 0,1033 0,1551 0,0415 0,1331 0,0117 0,3811 0,0287 
S22 Vestuário e acessórios 0,0136 0,0631 0,1795 0,4969 0,1798 0,0040 0,0632 0,0025  0,0024 0,0011 0,2122 0,1827 0,0948 0,0000 0,5069 0,0048 
S23 Calçados e artigos de couro e peles 0,0243 0,0155 0,2954 0,0517 0,3686 0,0284 0,2161 0,0196  0,2943 0,0186 0,0529 0,0083 0,0529 0,0024 0,5706 0,0036 
S24 Indústria do café 0,0148 0,0026 0,2275 0,0064 0,4564 0,1949 0,0974 0,0169  0,0304 0,0003 0,0663 0,0989 0,1397 0,0053 0,6592 0,0000 
S25 Prod. Benef. de origem vegetal 0,2483 0,4256 0,0067 0,0832 0,1443 0,0165 0,0753 0,0516  0,0401 0,0015 0,2302 0,0038 0,4360 0,0135 0,2749 0,0031 
S26 Carnes 0,0004 0,0014 0,1354 0,0274 0,6605 0,0176 0,1572 0,0097  0,5054 0,1746 0,0844 0,1307 0,0593 0,0001 0,0455 0,0014 
S27 Leite e laticínios 0,2603 0,4115 0,0005 0,0269 0,0017 0,2518 0,0474 0,0005  0,5471 0,1948 0,0592 0,0028 0,1012 0,0000 0,0949 0,0137 
S28 Indústria do açúcar 0,0057 0,0320 0,0463 0,0444 0,0105 0,0003 0,8608 0,0521  0,4311 0,0012 0,1906 0,1347 0,2112 0,0094 0,0218 0,0002 
S29 Óleos vegetais  0,0156 0,0197 0,2005 0,0118 0,6168 0,0645 0,0713 0,0117  0,2430 0,1400 0,0760 0,0390 0,3749 0,0014 0,1258 0,0043 
S30 Bebidas e outros alimentos 0,0287 0,1287 0,0473 0,0389 0,3929 0,0997 0,2638 0,0379  0,3008 0,0598 0,2241 0,0280 0,2340 0,0016 0,1517 0,0202 
S31 Indústrias diversas 0,1184 0,1484 0,3774 0,2417 0,0739 0,0018 0,0385 0,0072  0,0514 0,0057 0,1538 0,0115 0,1459 0,0350 0,5967 0,0181 
 Serviços (agregado) 0,1729 0,0653 0,2139 0,1202 0,2017 0,0326 0,1935 0,1891  0,1112 0,0179 0,2811 0,0435 0,3270 0,0478 0,1715 0,1400 
 Total 0,1513 0,0787 0,2410 0,1144 0,2028 0,0307 0,1811 1,0000  0,0995 0,0157 0,3247 0,0307 0,3499 0,0466 0,1330 1,0000 
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Tabela 3.12 Direção de comércio externo: Resto do Brasil, 1996 
 
  Exportações  Importações 
  Participação por destino  Participação por origem 
  Arg. R. Merc. Nafta R. Alca UE Japão R. M. 

Part. 
na pauta  Arg. R. Merc. Nafta R. Alca UE Japão R. M. 

Part. 
na pauta 

S1 Agropecuária 0,0144 0,0236 0,1442 0,0149 0,6944 0,0277 0,0808 0,0436  0,3982 0,2382 0,2622 0,0550 0,0105 0,0005 0,0353 0,0428 
S2 Extrativa mineral 0,0493 0,0010 0,1041 0,0172 0,3719 0,1726 0,2839 0,0801  0,0014 0,0000 0,0098 0,8144 0,0524 0,0000 0,1220 0,0070 
S3 Extração de petróleo, gás e outros 0,0717 0,1595 0,2697 0,0196 0,1387 0,0002 0,3406 0,0003  0,1852 0,0015 0,1507 0,1023 0,0500 0,0120 0,4982 0,0910 
S4 Minerais não-metálicos 0,0712 0,0714 0,2071 0,1108 0,3281 0,0481 0,1633 0,0214  0,0567 0,0234 0,2194 0,0553 0,3202 0,0872 0,2377 0,0093 
S5 Siderurgia 0,0639 0,0201 0,3619 0,0778 0,1099 0,0655 0,3010 0,0982  0,0590 0,0180 0,2829 0,0161 0,3882 0,0741 0,1617 0,0098 
S6 Metalurgia dos não-ferrosos 0,0257 0,0090 0,1892 0,0042 0,2318 0,3335 0,2066 0,0499  0,0303 0,0052 0,3444 0,2863 0,1423 0,0415 0,1500 0,0151 
S7 Outros metalúrgicos 0,2170 0,0962 0,1387 0,2008 0,1263 0,0043 0,2168 0,0223  0,0183 0,0018 0,2129 0,0018 0,6573 0,0196 0,0884 0,0182 
S8 Máquinas e tratores 0,1711 0,0851 0,4180 0,1094 0,1174 0,0188 0,0802 0,0200  0,0667 0,0005 0,3192 0,0015 0,4288 0,0871 0,0963 0,0910 
S9 Material elétrico 0,1817 0,1074 0,2756 0,1267 0,1973 0,0037 0,1077 0,0134  0,0078 0,0008 0,3143 0,0024 0,1409 0,1547 0,3791 0,0427 
S10 Material eletrônico 0,1031 0,0426 0,3659 0,1549 0,2356 0,0149 0,0830 0,0089  0,0041 0,0011 0,3390 0,0021 0,2905 0,1674 0,1959 0,1171 
S11 Automóveis, caminhões e ônibus 0,2719 0,1036 0,1008 0,2155 0,2418 0,0012 0,0651 0,0124  0,3229 0,0173 0,1684 0,0002 0,3359 0,0511 0,1042 0,0118 
S12 Outros veículos, peças e acessórios 0,0025 0,0040 0,5063 0,0999 0,1235 0,0014 0,2624 0,0361  0,0033 0,0001 0,9011 0,0000 0,0783 0,0024 0,0148 0,0310 
S13 Madeira e mobiliário 0,0351 0,0186 0,2839 0,0246 0,4359 0,0621 0,1398 0,0355  0,2718 0,2666 0,1276 0,0540 0,1895 0,0066 0,0838 0,0049 
S14 Papel e gráfica 0,0949 0,0211 0,2363 0,0181 0,3444 0,1077 0,1775 0,0358  0,0587 0,0408 0,4587 0,1089 0,2691 0,0193 0,0446 0,0119 
S15 Borracha 0,1968 0,1373 0,1623 0,1898 0,2300 0,0054 0,0783 0,0060  0,0592 0,0946 0,2029 0,0124 0,2622 0,0824 0,2863 0,0095 
S16 Químicos não-petroquímicos 0,1811 0,0103 0,2177 0,0382 0,1835 0,2121 0,1571 0,0195  0,0302 0,0211 0,3897 0,0984 0,2158 0,0122 0,2326 0,0295 
S17 Refino de petróleo e ind. petroquímica 0,2408 0,0092 0,2372 0,0485 0,1364 0,1082 0,2198 0,0464  0,0333 0,0020 0,3317 0,0243 0,3537 0,0554 0,1995 0,0944 
S18 Químicos diversos 0,2478 0,2301 0,1534 0,1392 0,1405 0,0151 0,0739 0,0095  0,0467 0,0093 0,3648 0,0198 0,2522 0,0234 0,2837 0,0284 
S19 Farmacêuticos e perfumaria 0,2851 0,1046 0,0415 0,2826 0,2337 0,0002 0,0523 0,0027  0,0411 0,0269 0,1448 0,0076 0,4029 0,0007 0,3760 0,0203 
S20 Material plástico 0,3337 0,1626 0,1213 0,1336 0,0719 0,0002 0,1767 0,0046  0,1080 0,0454 0,3469 0,0485 0,2870 0,0280 0,1364 0,0094 
S21 Têxtil 0,1874 0,0998 0,2215 0,1171 0,2668 0,0553 0,0521 0,0201  0,1850 0,1354 0,1485 0,0388 0,1227 0,0095 0,3601 0,0321 
S22 Vestuário e acessórios 0,4653 0,1042 0,0354 0,1010 0,2516 0,0154 0,0270 0,0034  0,0046 0,0008 0,0936 0,1883 0,1547 0,0056 0,5524 0,0045 
S23 Calçados e artigos de couro e peles 0,0145 0,0157 0,5920 0,0289 0,2420 0,0032 0,1037 0,0597  0,3731 0,0495 0,0561 0,0148 0,0535 0,0062 0,4466 0,0072 
S24 Indústria do café 0,0518 0,0268 0,1359 0,0126 0,5273 0,0745 0,1710 0,0395  0,7004 0,0001 0,0159 0,0457 0,0187 0,0014 0,2178 0,0001 
S25 Prod. Benef. de origem vegetal 0,0136 0,0468 0,2328 0,0269 0,4953 0,0488 0,1357 0,0498  0,1464 0,0013 0,2915 0,0275 0,4030 0,0000 0,1303 0,0156 
S26 Carnes 0,0977 0,0110 0,0202 0,0027 0,2673 0,1873 0,4137 0,0357  0,3730 0,3965 0,0738 0,0832 0,0167 0,0000 0,0567 0,0050 
S27 Leite e laticínios 0,0723 0,0155 0,0180 0,7374 0,1122 0,0229 0,0217 0,0006  0,3256 0,2233 0,0412 0,0018 0,1912 0,0000 0,2169 0,0039 
S28 Indústria do açúcar 0,0022 0,0195 0,2689 0,0113 0,0205 0,0001 0,6774 0,0165  0,3245 0,0238 0,1446 0,0439 0,1021 0,0007 0,3604 0,0002 
S29 Óleos vegetais  0,0610 0,0216 0,1203 0,0278 0,1443 0,0330 0,5919 0,0943  0,4178 0,0283 0,0715 0,1285 0,2794 0,0008 0,0736 0,0064 
S30 Bebidas e outros alimentos 0,0046 0,0098 0,0235 0,0030 0,6132 0,0299 0,3160 0,0121  0,4098 0,0862 0,1422 0,0269 0,1535 0,0001 0,1814 0,0201 
S31 Indústrias diversas 0,1776 0,1798 0,3238 0,1601 0,1093 0,0081 0,0413 0,0117  0,0286 0,0041 0,1432 0,0091 0,1378 0,1453 0,5319 0,0329 
 Serviços (agregado) 0,0739 0,0338 0,2230 0,0469 0,3046 0,0802 0,2377 0,0902  0,1428 0,0375 0,2519 0,0487 0,2112 0,0563 0,2517 0,1769 
 Total 0,0810 0,0330 0,2365 0,0524 0,2741 0,0795 0,2437 1,0000  0,1077 0,0323 0,2816 0,0443 0,2351 0,0611 0,2380 1,0000 
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Tabela 3.13 Saldo comercial externo, 1996 (% Produto Regional Bruto) 
 

São Paulo Resto do Brasil
 Arg. R. Merc. Nafta R. Alca UE  Japão R. M. Total  Arg. R. Merc. Nafta R. Alca UE  Japão R. M. Total 
S1 Agropecuária -0,063 -0,017 -0,028 -0,013 0,069 0,026 0,005 -0,020  -0,134 -0,076 -0,054 -0,015 0,175 0,007 0,009 -0,089 
S2 Extrativa mineral 0,000 0,000 -0,001 -0,018 -0,003 0,000 -0,007 -0,028  0,023 0,000 0,049 -0,038 0,173 0,082 0,128 0,417 
S3 Extração de petróleo, gás e outros -0,004 0,000 -0,001 -0,005 -0,001 0,000 -0,016 -0,026  -0,137 -0,001 -0,111 -0,075 -0,037 -0,009 -0,367 -0,736 
S4 Minerais não-metálicos -0,004 0,000 -0,019 -0,003 -0,022 -0,003 -0,005 -0,055  0,005 0,007 0,010 0,010 0,017 -0,001 0,003 0,051 
S5 Siderurgia 0,022 0,009 0,036 0,042 -0,002 0,010 0,080 0,198  0,032 0,010 0,188 0,044 0,033 0,032 0,162 0,501 
S6 Metalurgia dos não-ferrosos 0,019 0,007 0,020 -0,013 0,038 0,020 0,038 0,129  0,004 0,002 0,014 -0,034 0,051 0,093 0,043 0,173 
S7 Outros metalúrgicos 0,016 0,005 -0,012 0,010 -0,051 -0,004 -0,010 -0,045  0,026 0,012 -0,013 0,026 -0,080 -0,002 0,016 -0,015 
S8 Máquinas e tratores 0,074 0,017 -0,068 0,069 -0,210 -0,034 0,002 -0,150  -0,029 0,010 -0,186 0,012 -0,303 -0,062 -0,062 -0,620 
S9 Material elétrico 0,048 0,026 0,054 0,046 -0,065 -0,026 -0,017 0,066  0,012 0,008 -0,087 0,009 -0,033 -0,053 -0,123 -0,267 
S10 Material eletrônico 0,031 0,012 -0,316 0,048 -0,313 -0,101 -0,095 -0,734  0,002 0,001 -0,302 0,006 -0,263 -0,158 -0,182 -0,896 
S11 Automóveis, caminhões e ônibus -0,022 0,028 -0,001 0,065 -0,236 -0,024 0,019 -0,172  -0,011 0,006 -0,009 0,016 -0,014 -0,005 -0,005 -0,022 
S12 Outros veículos, peças e acessórios 0,008 0,001 0,014 0,007 -0,038 -0,006 0,030 0,015  0,000 0,001 -0,118 0,021 0,007 0,000 0,052 -0,038 
S13 Madeira e mobiliário 0,004 0,001 0,011 0,002 -0,001 0,001 0,003 0,021  -0,003 -0,007 0,054 0,003 0,084 0,013 0,026 0,170 
S14 Papel e gráfica 0,014 0,011 -0,097 0,007 -0,041 0,003 0,047 -0,057  0,014 0,001 0,006 -0,007 0,047 0,021 0,033 0,115 
S15 Borracha 0,016 0,028 0,013 0,024 -0,009 -0,002 -0,014 0,056  0,002 -0,002 -0,010 0,006 -0,012 -0,006 -0,019 -0,042 
S16 Químicos não-petroquímicos -0,006 0,024 -0,082 -0,003 -0,078 -0,003 -0,055 -0,203  0,014 -0,004 -0,068 -0,019 -0,030 0,022 -0,037 -0,123 
S17 Refino de petróleo e ind. petroquímica -0,012 -0,001 -0,155 -0,011 -0,156 -0,030 -0,056 -0,422  0,040 0,001 -0,189 -0,005 -0,233 -0,013 -0,092 -0,491 
S18 Químicos diversos 0,021 0,019 -0,057 0,024 -0,044 -0,006 -0,002 -0,044  0,003 0,011 -0,075 0,003 -0,050 -0,005 -0,061 -0,174 
S19 Farmacêuticos e perfumaria 0,004 -0,001 -0,083 0,028 -0,143 -0,004 -0,019 -0,219  -0,002 -0,003 -0,023 0,003 -0,063 0,000 -0,061 -0,149 
S20 Material plástico 0,003 0,001 -0,031 0,004 -0,022 -0,003 -0,004 -0,053  0,001 0,001 -0,023 0,000 -0,020 -0,002 -0,006 -0,049 
S21 Têxtil 0,000 -0,007 -0,008 0,022 -0,015 0,006 -0,063 -0,066  -0,026 -0,023 -0,012 0,004 0,000 0,004 -0,088 -0,142 
S22 Vestuário e acessórios 0,000 0,001 -0,004 0,001 0,000 0,000 -0,016 -0,019  0,009 0,002 -0,003 -0,005 -0,001 0,000 -0,020 -0,016 
S23 Calçados e artigos de couro e peles -0,004 0,001 0,035 0,006 0,043 0,003 0,012 0,096  -0,017 0,003 0,206 0,009 0,082 0,001 0,011 0,294 
S24 Indústria do café 0,002 0,000 0,024 0,001 0,048 0,020 0,010 0,105  0,012 0,006 0,032 0,003 0,123 0,017 0,040 0,233 
S25 Prod. Benef. de origem vegetal 0,079 0,136 -0,003 0,027 0,037 0,005 0,018 0,298  -0,014 0,014 0,032 0,004 0,095 0,014 0,024 0,168 
S26 Carnes -0,005 -0,002 0,007 0,000 0,039 0,001 0,009 0,050  0,006 -0,014 0,001 -0,003 0,056 0,039 0,085 0,171 
S27 Leite e laticínios -0,052 -0,017 -0,006 0,000 -0,010 0,001 -0,009 -0,093  -0,010 -0,007 -0,001 0,003 -0,006 0,000 -0,007 -0,028 
S28 Indústria do açúcar 0,001 0,010 0,015 0,014 0,003 0,000 0,277 0,321  0,000 0,002 0,026 0,001 0,002 0,000 0,065 0,096 
S29 Óleos vegetais  -0,006 -0,003 0,012 0,000 0,033 0,005 0,001 0,042  0,012 0,011 0,063 0,009 0,066 0,018 0,326 0,505 
S30 Bebidas e outros alimentos -0,036 0,022 -0,021 0,005 0,059 0,023 0,040 0,093  -0,067 -0,013 -0,022 -0,004 0,019 0,002 -0,007 -0,092 
S31 Indústrias diversas -0,001 0,006 -0,003 0,009 -0,015 -0,004 -0,074 -0,082  0,005 0,011 -0,016 0,009 -0,029 -0,038 -0,139 -0,198 

 Total 0,240 0,377 -0,780 0,493 -1,193 -0,136 0,191 -0,806  -0,394 -0,066 -0,885 -0,049 -0,286 -0,026 -0,489 -2,196 
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Tabela 3.14 Pontos fortes no comércio externo: São Paulo, 1996 
 

    Argentina R. Mercosul Nafta R. Alca UE Japão R. Mundo 

S1 Agropecuária      X  
S6 Metalurgia dos não-ferrosos X X      
S8 Máquinas e tratores X   X   X 

S9 Material elétrico X X X X    
S10 Material eletrônico X X  X    
S11 Automóveis, caminhões e ônibus  X  X   X 

S12 Outros veículos, peças e acessórios X  X    X 

S14 Papel e gráfica  X  X   X 

S15 Borracha X X X X    
S16 Químicos não-petroquímicos  X      
S18 Químicos diversos X   X    
S19 Farmacêuticos e perfumaria X   X    
S21 Têxtil      X  
S22 Vestuário e acessórios    X    
S23 Calçados e artigos de couro e peles      X  
S24 Indústria do café      X  
S25 Prod. Benef. de origem vegetal X X  X    
S26 Carnes   X X    
S27 Leite e laticínios      X  
S28 Indústria do açúcar X X  X X X X 

S30 Bebidas e outros alimentos   X   X X X X 
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Tabela 3.15 Pontos fortes no comércio externo: Resto do Brasil, 1996 
 

    Argentina R. Mercosul Nafta R. Alca UE Japão R. Mundo 
S1 Agropecuária     X  X 
S2 Extrativa mineral X  X  X  X 
S4 Minerais não-metálicos X X X X X  X 
S5 Siderurgia X X X X X X X 
S6 Metalurgia dos não-ferrosos   X  X X X 
S7 Outros metalúrgicos X X  X   X 
S8 Máquinas e tratores  X      
S12 Outros veículos, peças e acessórios  X  X    
S13 Madeira e mobiliário   X X X X X 
S14 Papel e gráfica X  X  X X  
S16 Químicos não-petroquímicos X     X  
S17 Refino de petróleo e ind. petroquímica X X      
S18 Químicos diversos  X      
S20 Material plástico X X      
S21 Têxtil    X    
S22 Vestuário e acessórios X X    X  
S23 Calçados e artigos de couro e peles  X X X X  X 
S24 Indústria do café X X X X X  X 
S25 Prod. Benef. de origem vegetal   X  X X X 
S26 Carnes X    X X X 
S27 Leite e laticínios    X    
S28 Indústria do açúcar   X     
S29 Óleos vegetais  X X X X X X X 
S30 Bebidas e outros alimentos        
S31 Indústrias diversas X X   X       
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3.2.6 Conexões intra-regionais, inter-regionais e de produção  

 

Os indicadores descritos anteriormente são baseados em razões e coeficientes obtidos 

da matriz de absorção. Dessa forma, são uma maneira de caracterizar as ligações 

diretas entre os agentes econômicos representados na base de dados. Embora 

informativos acerca de diversas características do sistema inter-regional estimado, 

não é possível inferir deles aspectos de ligações indiretas e estruturais. Métodos de 

insumo-produto podem ser utilizados de forma exploratória a fim de se avaliar 

comparativamente alguns destes aspectos, revelando interconexões regionais e 

feedbacks.43  

 

O modelo de insumo-produto é baseado nas matrizes de consumo intermediário 

doméstico (BAS1). A inter-relação desta  matriz com os vetores de demanda final e 

produção setorial regionais forma um sistema (contábil) de insumo-produto 

balanceado e consistente. A matriz inversa de Leontief é obtida a partir do modelo de 

insumo-produto aplicado a esse conjunto de dados, e dessa matriz multiplicadores e 

decomposições são calculados. 

 

Nesta seção, métodos de insumo-produto foram selecionados para uma análise 

exploratória. Ligações para frente e para trás são analisadas a partir de índices de 

Rasmussen-Hirshman, e uma classificação de setores-chave nas economias regionais 

é estabelecida. Em seguida, multiplicadores da produção e sua decomposição 

                                                 
43 Sobre modelos de insumo-produto ver, por exemplo,  Miller e Blair (1985). Desenvolvimentos para 
sistemas inter-regionais estão em Hewings et.al. (1999). Aplicações para o Brasil podem ser vistas em 
Haddad e Hewings (1998) e Guilhoto et al. (2000). 
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regional são calculados. Finalmente, uma decomposição múltipla da produção de 

acordo com a estrutura da demanda final é calculada. 

Índices de ligação e setores-chave 

 

A matriz de consumo intermediário permite observar “ligações pra frente” nas linhas, 

que especificam as vendas de cada setor; e “ligações para trás” estão representadas 

nas colunas, especificando as compras de insumos por setor. Na matriz, podem ser 

observadas as ligações diretas, já a partir de um modelo de insumo-produto efeitos 

indiretos podem ser captados. Os índices de Rasmussem-Hirshman são calculados 

com o objetivo de capturar ligações para frente e para trás diretas e indiretas, a partir 

da matriz inversa de Leontief (B) de cada região.44 

 

O foco da análise é a diferença entre essas ligações em São Paulo e no Resto do 

Brasil. Índices de Rasmussen-Hirshman são calculados a partir dos coeficientes bij da 

respectiva matriz B. Sendo b.j, bi. e b.. a soma nas colunas, linhas e o total de B, 

respectivamente, os índices de ligação para trás, Uj , e para frente, Ui , são calculados 

por: 

 

              ;  
2

..

.

2
..

.

n
b

n
b

U

n
b

n
b

U
i

i

j

j ==        (4) 

 

onde n é o número de setores. 
                                                 
44 Neste item foram utilizadas as duas matrizes intra-regionais de consumo intermediário. Dessa 
forma, uma matriz inversa de Leontief foi calculada para São Paulo e Resto do Brasil, a partir doa 
quais os respectivos índices de ligação são calculados. O modelo de insumo-produto implementado 
neste trabalho é descrito no Anexo 4. 
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O numerador na fórmula de cada índice é a média dos valores da matriz B. Dessa 

forma, Uj mede a intensidade do volume de compras (diretas e indiretas) do setor j 

em relação `a intensidade média da economia. Portanto, se Uj > 1 o setor apresenta 

ligações para trás acima da média setorial regional, ou, de outra forma, indica que 

uma elevação de uma unidade na demanda final desse setor eleva a produção da 

economia acima da média. De maneira semelhante, Ui > 1 mostra setores com 

ligações para frente acima da média da economia. Setores com Uj > 1 e U i > 1 são 

considerados setores-chave na economia. 

 

A Tabela 3.16 mostra os índices de ligações para os 42 setores, em cada economia 

regional. A partir destes, uma hierarquia setorial é estabelecida, como mostra a 

coluna Rank de cada índice. Além disso, coeficientes de variação para cada índice 

são calculados, de forma a medir a dispersão relativa dos indicadores. Com base 

nestes resultados, uma classificação setorial é construída, como mostra a Tabela 3.17.  

Algumas conclusões podem ser tiradas desses resultados.  

 

Primeiramente, alguns setores-chave na economia do Resto do Brasil são menos 

importantes na economia paulista, como siderurgia (S5) e refino (S17). Por outro 

lado, alguns setores-chave em São Paulo (máquinas e tratores, S8, e papel e gráfica, 

S14) são menos importantes no Resto do Brasil. Além disso, setores com fortes 

ligações para frente na economia paulista (autopeças, S12, químicos não-

petroquímicos, S16, e material plástico, S20) são classificados como orientados para 

trás no Resto do Brasil. Estes aspectos revelam uma diferença estrutural na inserção 

regional dos setores. Grosso modo, a economia paulista apresenta setores dinâmicos 
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(em ternos de interconexões na estrutura produtiva) ligados à produção e venda de 

insumos industriais. Já a economia do resto do Brasil pode ser caracterizada como 

“exportadora” de insumos siderúrgicos e metalúrgicos. 

 

Multiplicadores da Produção 

 

Índices de ligação captam a estrutura intra-regional das economias, e desconsideram 

as relações de comércio inter-regional no consumo intermediário. Uma forma de 

captar estas conexões é utilizar um modelo inter-regional de insumo produto, a partir 

do qual multiplicadores de produção e decomposições podem ser estabelecidos.  

 

Formalmente, multiplicadores simples de produção em modelos de insumo-produto 

indicam quanto varia a produção total da economia quando a demanda final por bens 

de um setor se altera. O modelo inter-regional especificado para São Paulo/Resto do 

Brasil permite observar também a composição desse multiplicador, isto é, quanto do 

impacto total na economia (fruto de uma elevação na demanda final por produtos de 

um setor específico) repercute na própria região e quanto decorre da propagação para 

a outra região.  

 

A Tabela 3.18 traz os multiplicadores da produção nas duas regiões, sua hierarquia 

regional e decomposição. A partir desses resultados podem ser identificados setores 

nos quais predomina a participação intra-regional no multiplicador. Em média, a 

participação intra-regional nos multiplicadores é menor em São Paulo do que no 

Resto do Brasil. Nos setores de serviços, como instituições financeiras (S37) e 

serviços prestados às empresas (S39), a parcela intra-regional do multiplicador 
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predomina, em ambas as regiões. Interessante notar essa mesma característica em 

setores paulistas de vestuário (S22) e papel e gráfica (S14), onde a parcela inter-

regional está acima de 60%. Por outro lado, em setores que têm parcela importante 

de seus insumos intermediários adquiridos do Resto do Brasil, predomina a parcela 

inter-regional no multiplicador. É o caso, por exemplo, da indústria do café (S24) 

paulista.  

 

Interligações regionais e decomposição múltipla 

 

Uma abordagem complementar de insumo-produto, que possibilita decompor a 

produção setorial em cada região levando em conta não só a estrutura dos 

multiplicadores, mas também a estrutura da demanda final em cada região, é 

proposta por (Sonis et al., 1996). Uma decomposição para três regiões brasileiras, 

empregando esta metodologia, encontra-se em Haddad (1999). 

 

A base de dados estimada permite que a demanda final seja decomposta em vetores 

de consumo final regional, inter-regional e externo, para cada um dos mercados 

identificados no banco de dados. Dessa forma, uma decomposição por meio do 

modelo de insumo-produto pode ser efetuada, de modo a revelar a influência relativa 

das exportações e da demanda doméstica na produção setorial regional. Esta 

decomposição é descrita com detalhe no Anexo 4. 

 

A partir dessa decomposição, 10 componentes podem ser calculados, mostrando a 

influência relativa do respectivo vetor de demanda final na produção regional 



 109 

setorial. As Tabelas 3.19 e 3.20 trazem a decomposição múltipla da produção em 

cada região, de acordo com os vetores c1 a c10  (a fórmula de cálculo destes vetores 

encontra-se no Anexo 3). O vetor c1 para São Paulo capta a influência relativa da 

demanda final paulista por produtos paulistas sobre a produção setorial paulista. O 

vetor c2 mede a influência relativa da demanda final no Resto do Brasil por produtos 

dessa região sobre a produção setorial paulista. Portanto representa a parcela da 

produção paulista influenciada pela demanda local do Resto do Brasil. A influência 

da demanda inter-regional é captada pelo vetor c3 , quer da demanda paulista por 

bens produzidos no Resto do Brasil como vice-versa. Finalmente, a influência 

relativa da demanda externa na produção regional é captada pelos vetores c4 a c10.  

 

Os resultados das Tabelas 3.19 e 3.20 mostram uma diferenciação regional quanto 

aos estímulos da demanda final localizada. Alguns resultados já haviam sido 

identificados por indicadores anteriores. Em São Paulo a produção setorial mostra-se 

relativamente mais dependente da demanda inter-regional, como mostram os vetores 

c2 e c3 (em média com elementos superiores em São Paulo) e o vetor c1 (com 

elementos superiores no Resto do Brasil). A demanda externa mostra um impacto 

setorial e regional diferenciado, mas com elementos bastante inferiores aos da 

demanda regional, o que mostra a baixa dependência da produção em relação à 

demanda externa, relativamente aos impulsos da demanda doméstica. Existem, 

entretanto, exceções setoriais a esse padrão. Em São Paulo, a demanda do Mercosul 

mostra-se um estímulo importante para a produção do setor de produtos beneficiados 

de origem vegetal; no Resto do Brasil não é identificado nenhum setor em que o 

Mercosul seja uma fonte de estímulo mais relevante. No Resto do Brasil, em média 

os coeficientes para o Nafta são superiores, com destaque para calçados, açúcar e 
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autopeças. Este último setor e o da indústria do café, nas exportações para o Nafta, 

são relativamente importantes para a respectiva produção paulista.  A demanda da 

União Européia é significativa na produção da indústria do café, especialmente em 

São Paulo; a demanda do Resto do Mundo por produtos da indústria do açúcar e 

óleos vegetais tem impacto relevante na produção destes setores, especialmente no 

Resto do Brasil. 
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Tabela 3.16 Índices de Rasmussen-Hirshman, 1996 
 

São Paulo  Resto do Brasil 
Setor 

LP Rank V. j LF Rank Vi.  LP Rank V. j LF Rank Vi. 

S1 Agropecuária 0,913 32 3,810 1,286 7 5,372 0,862 31 1,842 3,687 1 5,176
S2 Extrativa mineral 0,974 22 6,144 0,796 28 4,958  1,027 21 5,003 0,821 21 3,929 
S3 Extração de petróleo, gás e outros 0,999 16 6,562 0,732 41 4,731  0,824 35 4,106 0,919 15 4,577 
S4 Minerais não-metálicos 0,981 19 5,367 0,992 16 5,415  1,091 14 4,783 0,992 13 4,308 
S5 Siderurgia 0,874 37 5,710 0,874 23 5,698  1,354 1 3,522 1,790 3 4,502 
S6 Metalurgia dos não-ferrosos 1,028 11 5,788 0,893 21 4,986  1,117 13 4,567 1,117 10 4,487 
S7 Outros metalúrgicos 0,945 27 3,975 1,248 9 5,287  1,254 5 3,320 1,265 9 3,543 
S8 Máquinas e tratores 1,010 14 3,751 1,281 8 4,821  0,868 29 3,943 0,967 14 4,403 
S9 Material elétrico 1,124 8 5,514 0,941 19 4,577  1,198 8 6,486 0,609 35 3,198 
S10 Material eletrônico 0,915 31 6,055 0,822 26 5,401  0,866 30 6,579 0,594 36 4,365 
S11 Automóveis, caminhões e ônibus 1,192 5 6,355 0,767 30 4,079  0,917 26 6,692 0,578 41 4,063 
S12 Outros veículos, peças e acessórios 1,206 4 4,866 1,180 11 4,676  1,028 20 6,103 0,652 34 3,778 
S13 Madeira e mobiliário 0,954 26 6,529 0,739 38 4,984  1,059 19 5,573 0,790 23 4,121 
S14 Papel e gráfica 1,291 2 4,128 1,502 4 4,845  0,843 33 5,719 0,698 32 4,643 
S15 Borracha 0,978 20 5,538 0,992 15 5,613  1,189 9 5,342 0,916 16 4,093 
S16 Químicos não-petroquímicos 1,022 13 4,680 1,044 12 4,786  1,003 24 5,079 0,763 26 3,913 
S17 Refino de petróleo e ind. petroquímica 0,821 40 6,497 0,740 37 5,811  1,006 23 2,015 2,459 2 4,837 
S18 Químicos diversos 0,975 21 4,212 1,214 10 5,306  1,088 15 3,772 1,097 11 3,866 
S19 Farmacêuticos e perfumaria 0,993 17 6,305 0,762 31 4,769  0,897 27 6,639 0,582 39 4,162 
S20 Material plástico 0,894 35 4,752 1,042 13 5,572  1,018 22 5,133 0,769 24 4,009 
S21 Têxtil 1,054 10 4,451 1,386 6 5,651  1,182 10 4,229 1,358 6 4,565 
S22 Vestuário e acessórios 1,144 6 6,473 0,743 36 4,399  1,127 12 6,616 0,585 38 3,707 
S23 Calçados e artigos de couro e peles 1,087 9 6,433 0,827 25 4,828  1,084 17 6,441 0,696 33 4,020 
S24 Indústria do café 0,868 38 6,562 0,733 39 5,499  1,320 3 6,519 0,764 25 4,099 
S25 Prod. Benef. de origem vegetal 0,910 33 6,390 0,753 33 5,232  1,157 11 5,375 0,742 28 3,757 
S26 Carnes 0,957 24 6,484 0,746 35 5,006  1,223 6 5,795 0,723 31 3,826 
S27 Leite e laticínios 1,136 7 6,381 0,936 20 5,225  1,079 18 6,676 0,592 37 3,958 
S28 Indústria do açúcar 1,226 3 5,844 0,993 14 4,691  1,085 16 6,697 0,578 40 3,709 
S29 Óleos vegetais  0,889 36 6,231 0,778 29 5,415  1,354 2 5,263 0,896 18 3,764 
S30 Bebidas e outros alimentos 0,989 18 5,576 0,891 22 4,978  1,200 7 5,461 0,725 30 3,329 
S31 Indústrias diversas 1,001 15 6,331 0,760 32 4,732  0,957 25 5,301 0,733 29 3,973 
S32 SIUP 1,028 12 3,759 1,576 3 5,887  0,747 37 4,158 1,025 12 5,781 
S33 Construção Civil 0,932 28 6,562 0,732 40 5,087  0,830 34 5,265 0,756 27 4,733 
S34 Comércio 0,932 29 2,627 1,789 2 5,231  0,846 32 2,740 1,357 7 4,542 
S35 Transporte 0,955 25 5,063 0,964 18 5,117  0,885 28 2,790 1,415 5 4,624 
S36 Comunicações 0,852 39 4,907 0,966 17 5,605  0,676 40 4,776 0,794 22 5,631 
S37 Instituições financeiras 1,657 1 4,487 2,042 1 5,592  1,279 4 3,914 1,702 4 5,289 
S38 Serviços prestados às famílias 0,959 23 5,984 0,801 27 4,950  0,783 36 4,172 0,911 17 4,868 
S39 Serviços prestados às empresas 0,922 30 3,435 1,410 5 5,379  0,706 39 3,026 1,266 8 5,589 
S40 Aluguel de imóveis 0,743 42 6,381 0,752 34 6,453  0,608 42 4,329 0,869 20 6,286 
S41 Administração pública 0,901 34 5,697 0,842 24 5,306  0,736 38 4,394 0,870 19 5,220 
S42 Serviços privados não-mercantis 0,770 41 6,563 0,732 42 6,217  0,623 41 6,712 0,576 42 6,114 

LP: ligações para trás, LF: ligações para frente, V: coeficiente de variação 
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Tabela 3.17 Classificação setorial nas regiões brasileiras, 1996 
 
 

 Setores Orientados para Trás Setores Chave 
São  
Paulo 

 6, 9, 11,  22, 23,  
 27, 28, 31 

 8, 12, 14, 16, 21,  
 32, 37 

   
 5, 6, 7, 17, 18, 21, 37 
 

Resto do 
Brasil 

 2, 4, 9, 12, 13, 15, 16,  
 20, 22, 23, 24, 25, 26,  
 27, 28, 29, 30  

   
 Setores Menos Importantes Setores Orientados para Frente 

   
São  
Paulo 

 2, 3, 4, 5, 10, 13, 15, 17, 19, 
 24, 25, 26, 29, 30, 33, 35,  
 36, 38, 40, 41, 42 

 1, 7, 8, 12, 14, 16, 18, 
 20, 21, 32, 34, 37, 39 

   
 1, 32, 34, 35, 39 Resto do  

Brasil 
 3 ,8 ,10, 11, 14, 19, 31, 
 33, 36, 38, 40, 41, 42  
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Tabela 3.18 Multiplicadores da produção e decomposição, 1996 
 

São Paulo  Resto do Brasil 

Decomposição  Decomposição Setor 
Mult. Rank 

Regional R. Brasil  
Mult. Rank 

Regional São Paulo 
S1 Agropecuária 1 668 33 0 428 0 572 1 706 32 0 787 0 213
S2 Extrativa mineral 1,772 30 0,491 0,509  2,214 21 0,733 0,267 
S3 Extração de petróleo, gás e outros 1,679 32 0,588 0,412  1,700 33 0,706 0,294 
S4 Minerais não-metálicos 1,773 29 0,492 0,508  2,317 20 0,763 0,237 
S5 Siderurgia 1,859 21 0,314 0,686  2,889 2 0,805 0,195 
S6 Metalurgia dos não-ferrosos 2,028 13 0,465 0,535  2,409 15 0,754 0,246 
S7 Outros metalúrgicos 1,984 15 0,370 0,630  2,679 5 0,795 0,205 
S8 Máquinas e tratores 1,826 25 0,503 0,497  1,817 31 0,735 0,265 
S9 Material elétrico 2,141 8 0,519 0,481  2,878 3 0,700 0,300 
S10 Material eletrônico 1,460 37 0,585 0,415  1,882 29 0,678 0,322 
S11 Automóveis, caminhões e ônibus 2,128 9 0,587 0,413  2,383 17 0,597 0,403 
S12 Outros veículos, peças e acessórios 2,260 7 0,552 0,448  2,535 12 0,659 0,341 
S13 Madeira e mobiliário 1,955 16 0,380 0,620  2,136 23 0,809 0,191 
S14 Papel e gráfica 2,356 5 0,613 0,387  2,025 25 0,582 0,418 
S15 Borracha 1,796 28 0,460 0,540  2,567 9 0,771 0,229 
S16 Químicos não-petroquímicos 2,018 14 0,447 0,553  2,154 22 0,738 0,262 
S17 Refino de petróleo e ind. petroquímica 1,865 20 0,225 0,775  1,955 27 0,836 0,164 
S18 Químicos diversos 1,872 19 0,434 0,566  2,389 16 0,744 0,256 
S19 Farmacêuticos e perfumaria 1,838 24 0,481 0,519  1,893 28 0,732 0,268 
S20 Material plástico 1,885 18 0,313 0,687  2,066 24 0,796 0,204 
S21 Têxtil 1,840 23 0,551 0,449  2,577 8 0,755 0,245 
S22 Vestuário e acessórios 1,909 17 0,626 0,374  2,474 13 0,745 0,255 
S23 Calçados e artigos de couro e peles 2,093 10 0,492 0,508  2,330 19 0,756 0,244 
S24 Indústria do café 2,432 4 0,203 0,797  2,541 11 0,880 0,120 
S25 Prod. Benef. de origem vegetal 1,856 22 0,353 0,647  2,336 18 0,818 0,182 
S26 Carnes 2,341 6 0,302 0,698  2,430 14 0,843 0,157 
S27 Leite e laticínios 2,433 3 0,438 0,562  2,559 10 0,706 0,294 
S28 Indústria do açúcar 2,542 2 0,488 0,512  2,591 7 0,685 0,315 
S29 Óleos vegetais  2,088 12 0,274 0,726  2,762 4 0,838 0,162 
S30 Bebidas e outros alimentos 2,089 11 0,394 0,606  2,608 6 0,765 0,235 
S31 Indústrias diversas 1,801 27 0,514 0,486  2,019 26 0,737 0,263 
S32 SIUP 1,595 35 0,709 0,291  1,616 37 0,570 0,430 
S33 Construção Civil 1,586 36 0,507 0,493  1,657 35 0,768 0,232 
S34 Comércio 1,716 31 0,437 0,563  1,685 34 0,765 0,235 
S35 Transporte 1,819 26 0,433 0,567  1,828 30 0,737 0,263 
S36 Comunicações 1,287 40 0,605 0,395  1,292 40 0,696 0,304 
S37 Instituições financeiras 3,330 1 0,624 0,376  3,358 1 0,649 0,351 
S38 Serviços prestados às famílias 1,597 34 0,564 0,436  1,628 36 0,686 0,314 
S39 Serviços prestados às empresas 1,455 38 0,622 0,378  1,432 39 0,627 0,373 
S40 Aluguel de imóveis 1,063 42 0,292 0,708  1,072 42 0,858 0,142 
S41 Administração pública 1,448 39 0,567 0,433  1,432 38 0,722 0,278 
S42 Serviços privados não-mercantis 1,128 41 0,456 0,544  1,120 41 0,762 0,238 
 Média   0,469 0,531    0,740 0,260 

 



 114 

Tabela 3.19 Decomposição múltipla da produção: São Paulo, 1996 
 

  Intra-regional   Externa 
  S. Paulo R. Brasil  

Inter- 
Regional  Argentina R. Mercosul Nafta R. Alca UE Japão R. Mundo 

S1 Agropecuária 0,335 0,133  0,471  0,003 0,003 0,006 0,003 0,023 0,007 0,015 
S2 Extrativa mineral 0,222 0,364  0,228  0,015 0,006 0,043 0,013 0,045 0,021 0,043 
S3 Extração de petróleo, gás e outros 0,273 0,411  0,143  0,023 0,006 0,062 0,011 0,032 0,006 0,032 
S4 Minerais não-metálicos 0,492 0,237  0,232  0,005 0,002 0,010 0,004 0,009 0,002 0,007 
S5 Siderurgia 0,198 0,266  0,149  0,039 0,016 0,095 0,055 0,048 0,018 0,116 
S6 Metalurgia dos não-ferrosos 0,226 0,187  0,210  0,042 0,015 0,082 0,035 0,091 0,036 0,076 
S7 Outros metalúrgicos 0,324 0,269  0,261  0,020 0,006 0,050 0,014 0,030 0,004 0,021 
S8 Máquinas e tratores 0,356 0,239  0,202  0,032 0,008 0,062 0,025 0,039 0,005 0,031 
S9 Material elétrico 0,207 0,257  0,410  0,019 0,009 0,054 0,017 0,014 0,002 0,010 

S10 Material eletrônico 0,665 0,059  0,181  0,016 0,005 0,022 0,022 0,015 0,002 0,014 
S11 Automóveis, caminhões e ônibus 0,570 0,021  0,335  0,032 0,005 0,013 0,012 0,003 0,000 0,008 
S12 Outros veículos, peças e acessórios 0,247 0,324  0,180  0,014 0,003 0,124 0,010 0,073 0,001 0,023 
S13 Madeira e mobiliário 0,659 0,013  0,273  0,008 0,003 0,020 0,004 0,011 0,001 0,008 
S14 Papel e gráfica 0,302 0,463  0,121  0,016 0,006 0,019 0,011 0,026 0,006 0,029 
S15 Borracha 0,261 0,316  0,177  0,039 0,035 0,073 0,035 0,031 0,003 0,029 
S16 Químicos não-petroquímicos 0,422 0,315  0,163  0,016 0,014 0,020 0,011 0,016 0,006 0,016 
S17 Refino de petróleo e ind. petroquímica 0,169 0,248  0,520  0,009 0,003 0,014 0,006 0,015 0,005 0,013 
S18 Químicos diversos 0,220 0,342  0,295  0,019 0,011 0,028 0,015 0,033 0,007 0,029 
S19 Farmacêuticos e perfumaria 0,757 0,078  0,119  0,014 0,003 0,005 0,013 0,006 0,001 0,005 
S20 Material plástico 0,339 0,407  0,160  0,014 0,006 0,027 0,010 0,020 0,003 0,014 
S21 Têxtil 0,455 0,291  0,135  0,024 0,010 0,023 0,021 0,016 0,006 0,019 
S22 Vestuário e acessórios 0,821 0,011  0,152  0,001 0,001 0,003 0,006 0,003 0,000 0,002 
S23 Calçados e artigos de couro e peles 0,031 0,030  0,728  0,005 0,003 0,070 0,011 0,074 0,005 0,043 
S24 Indústria do café 0,066 0,013  0,181  0,011 0,002 0,168 0,005 0,338 0,144 0,072 
S25 Prod. Benef. de origem vegetal 0,295 0,122  0,090  0,119 0,205 0,005 0,040 0,075 0,009 0,040 
S26 Carnes 0,583 0,087  0,227  0,001 0,000 0,017 0,003 0,063 0,002 0,017 
S27 Leite e laticínios 0,733 0,162  0,098  0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
S28 Indústria do açúcar 0,132 0,322  0,242  0,005 0,011 0,022 0,013 0,013 0,003 0,236 
S29 Óleos vegetais 0,306 0,279  0,180  0,009 0,006 0,040 0,006 0,110 0,013 0,049 
S30 Bebidas e outros alimentos 0,584 0,171  0,165  0,003 0,009 0,006 0,003 0,030 0,007 0,021 
S31 Indústrias diversas 0,616 0,097  0,181  0,013 0,014 0,038 0,023 0,011 0,001 0,008 
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Tabela 3.20 Decomposição múltipla da produção: Resto do Brasil, 1996 
 

  Intra-regional   Externa 
  R. Brasil S. Paulo  

Inter- 
Regional  Argentina R. Mercosul Nafta R. Alca UE Japão R. Mundo 

S1 Agropecuária 0,656 0,095  0,130  0,007 0,005 0,019 0,004 0,043 0,007 0,035 
S2 Extrativa mineral 0,283 0,087  0,059  0,031 0,004 0,074 0,015 0,197 0,092 0,157 
S3 Extração de petróleo, gás e outros 0,551 0,179  0,160  0,017 0,005 0,027 0,008 0,022 0,008 0,024 
S4 Minerais não-metálicos 0,654 0,120  0,113  0,009 0,007 0,025 0,011 0,034 0,007 0,020 
S5 Siderurgia 0,436 0,132  0,103  0,028 0,009 0,112 0,029 0,044 0,018 0,088 
S6 Metalurgia dos não-ferrosos 0,420 0,101  0,144  0,017 0,007 0,077 0,011 0,074 0,083 0,066 
S7 Outros metalúrgicos 0,633 0,100  0,108  0,021 0,009 0,039 0,019 0,029 0,006 0,035 
S8 Máquinas e tratores 0,767 0,059  0,053  0,015 0,007 0,040 0,011 0,021 0,006 0,020 
S9 Material elétrico 0,729 0,051  0,050  0,030 0,017 0,048 0,021 0,033 0,001 0,019 

S10 Material eletrônico 0,962 0,003  0,006  0,003 0,001 0,010 0,004 0,007 0,001 0,003 
S11 Automóveis, caminhões e ônibus 0,844 0,001  0,086  0,019 0,007 0,007 0,015 0,017 0,000 0,005 
S12 Outros veículos, peças e acessórios 0,568 0,085  0,072  0,006 0,002 0,133 0,027 0,038 0,001 0,068 
S13 Madeira e mobiliário 0,717 0,100  0,039  0,007 0,003 0,041 0,005 0,058 0,009 0,021 
S14 Papel e gráfica 0,631 0,091  0,038  0,023 0,006 0,057 0,006 0,079 0,024 0,045 
S15 Borracha 0,660 0,091  0,094  0,021 0,013 0,044 0,019 0,035 0,004 0,020 
S16 Químicos não-petroquímicos 0,729 0,070  0,052  0,024 0,003 0,033 0,007 0,030 0,026 0,026 
S17 Refino de petróleo e ind. petroquímica 0,544 0,186  0,164  0,017 0,004 0,026 0,007 0,022 0,008 0,023 
S18 Químicos diversos 0,590 0,096  0,184  0,016 0,012 0,026 0,010 0,033 0,007 0,026 
S19 Farmacêuticos e perfumaria 0,970 0,003  0,004  0,006 0,002 0,001 0,006 0,006 0,000 0,002 
S20 Material plástico 0,739 0,100  0,058  0,018 0,009 0,026 0,009 0,020 0,003 0,019 
S21 Têxtil 0,793 0,065  0,028  0,019 0,010 0,026 0,012 0,029 0,006 0,013 
S22 Vestuário e acessórios 0,975 0,002  0,003  0,009 0,002 0,001 0,002 0,005 0,000 0,001 
S23 Calçados e artigos de couro e peles 0,288 0,008  0,096  0,009 0,010 0,357 0,018 0,148 0,002 0,064 
S24 Indústria do café 0,634 0,019  0,047  0,015 0,008 0,042 0,004 0,157 0,024 0,050 
S25 Prod. Benef. de origem vegetal 0,837 0,047  0,018  0,002 0,005 0,021 0,003 0,046 0,005 0,016 
S26 Carnes 0,857 0,028  0,019  0,008 0,001 0,009 0,001 0,026 0,015 0,035 
S27 Leite e laticínios 0,953 0,030  0,006  0,001 0,000 0,000 0,007 0,002 0,000 0,001 
S28 Indústria do açúcar 0,438 0,005  0,100  0,001 0,009 0,122 0,005 0,010 0,000 0,309 
S29 Óleos vegetais 0,509 0,081  0,088  0,020 0,008 0,039 0,010 0,053 0,011 0,181 
S30 Bebidas e outros alimentos 0,913 0,025  0,023  0,001 0,001 0,003 0,001 0,020 0,002 0,012 
S31 Indústrias diversas 0,714 0,114  0,048  0,017 0,014 0,036 0,015 0,020 0,005 0,016 
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3.3 Informações adicionais 

 

A implementação do modelo SPARTA requerem estimativas de barreiras comerciais 

entre o Brasil e as regiões que comporiam esse bloco: Argentina, Resto do Mercosul, 

Nafta e Resto da Alca. Além destes, a especificação do modelo requer um conjunto 

de parâmetros específicos (como elasticidades de exportação, elasticidades de 

substituição e parâmetros de investimento) e de dados demográficos. A seguir, o 

procedimento de estimação destes componentes é apresentado. 

 

3.3.1 Barreiras tarifárias 

 

Um ponto importante para simulações de abertura comercial em modelos EGC é o 

nível e a distribuição (setorial e espacial) das barreiras comerciais. Por hipótese, as 

barreiras comerciais dizem respeito à economia nacional, e portanto atingem da 

mesma forma as duas regiões da economia brasileira (São Paulo e Resto do Brasil). 

 

Existe alguma dificuldade em relação a dados de barreiras ao comércio externo e sua 

utilização em modelos de análise econômica.45 Um vasto conjunto de medidas pode 

ser identificado como barreira ao comércio externo: tarifas de importação, subsídios 

à exportação, quotas, restrições fito-sanitárias, dumping, subsídios à produção, etc. 

Uma análise mais completa de um processo de integração econômica deveria 

incorporar o maior número possível de barreiras comerciais, de forma a obter um 

quadro mais preciso do impacto de sua eliminação. Nas simulações com o modelo 
                                                 
45 A implementação de barreiras comerciais em modelos de equilíbrio parcial é tratada por Laird e 
Yeats (1990). Sobre sua implementação no modelo GTAP ver Hertel (1997) e McDougall et al. 
(1998).  Sobre protecionismo no comércio internacional, ver, por exemplo, Bhagwati (1988) e Lutz 
(1988). 
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SPARTA, apenas tarifas de importação foram consideradas. A disponibilidade dos 

dados é a principal razão para esta escolha. 

 

A utilização, neste trabalho, de informações da base de dados do modelo GTAP na 

construção de tarifas de importação bilaterais garante um certo grau de 

comparabilidade com outros estudos de integração regional.46 Aplicações de abertura 

comercial e integração regional com esse modelo são abundantes na literatura 

(alguns trabalhos para o Brasil foram relatados no capítulo 1). Essa base de dados 

possibilitou obter tarifas de importação no comércio bilateral do Brasil com as 7 

regiões da economia mundial identificadas no modelo SPARTA,47 o que permite 

vislumbrar futuras aplicações do modelo (por exemplo, um acordo Brasil/União 

Européia).  

 

Um problema quanto à utilização dos dados sobre tarifas de importação é o ano base 

dessa informação. A versão 4 do GTAP representa as tarifas vigentes em 1995, 

enquanto que o banco de dados do modelo SPARTA refere-se a 1996. A comparação 

das tarifas de importação no Brasil para esse ano, e o obtido com as alíquotas do 

GTAP, mostra que o dado brasileiro representa um nível menor de proteção do 

mercado doméstico, para a maioria dos setores.48 Para manter a consistência do 

banco de dados, as informações do GTAP foram utilizadas para a distribuição 

espacial (por mercado externo) do imposto de importação setorial, obtido das contas 

nacionais (IBGE, 1997b). Dessa forma, as tarifas de importação por setor são, no 

                                                 
46 A base de dados do GTAP utilizada neste trabalho (versão 4) apresenta tarifas e subsídios ao 
comércio externo, e impostos e subsídios à produção doméstica. Os dados representam a configuração 
da economia mundial em 1995, classificada em 50 bens e 45 regiões.  
47 Uma adaptação setorial foi implementada de forma a compatibilizar os dados do GTAP aos setores 
do modelo SPARTA.  
48 Esta constatação é consistente com as reduções tarifárias acordadas na Rodada Uruguai (e.g. Finger 
et al., 1996; Yang et al., 1997). 
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agregado, consistentes com o dado nacional; e sua distribuição, por mercado externo, 

consistente com as informações do GTAP. 

 

O ajuste descrito acima para compatibilizar as tarifas brasileiras de importação 

obtidas do GTAP e o dado agregado do Brasil serviu como benchmark para re-

escalonamento das tarifas externas sobre as exportações brasileiras obtidas do GTAP. 

A hipótese implícita neste procedimento é de reciprocidade: a alteração (redução) das 

tarifas de importação brasileiras entre 1995 e 1996 representa também a alteração nas 

tarifas de importação dos mercados externos sobre as exportações brasileiras.49 

 

A Tabela 3.21 mostra as tarifas sobre importações no Brasil, por setor e mercado de 

origem. A Tabela 3.22 traz as tarifas incidentes sobre as exportações brasileiras, por 

mercado de destino.50 As médias reportadas nessas tabelas, por setor e por mercado 

externo, são obtidas da ponderação do imposto de importação setorial pelo fluxo de 

comércio bilateral. Desses resultados pode ser observado que a tarifa média de 

importações no Brasil (6,16%) é superior à tarifa média sobre as exportações 

brasileiras (5,51%). Setorialmente, as maiores tarifas no mercado brasileiro são sobre 

automóveis (21,03%), vestuário (16,27%), calçados (16,41%) e material plástico 

(11,55%). As importações da Argentina apresentam a maior tarifa média (7,06%), 

seguido da União Européia (6,84%). As exportações brasileiras encontram maiores 

barreiras no Resto do Mundo (10,72%) e Resto do Mercosul (6,64%); por outro lado 

a tarifa média no Nafta é a mais baixa (2,56%). Quanto às barreiras setoriais, 

                                                 
49 Este mecanismo de concessões tarifárias está em linha com as medidas acordadas na Rodada 
Uruguai, conforme descrito em  Finger e Schuknecht (1999). 
50 As tarifas de importação sobre serviços (S32 a S42) são nulas ou bastante baixas para a maioria dos 
casos, e portanto não estão representadas nestas tabelas, nem foram utilizadas nas simulações. A 
liberalização nos setores de serviços requer um tratamento diferenciado dada a especificidade das 
barreiras nesses setores. Oliveira Jr. (2000), por exemplo, trata da liberalização nos setores de serviços 
no Mercosul. 
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destacam-se as tarifas sobre exportações brasileiras de carnes e bebidas/outros 

alimentos (53,62% e 25%, respectivamente), açúcar, vestuário, material plástico e 

automóveis (entre 10% e 20%). 

 

Algumas considerações podem ser feitas a partir da estrutura tarifária apresentada 

nessas tabelas. Quanto às tarifas de importação no Brasil, em geral a tarifa para a 

Argentina é superior à aplicada ao Resto do Mercosul. Apesar da diferença ser 

pequena para a  maioria dos setores, alguns casos chamam a atenção, como extração 

de petróleo (S3) e indústria do açúcar (S28), onde a tarifa para a Argentina é bastante 

superior. No caso oposto, as tarifas sobre produtos da indústria extrativa mineral (S2) 

e produtos beneficiados de origem vegetal (S25) são significativamente inferiores 

para a Argentina.  

 

As tarifas de importação brasileiras em relação ao Nafta são, em geral, inferiores às 

observadas para o Mercosul. As exceções importantes estão nos setores têxtil e 

vestuário (S21 e S22), bebidas (S30) e madeira e mobiliário (S13), onde as tarifas 

para o Mercosul são inferiores.  

 

Quanto às tarifas sobre as exportações brasileiras (tabela 3.22) pode ser observado 

uma relativa homogeneidade entre Argentina e Resto do Mercosul, com algumas 

exceções. Notadamente extração de petróleo (S3), autopeças (S12), petroquímica 

(S17) e açúcar (S28) apresentam tarifas maiores na Argentina, comparativamente ao 

Resto do Mercosul. Similarmente ao descrito para a Tabela 3.21, as tarifas do Nafta 

em relação às exportações brasileiras são sistematicamente inferiores ao observado 

na Argentina e no Resto do Mercosul. Quatro setores, entretanto, apresentam tarifas 

no Nafta bastante superiores à média no Mercosul: agropecuária (S1), petroquímica 
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(S17), café (S24) e açúcar (S28). Estes dados não incluem barreiras não-tarifárias 

importantes (especialmente quotas), como no caso do açúcar exportado para o Nafta 

e a União Européia. 

 

O Resto da Alca mostra tarifas superiores, em média, às do Mercosul, para a maioria 

dos setores; por exemplo, petroquímica, café, açúcar e óleos vegetais (S29). Convém 

destacar também as alíquotas relativamente elevadas, no Resto da Alca, sobre as 

exportações brasileiras de máquinas e tratores (S8) e material elétrico e eletrônico 

(S9 e S10). Nos outros mercados externos, destacam-se as  tarifas elevadas, na União 

Européia, sobre carnes, laticínios e açúcar. Estes setores mostram-se também com 

elevada tributação no Japão, apesar do mercado japonês apresentar a menor média 

tarifária sobre as exportações brasileiras.  

 

Os dados estimados de tarifas de importações bilaterais entre o Brasil e os mercados 

externos identificados pelo modelo SPARTA de certa forma contrastam com a noção 

de união aduaneira do Mercosul e sua Tarifa Externa Comum (TEC), a partir das 

quais seriam esperadas tarifas de importação no Brasil sistematicamente inferiores 

para os países pertencentes ao bloco (Argentina e Resto do Mercosul), e tarifas de 

importação nesses mercados que favorecessem o Brasil. Duas razões podem explicar 

a aparente contradição com os números obtidos. Primeiramente, existe um efeito 

composição que tende a suavizar tarifas elevadas específicas no composto agregado. 

Por exemplo, no caso do Nafta, embora possa existir uma elevada tarifa de 

importação, no Brasil, sobre tratores, o agregado máquinas e tratores (S8) apresenta 

uma tarifa relativamente baixa, devido ao imposto incidente sobre máquinas ser 

menor. Este efeito composição pode ter também dimensão espacial, com tarifas 

diferenciadas por país (e.g. México no Nafta) que “desaparecem” no agregado. Em 
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segundo lugar, a conformação tarifária do Mercosul é notadamente imperfeita, com 

inúmeras exceções à TEC. 51 Apesar disso, os dados obtidos representam de forma 

geral as principais características da estrutura setorial/regional das tarifas de 

importações em 1996.  

 

                                                 
51 Baumann (2001) descreve o processo de abertura e negociação do Mercosul; Araújo Jr. (2001) 
analisa o acordo do setor automotivo no Mercosul. 
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Tabela 3.21  Tarifas sobre importações no Brasil, por origem, 1996 (% ad-valorem) 
 

  Argentina R. Merc. Nafta R. Alca UE Japão R. Mundo 
S1 Agropecuária 4 29 4 34 3 70 4 36 3 45 1 01 4 26
S2 Extrativa mineral 1,50 30,99 0,13 1,17 2,77 0,00 2,04 
S3 Extração de petróleo, gás e outros 11,48 2,04 2,04 11,40 7,25 0,00 9,18 
S4 Minerais não-metálicos 6,73 6,09 6,65 5,89 6,10 6,15 8,70 
S5 Siderurgia 5,25 4,64 5,51 4,23 5,41 5,89 5,35 
S6 Metalurgia dos não-ferrosos 6,72 4,24 4,87 4,47 5,40 6,62 4,53 
S7 Outros metalúrgicos 9,03 7,43 8,78 8,01 9,48 9,36 8,80 
S8 Máquinas e tratores 6,72 7,02 6,61 6,88 6,97 6,10 6,77 
S9 Material elétrico 9,68 10,11 9,51 9,91 10,03 8,78 9,74 
S10 Material eletrônico 8,31 7,54 5,96 6,91 5,46 5,61 5,70 
S11 Automóveis, caminhões e ônibus 20,89 25,93 22,62 25,02 19,93 22,80 24,50 
S12 Outros veículos, peças e acessórios 9,02 9,06 3,56 13,65 7,87 10,42 9,00 
S13 Madeira e mobiliário 7,17 6,33 9,66 11,28 7,44 12,36 12,06 
S14 Papel e gráfica 2,69 2,20 2,85 2,79 3,85 2,91 4,13 
S15 Borracha 11,36 10,76 7,12 7,55 7,86 7,39 6,79 
S16 Químicos não-petroquímicos 5,71 5,41 3,58 3,79 3,95 3,72 3,41 
S17 Refino de petróleo e ind. petroquímica 9,72 8,86 3,33 1,59 9,43 9,25 8,16 
S18 Químicos diversos 6,30 7,29 6,12 7,86 5,11 7,29 7,68 
S19 Farmacêuticos e perfumaria 7,77 7,36 4,87 5,16 5,38 5,06 4,65 
S20 Material plástico 16,63 15,75 10,42 11,05 11,51 10,82 9,94 
S21 Têxtil 4,25 4,98 5,86 7,16 9,31 11,68 10,58 
S22 Vestuário e acessórios 7,39 9,79 10,70 12,60 17,52 20,92 18,67 
S23 Calçados e artigos de couro e peles 16,45 16,53 15,57 16,53 15,98 16,53 16,52 
S24 Indústria do café 9,65 6,15 4,22 5,57 7,96 0,79 8,01 
S25 Prod. Benef. de origem vegetal 2,78 4,63 3,15 4,68 4,45 6,76 2,82 
S26 Carnes 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 
S27 Leite e laticínios 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92 
S28 Indústria do açúcar 15,67 2,17 15,67 2,12 2,65 15,67 2,17 
S29 Óleos vegetais  4,65 4,11 3,86 4,13 1,22 4,56 2,66 
S30 Bebidas e outros alimentos 3,16 3,16 8,81 17,90 23,98 29,25 1,60 
S31 Indústrias diversas 12,13 9,10 12,20 11,87 5,13 8,12 11,18 

Fonte: elaboração própria a partir das Contas Nacionais e GTAP. 
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Tabela 3.22  Tarifas sobre exportações brasileiras, por destino, 1996 (% ad-valorem) 
 

  Argentina R. Merc. Nafta R. Alca UE Japão R. Mundo 
S1 Agropecuária 2 81 4 02 4 65 5 75 1 98 0 16 9 96
S2 Extrativa mineral 13,19 10,05 0,34 21,45 0,02 0,01 22,89 
S3 Extração de petróleo, gás e outros 8,06 1,22 0,22 4,20 0,01 0,00 0,67 
S4 Minerais não-metálicos 8,43 10,09 3,36 8,20 3,46 0,96 12,28 
S5 Siderurgia 6,05 4,86 1,60 4,60 1,91 0,78 4,64 
S6 Metalurgia dos não-ferrosos 7,30 7,05 1,21 7,35 1,33 0,29 6,69 
S7 Outros metalúrgicos 9,85 7,41 1,41 7,43 2,54 0,67 9,21 
S8 Máquinas e tratores 2,84 2,42 0,57 3,50 1,25 0,07 4,56 
S9 Material elétrico 4,09 3,49 0,82 5,03 1,80 0,10 6,56 
S10 Material eletrônico 1,44 1,17 0,42 2,25 1,23 0,13 2,90 
S11 Automóveis, caminhões e ônibus 14,17 8,89 1,19 10,39 6,45 0,00 25,20 
S12 Outros veículos, peças e acessórios 6,10 2,55 0,14 3,21 0,89 0,00 9,84 
S13 Madeira e mobiliário 9,15 13,18 0,23 11,72 1,43 0,16 8,55 
S14 Papel e gráfica 3,83 4,91 0,54 4,01 1,72 0,19 4,50 
S15 Borracha 8,34 8,17 1,74 8,79 3,66 0,05 8,61 
S16 Químicos não-petroquímicos 4,19 4,11 0,87 4,42 1,84 0,03 4,33 
S17 Refino de petróleo e ind. petroquímica 3,41 0,02 2,84 12,43 3,14 0,13 25,26 
S18 Químicos diversos 3,86 3,79 0,81 4,07 1,70 0,02 3,99 
S19 Farmacêuticos e perfumaria 5,71 5,59 1,19 6,01 2,51 0,03 5,89 
S20 Material plástico 12,21 11,96 2,54 12,86 5,36 0,07 12,61 
S21 Têxtil 11,17 12,16 1,83 9,47 2,04 1,59 8,28 
S22 Vestuário e acessórios 23,72 23,40 15,96 14,99 12,36 6,96 15,21 
S23 Calçados e artigos de couro e peles 14,78 13,01 6,97 9,30 4,22 14,80 11,57 
S24 Indústria do café 3,86 4,90 8,79 9,15 1,76 0,08 16,01 
S25 Prod. Benef. de origem vegetal 5,80 6,56 0,62 7,74 3,49 8,22 8,34 
S26 Carnes 4,25 1,20 0,25 5,62 20,45 51,03 8,75 
S27 Leite e laticínios 15,97 18,04 16,38 7,18 116,34 350,49 100,75 
S28 Indústria do açúcar 16,15 7,97 60,51 25,57 74,96 139,87 14,46 
S29 Óleos vegetais 4,69 4,33 0,00 8,86 0,00 0,00 12,64 
S30 Bebidas e outros alimentos 25,48 34,07 3,03 30,40 15,43 36,26 35,88 
S31 Indústrias diversas 10,66 5,78 1,01 10,62 3,34 1,14 7,24 

     Fonte: elaboração própria a partir das Contas Nacionais e GTAP.
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3.3.2 Parâmetros 

 

O modelo SPARTA requer um conjunto de parâmetros específicos, definidos pelas 

formas funcionais utilizadas no modelo. As Tabelas 3.23 e 3.24 apresentam os 

principais parâmetros utilizados no modelo. Nesta seção, uma descrição do 

procedimento e dos dados utilizado na determinação destes parâmetros é 

apresentada. 

 

A especificação de investimento e acumulação de capital requer um parâmetro que 

relaciona as taxas de retorno bruta e líquida do capital, por setor e região (QCOEF). 

Este parâmetro é obtido a partir das taxas  médias de retorno e da estimativa da taxa 

de depreciação (Dixon et al., 1982). A taxa de depreciação (DEP) segue a adotada no 

modelo EFES (Haddad e Domingues, 2001a), obtida para o ano de 1996 a partir dos 

dados das matrizes de insumo-produto, e é a mesma para todos os setores e regiões. 

O valor do estoque de capital para cada setor regional segue a relação Remuneração 

do Capital/Estoque de Capital estimada para o modelo EFES (ver Haddad e 

Domingues, 2001a). O parâmetro de distribuição do investimento (BETA_R) é 

idêntico por setor e região, e emprega o valor utilizado em Haddad e Hewings 

(1997).52  

 

O quociente entre dívida externa e PIB (DEBT_RATIO) e o fator da taxa de juros 

internacional (R_WORLD) foram obtidos do Boletim do Banco Central, para 1996.  

 
                                                 
52 Este parâmetro é importante nas simulações de longo prazo, onde existe mobilidade setorial e 
regional do capital. Um teste de sensibilidade dos resultados a estes parâmetros, semelhante ao 
realizado na seção 4.2.4 para outros parâmetros, não indica alteração relevante nas conclusões obtidas. 
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As elasticidades-gasto do consumo das famílias (EPS) são utilizadas para calibrar os 

parâmetros de participação orçamentária marginal do gasto das famílias (DELTA, 

vide equação E_29 no Anexo 1).53 Asano e Fiuza (2001) estimam estas elasticidades 

para um conjunto de 6 bens. A conveniência dessa estimação é ser baseada em dados 

recentes da POF, no mesmo ano base do modelo SPARTA. Para completar o 

conjunto de parâmetros necessários, foram utilizadas as estimativas de Guilhoto 

(1995) e Haddad e Hewings  (1997).54  

 

O parâmetro de Frish (Frish, 1959) compõe a formulação da demanda das famílias, e 

pode ser interpretado como a flexibilidade da utilidade marginal do gasto das 

famílias. Os valores utilizados no modelo SPARTA partem dos utilizados no modelo 

B-MARIA, que por sua vez utiliza estimativas encontradas na literatura, adaptadas 

ao caso brasileiro.55 Este parâmetro também pode ser utilizado no cálculo das 

elasticidades-preço (implícitas) do consumo das famílias, uma vez que estas não são 

explicitamente utilizadas na implementação do modelo.56  

 

                                                 
53 A formulação da demanda das famílias implica que DELTAi,q=EPSi,q.S3COMi,q, onde S3COMi,q é a 
participação do consumo do bem i no gasto da família na região q. Além disso, a especificação requer 

que ∑
=

=
42

1
, 1

i
qiDELTA  para q = São Pulo, Resto do Brasil. 

54 Esses trabalhos utilizam estimativas calculadas em Bonelli e Cunha (1981) e Thomas et al.(1991). 
55 Haddad e Hewings (1997) reporta que estes valores foram computados a partir do estudo de Lluch 
et al. (1977) pelo matching com a renda per-capita das regiões do modelo B-MARIA. Para o modelo 
SPARTA, o parâmetro de Frish é o mesmo da região Centro-Sul no modelo B-MARIA (-3,7), e o 
Resto do Brasil adota a média do Norte e Nordeste (-5,6). Campos Filho (1998b) utiliza valores 
semelhantes, entre –4,6 e –2,6. Estudos reportam –1,82 como padrão para este parâmetro (na 
calibragem dos modelos Monash-MRF, ORANI e ORANI-G para a economia australiana).  
56 A fórmula de Frish para o cálculo destas elasticidades é discutida em Dixon et al. (1982), páginas 
194-195; seus valores são obtidos a partir do parâmetro de Frish, das participações dos bens no 
consumo (S3COMi,q ) e das elasticidades-gasto (EPSi,q): 

q
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onde ki ,δ  assume o valor de 1 para i = k e 0 nos outros casos. 
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Os parâmetros MA e MAM determinam a estrutura multiplicativa de Armington para 

as diversas categorias de uso (ver item 2.2). Sua introdução no modelo visou facilitar 

o teste de diferentes estruturas de diferenciação. Adams et al. (2000) calibra este 

parâmetro para 5, em seu modelo para a economia australiana. As evidências de 

Shiells e Reinert (1993) apontam para um grau de diferenciação acima de 4, no longo 

prazo, entre a substituição no mercado externo e no mercado doméstico para a 

economia norte-americano. O modelo SPARTA utiliza um grau de diferenciação 

menor: 2 para bens domésticos e 1,2 entre importados (no longo prazo), a partir das 

elasticidades setoriais tomadas como base (SIGMA10, vide Tabela 3.24). Esta 

escolha está em linha com estimativas econométricas de Bilgic et al. (2002) para a 

economia norte-americana, que rejeitam a hipótese de que as elasticidades de 

substituição inter-regionais sejam o limite inferior das elasticidades-preço no 

comércio internacional. 

 

SIGMA1O são as elasticidades de substituição na estrutura de Armington. Os valores 

para esta elasticidade são os utilizados por Haddad (1999) em simulações de curto 

prazo. Dados os parâmetros MA e MAM, um múltiplo de SIGMA10 é aplicado na 

substituição inter-regional ou entre importados (ver seção 2.2).57  

 

As elasticidades das exportações (EXP_ELAST) foram calibradas para 1996, a partir 

dos dados das contas nacionais (ver Haddad e Domingues, 2001a). Por hipótese, não 

há diferenciação regional para este parâmetro. A elasticidade de substituição entre 

                                                 
57 O modelo utiliza os mesmos parâmetros setoriais nas 3 categorias de uso. Dessa forma os valores 
para SIGMA1O também são adotados para SIGMA1C, SIGMA1M, SIGMA2O. SIGMA2C, 
SIGMA2O, SIGMA3C, SIGMA3M e SIGMA3O. Gallaway et al.(2000) e Hillberry et al.(2001) 
apresentam estimativas econométricas destes parâmetros no caso da economia norte-americana. 
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fatores primários, capital e trabalho (SIGMA1FAC) é idêntica para todas as indústrias 

regionais, seguindo valor padrão utilizado na literatura.  

 

Tabela 3.23  Parâmetros selecionados no modelo SPARTA 
 

Coeficiente Descrição Valor 
DEP(j) 1-taxa de depreciação 0,9630 

FRISCH(q) Parâmetro de Frish -3,70 (São Paulo) 
-5,60 (R. do Brasil) 

DEBT_RATIO Dívida Externa / PIB 0,2237 
R_WORLD 1+taxa de juros internacional 1,0558 
SIGMA1FAC Elasticidade de substituição dos fatores primários 0,50 

MA Parâmetro multiplicativo da estrutura de Armington 
(fluxos domésticos) 2,00 

MAM Parâmetro multiplicativo da estrutura de Armington 
(fluxos importados) 

1,20 (longo prazo) 
1,00 (curto prazo) 

BETA_R Parâmetro de distribuição do investimento 4,76 

VALKT(j,q) Valor corrente do estoque de capital, em milhões de 
reais, 1996 Tabela 3.24 

EPS(i,q) Elasticidade-gasto do consumo das famílias Tabela 3.24 
QCOEF(j,q) Parâmetro de investimento Tabela 3.24 
EXP_ELAST(i) (-) Elasticidade-preço de exportações Tabela 3.24 

SIGMA10(i) Elasticidade base de substituição na estrutura de 
Armington Tabela 3.24 
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Tabela 3.24  Parâmetros selecionados no modelo SPARTA 
 

  
VALKT 

(R$ milhões de 1996) 

  São Paulo Resto do 
Brasil 

EPS QCOEF EXP_ELAST SIGMA1 

S1 Agropecuária 12118 53257 0,7260 1,6787 -13,2412 0,5000 
S2 Extrativa mineral 853 3583 1,0000 1,4110 -1,7240 2,0000 

S3 Extração de petróleo, gás e outros 31 4264 1,0000 1,4110 -2,4600 2,0000 

S4 Minerais não-metálicos 9672 13276 0,7205 1,6652 -1,2347 2,0000 

S5 Siderurgia 6722 16629 1,0000 1,9677 -1,7700 2,0000 

S6 Metalurgia dos não-ferrosos 1294 4119 0,1556 1,9677 -1,1417 2,0000 

S7 Outros metalúrgicos 9442 1668 0,8595 1,9677 -1,2013 0,5000 

S8 Máquinas e tratores 4648 6131 1,1831 1,6637 -2,2629 0,5000 

S9 Material elétrico 3639 954 0,9684 1,7160 -1,1849 0,5000 

S10 Material eletrônico 6620 5087 0,9458 1,7160 -1,0436 0,5000 

S11 Automóveis, caminhões e ônibus 21807 7077 1,3051 1,8357 -0,9999 0,5000 

S12 Outros veículos, peças e acessórios 8757 1604 1,3051 1,8357 -1,1916 0,5000 

S13 Madeira e mobiliário 1878 5194 1,3040 2,1194 -1,1342 0,5000 

S14 Papel e gráfica 11533 9860 0,7048 1,4622 -0,9991 0,5000 

S15 Borracha 8980 2532 0,6322 1,7958 -0,9991 2,0000 

S16 Químicos não-petroquímicos 2126 1937 1,2029 1,5906 -2,0774 2,0000 

S17 Refino de petróleo e ind. petroquímica 138 18676 1,0539 1,5906 -5,0900 2,0000 

S18 Químicos diversos 4239 1320 1,0515 1,5906 -3,2903 2,0000 

S19 Farmacêuticos e perfumaria 1757 1787 0,7413 1,9259 -0,7997 4,0000 

S20 Material plástico 9779 6242 1,1722 1,4386 -3,0345 2,0000 

S21 Têxtil 7913 6098 0,9063 1,6085 -4,5448 4,0000 

S22 Vestuário e acessórios 3066 4603 1,1300 1,6148 -0,4040 4,0000 

S23 Calçados e artigos de couro e peles 2113 2533 1,0692 1,6148 -0,8852 4,0000 

S24 Indústria do café 321 4557 0,7260 1,6772 -0,4085 4,0000 

S25 Prod. Benef. de origem vegetal 3742 12313 0,7260 1,6772 -1,9424 4,0000 

S26 Carnes 1777 12084 0,7260 1,6772 -2,1164 4,0000 

S27 Leite e laticínios 5124 1510 0,7260 1,6772 -2,6386 4,0000 

S28 Indústria do açúcar 3153 1298 0,7260 1,6772 -0,3492 4,0000 

S29 Óleos vegetais  3405 6902 0,7260 1,6772 -1,3234 4,0000 

S30 Bebidas e outros alimentos 16309 5014 0,7260 1,6772 -0,7531 4,0000 

S31 Indústrias diversas 1144 3284 0,7475 1,3122 -0,2665 0,5000 

S32 SIUP 48383 40832 0,9477 1,6944 -0,7624 2,0000 

S33 Construção Civil 3836 22842 1,0000 1,6061 -1,0450 0,5000 

S34 Comércio 17623 23856 1,2268 1,6452 -1,2168 2,0000 

S35 Transporte 13486 62929 1,1219 1,7463 -8,3618 2,0000 

S36 Comunicações 16465 24321 0,9981 1,4132 -1,0640 2,0000 

S37 Instituições financeiras 22597 26739 1,4772 1,6834 -2,1026 2,0000 

S38 Serviços prestados às famílias 26019 90113 1,1700 1,6834 -2,9820 2,0000 

S39 Serviços prestados às empresas 19678 29124 1,5398 1,3831 -0,8452 2,0000 

S40 Aluguel de imóveis 345624 793978 0,7910 1,6834 -1,9780 2,0000 

S41 Administração pública 59406 174193 1,0000 1,6834 -3,6278 2,0000 

S42 Serviços privados não-mercantis 2556 9330 1,5657 1,6834 -1,0450 2,0000 
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3.3.3 Dados demográficos 

 

A calibragem do módulo de população e mercado de trabalho exige alguns dados 

sobre demografia brasileira. Estas informações foram obtidas do IBGE, referentes a 

1996. São especificadas as populações totais, em idade de trabalho e 

economicamente ativa, em cada região. Além disso, informa-se a migração regional 

e internacional. A Tabela 3.25 apresenta os dados utilizados no modelo. 

 

Tabela 3.25  Dados demográficos, 1996 (mil pessoas) 
 

 Brasil São Paulo Resto do Brasil 

População Economicamente Ativa 78.277 17.628 60.649 

Pessoas Empregadas 64.793 14.746 50.047 

Crescimento Natural 2.210 604 1.606 

População 161.247 35.026 126.221 

Migração Internacional Líquida 21,021 5,835 15,186 

Migração Regional Líquida 0 120,718 -120,718 

População em idade de trabalho 116.233 26.033 90.200 
          Fonte: Anuário Estatístico IBGE, PNAD, elaboração própria 
 

 

As informações para o Resto do Brasil foram obtidas como resíduo, a partir dos 

dados para São Paulo e Brasil. O movimento de migração regional líquida em 1996 

foi em direção a São Paulo, mas em número pouco significativo, assim como o 

movimento de migração internacional. As demais informações referem-se às 

definições correntes do IBGE para a PEA, pessoas empregadas e população em idade 

de trabalho. O crescimento natural da população foi obtido da comparação com o ano 

anterior.  
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4  Simulação da Alca com o modelo SPARTA 
 

O modelo SPARTA é empregado no estudo dos impactos da formação da Alca 

através de simulações. Na próxima seção, a estrutura das simulações e detalhes sobre 

a solução do modelo são apresentados. A seção 4.2 traz comentários sobre a 

interpretação e entendimento dos resultados obtidos. As seções seguintes analisam 

cinco conjuntos de resultados: regionais e macroeconômicos, setoriais, abertura 

comercial e impacto territorial, deslocamento do investimento, e geração de 

emprego. Por fim, a seção 4.8 apresenta uma análise de sensibilidade dos resultados 

da simulação. 

 

4.1 Eliminação de barreiras tarifárias 

 

O cronograma de implementação da Alca e as negociações em curso (ver Capítulo 

1), permitem supor que a primeira etapa na implementação desse acordo recaia sobre 

as tarifas de importações intrabloco, visando sua harmonização e progressiva 

eliminação. Embora o governo brasileiro considere os subsídios à exportação e 

produção adotados pelos Estados Unidos um dos aspectos mais relevantes nas 

negociações da Alca, o mais provável é que concessões nesse tema sejam tratadas em 

negociações multilaterais, no âmbito da OMC, onde a reciprocidade de outros blocos 

(União Européia) deve ser negociada. As negociações na Alca provavelmente 

caminharão para a questão de acesso a mercados, como redução das tarifas de 

importação bilaterais dentro da Alca. 
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O modelo SPARTA pode ser utilizado na projeção de impactos setoriais e regionais 

da implementação da Alca, no seu aspecto de liberalização tarifária. As tarifas 

bilaterais de importação nos mercados da Alca, na configuração adotada pelo 

modelo, foram apresentadas na seção 3.3.1. Como apenas barreiras tarifárias no 

comércio bilateral do Brasil são utilizadas nas simulações, estas não representam a 

completa desoneração tarifária na Alca, uma vez que as tarifas entre os outros 

membros do bloco permanecem. Seria necessário um modelo EGC global (e.g. 

GTAP) para que a eliminação das tarifas entre todos os países membros do bloco 

pudesse ser simulada. 

 

Apesar dessa limitação, os exercícios de simulação implementados têm como 

vantagem o detalhamento setorial e regional da economia brasileira presente no 

modelo. Os resultados obtidos com o modelo SPARTA podem ser vistos como o 

novo equilíbrio setorial/regional obtido para um diferente vetor de preços relativos 

do comércio externo, fruto de um processo de desoneração das importações com 

origem na Alca, e melhor acesso das exportações brasileiras nesse bloco.  

 

A simulação implementada com o modelo SPARTA representa a eliminação das 

tarifas bilaterais sobre as importações de bens industriais (S2 a S32) e agropecuários 

(S1) entre o Brasil e 4 blocos/países: Argentina, Resto do Mercosul, Nafta e Resto da 

Alca. As tarifas bilaterais entre o Brasil e os mercados extra-bloco (União Européia, 

Japão e Resto do Mundo) permanecem inalteradas. A simulação é implementada nos 

dois ambientes econômicos (fechamentos) do modelo: curto e longo prazo.  
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A eliminação das tarifas de importação no Brasil, para os produtos com origem na 

Alca, é feita diretamente, através da desoneração do imposto de importação no 

respectivo fluxo. O modelo utiliza a forma de “poder do imposto” na modelagem das 

tarifas de importação. Seja tm(r,j) a tarifa (% ad-valorem) de importação no Brasil 

com origem no mercado externo r sobre o produto j (Tabela 3.21), então o poder da 

tarifa é dado por POWTAX(r,j) = (1+tm(r,j) /100). O choque (%) que elimina a tarifa 

específica significa trazer o poder da tarifa para 1, dessa forma: 58 
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A eliminação das tarifas sobre as exportações brasileiras na Alca é aproximada 

através de “subsídios equivalentes” às exportações, a partir da estrutura de proteção 

tarifária nos mercados da Alca (Tabela 3.22). O valor desse subsídio é calculado de 

forma a anular o efeito das tarifas de importação nos mercados externos. Seja t(j,r) a 

tarifa (% ad-valorem) de importação no mercado externo r sobre o produto j (Tabela 

3.22), e p(d,j)  o preço de exportação (doméstico) do bem j, então o preço do bem 

exportado no mercado externo r, p(j,r) , é dado por: 
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O subsídio sr (% ad-valorem) que anula o efeito da tarifa de importação no mercado 

externo é tal que: 
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58 As equações E_36 a E_38 (Anexo 1) mostram como estes choques são introduzidos no modelo. 
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),(),( jdrj pp =           (8) 

Substituindo (7) em (8): 
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A equação (9) determina o subsídio à exportação do bem j  para o mercado r que 

anula o efeito da respectiva tarifa de importação. Na simulação de implementação da 

Alca, este subsídio é atribuído às exportações brasileiras para a Argentina, Resto do 

Mercosul, Nafta e Resto da Alca.59  

 

Para facilitar a operacionalização das simulações, o modelo foi condensado,  

eliminando-se variáveis exógenas não utilizadas e endógenas que não eram foco da 

análise. Essa operação diminuiu o tamanho do modelo para 20.017 equações e 

27.045 variáveis. As simulações empregaram o método de Euler com 3  passos (2, 4 

e 8), cujos resultados se mostraram próximos dos obtidos com o método Grag, em 

geral mais preciso (ver Anexo 2). A opção pelo método Euler deveu-se à 

impossibilidade computacional, no fechamento de longo prazo, de utilizar o método 

Gragg para análise de sensibilidade sistemática. 

 

                                                 
59 No modelo, esta variável é representada por destaxfordest(i,s,d), e os choques são idênticos por 
região de origem (São Paulo e Resto do Brasil). As equações E_40 e E_41 (Tabela A1.4, Anexo 1) 
apresentam a introdução dessa variável no modelo. 
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4.2 Entendimento dos resultados de equilíbrio geral 

 

O conjunto de choques especificado para a simulação da Alca significa tanto o 

barateamento das importações brasileiras oriundas desse bloco, como menores 

preços das exportações brasileiras destinadas a esse mercado. A partir desses 

choques, um conjunto simultâneo de decisões de oferta, demanda, consumo e 

investimento são afetados, tanto setorialmente como regionalmente. A virtude do 

modelo EGC é tratar todas estas alterações de forma simultânea e integrada.  

 

Traçar o caminho completo dos resultados obtidos de uma simulação com um 

modelo EGC relativamente “grande’’ como o modelo SPARTA é um exercício 

tedioso e pouco elucidativo. Entretanto, a incapacidade de se entender 

adequadamente a complexa causalidade em um modelo EGC tende a caracterizá-los 

como “caixas-pretas”, nas quais os mecanismos que determinam seus resultados são 

desconhecidos do próprio analista. 60  

 

Um modelo de equilíbrio geral computável deve ser visto como uma representação 

simplificada do sistema econômico “real”. A correta adequação do modelo à 

“realidade” reside no fato de levar em conta os mecanismos mais importantes da 

economia, num quadro integrado e consistente de equilíbrio geral. O paradigma de 

equilíbrio geral é dos mais tradicionais e importantes na teoria econômica, de tal 

forma que operacionalizar seus princípios deve ser visto como uma forma padrão de 

                                                 
60 As simulações da Alca com o modelo são elucidativas a respeito das considerações acima. Às mais 
de 300.000 equações e variáveis do modelo adiciona-se um conjunto extenso de parâmetros e 
coeficientes; além disso os choques especificados afetam diferentemente 32 setores nas duas regiões 
da economia brasileira, para dois ambientes econômicos distintos (curto e longo prazo). 



 135 

análise em economia aplicada. Sua virtude reside exatamente em prover um 

tratamento teórico e aplicado que não pode ser alcançada pelo senso comum ou por 

modelos mais simples, de equilíbrio parcial.  

O modelo SPARTA apresenta os resultados das variáveis endógenas em termos de 

taxas de variação. Tanto a simulação de curto como de longo prazo representam 

exercícios de estática comparativa. As alterações observadas nas variáveis endógenas 

representam o deslocamento para o novo equilíbrio de estado estacionário da 

economia. 

 

A análise dos resultados obtidos das simulações parte dos aspectos agregados e segue 

para o nível regional e setorial. Os resultados agregados (nacionais e regionais) são 

reportados e analisados de maneira comparativa, para curto e longo prazo, o que 

permite ilustrar as diferentes hipóteses de funcionamento do modelo nesses dois 

ambientes. A seguir, são discutidos resultados setoriais, buscando captar os impactos 

diferenciados da abertura comercial nos setores regionais, no deslocamento do 

investimento e na geração de emprego. Finalmente, uma análise de sensibilidade é 

efetuada, de forma a avaliar a robustez dos resultados obtidos em relação a alguns 

parâmetros do modelo. 

 

4.3 Impactos regionais e macroecômicos 

 

A Tabela 4.1 apresenta alguns resultados agregados da simulação, nos dois 

ambientes em que o modelo foi utilizado. Nos modelos EGC regionais do tipo 

bottom-up a economia nacional é uma agregação dos espaços regionais; portanto os 
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resultados nacionais são médias ponderadas das taxas de variação das respectivas 

variáveis regionais.  

 

A diferença básica entre os ambientes de curto e longo prazo pode ser observada nos 

resultados para o investimento, emprego e população. No curto prazo o estoque da 

capital setorial (e regional) está fixo, daí a variação nula no investimento. Nesse 

ambiente o salário nominal está indexado ao IPC (salário real fixo) e a elevação no 

nível de emprego regional representa queda nas taxas regionais de desemprego 

(trabalho não pode se mover inter-regionalmente no curto prazo). No longo prazo há 

mobilidade inter-regional e intersetorial de capital e trabalho. Nesse caso, a elevação 

do nível de atividade na economia paulista ocorre acompanhada de deslocamento de 

capital e trabalho para essa região, uma vez que, em média, os setores paulistas são 

relativamente mais beneficiados. A migração interna é responsável pela elevação da 

oferta de trabalho na economia paulista, e conseqüente queda no resto do Brasil (as 

taxas regionais de desemprego são fixas no longo prazo). Nesse ambiente a oferta 

nacional de trabalho está fixa e o salário nominal (e real) responde endogenamente.  

 

Os ganhos agregados para a economia paulista (em termos de variação positiva do 

PIB) podem ser decompostos pelas alterações nos componentes do produto pelo lado 

do dispêndio. No longo prazo, consumo privado e investimento apresentam 

alterações positivas na economia paulista, em contraste com a compressão desses 

itens no Resto do Brasil. Ambas as regiões capturam impactos positivos do saldo 

comercial externo no longo prazo. Estes resultados indicam que a economia paulista 

apresenta uma estrutura econômica mais apta a capturar, relativamente ao Resto do 

Brasil, os impulsos da integração comercial brasileira na Alca. O saldo comercial 
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doméstico beneficia as outras regiões do Brasil em relação a São Paulo; dessa forma 

o comércio doméstico atua como amortecedor dos efeitos negativos do consumo e 

investimento no Resto do Brasil.  

 

O efeito projetado de concentração regional no Brasil, decorrente da implementação 

da Alca, também foi identificada na economia mexicana, no caso da integração 

comercial desse país no Nafta. Sánchez-Reaza e Rodríguez-Pose (2002, op. cit.) 

concluem que a liberalização comercial e a adesão ao Nafta levaram a uma maior 

polarização territorial no México, com as regiões próximas à fronteira norte-

americana sendo relativamente mais beneficiadas. Deve-se ter em mente a 

localização da indústria maquiladora próxima à fronteira com os Estados Unidos, e o 

declínio das áreas petrolíferas ao Sul do país, na determinação desse fenômeno; 

mesmo assim, a relação entre abertura comercial e ampliação da desigualdade 

regional no México parece bastante robusta. 61 

 

Na próxima seção é apresentado um mapeamento das alterações na estrutura setorial 

da economia nacional e das economias regionais, e sua relação com os resultados 

agregados desta seção. Esta análise permite identificar a origem dos ganhos relativos 

da economia paulista. 

                                                 
61 A partir de meados dos anos 90, estados fronteiriços no México desenvolveram centros industriais 
especializados, com empresas mais intensivas em capital e insumos domésticos, tornando-se menos 
dependentes das tradicionais maquiladoras, empresas exportadoras intensivas em mão-de-obra barata 
e insumos importados (Hanson, 1996; Dussel Peters, 2000). Para uma análise da indústria 
maquiladora no México e na América Central, ver Máttar e Hernandéz (2002). 
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Tabela 4.1 Impacto regional e macroeconômico da Alca (variáveis selecionadas) 
 

 Curto Prazo  Longo Prazo 
 

Brasil 
São 

Paulo 
R. 

Brasil  Brasil 
São 

Paulo 
R. 

Brasil 

PIB Real (var. %) 0,086 0,118 0,069  0,359 1,232 -0,127 

Consumo Real das 
Famílias  (var. %) 0,068 0,188 0,023  -0,441 0,905 -0,948 

Saldo Comercial  
Externo (var. R$ bi)* -0,595 -0,243 -0,352  2,327 0,617 1,710 

Saldo Comercial 
Doméstico (var. R$ bi)* 0,000 -0,279 0,279  0,000 -2,780 2,780 

Investimento Real              
(var. %) 0,000 0,000 0,000  0,634 4,497 -1,023 

População  (var. %) 0,000 0,000 0,000  0,000 1,472 -0,409 

Emprego  (var. %) 0,109 0,161 0,094  0,000 1,472 -0,409 

Salário nominal (var. %)  -0,153 -0,153 -0,153  -2,295 -3,533 -1,710 

* em moeda corrente de 1996 

 

4.4 Efeitos sobre a estrutura setorial 

 

Um resumo dos impactos setoriais da simulação de longo prazo pode ser observado 

nas tabelas 4.2 e 4.3, para uma agregação de 9 setores (ver Anexo 5). Essas tabelas 

mostram a participação setorial nas economias regionais e na economia brasileira, 

em relação ao ano base. O Gráfico 3 mostra estas alterações, indicando os grupos de 

setores ganhadores e perdedores em cada região e no Brasil, na simulação de longo 

prazo. 
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A Tabela 4.2 indica um quadro regional bastante diferenciado quanto aos impactos 

de longo prazo da Alca. Enquanto em São Paulo os principais setores beneficiados 

são serviços e bens de capital, no Resto do Brasil ganham participação agropecuária, 

o setor de bens intermediários e a siderurgia. Na economia paulista perdem 

participação os setores de alimentos e intermediários, enquanto que no Resto do 

Brasil o setor de serviços tem a maior perda de participação. A Tabela 4.3 e o 

Gráfico 3 mostram as alterações da participação setorial na economia brasileira. Na 

economia nacional ganham participação a agropecuária, bens intermediários e 

siderurgia; perdem participação os setores de bens de consumo, alimentos e serviços. 

A perda de participação do setor de serviços é esperada, dado que a implementação 

da Alca não os afetou diretamente (a simulação não especifica abertura comercial nos 

setores de serviços). Como resultado geral desses movimentos, a economia paulista 

amplia sua participação no valor adicionado da economia brasileira em 0,163 pontos 

percentuais, com a conseqüente queda na participação do Resto do Brasil. 

 

Indicadores do banco de dados ajudam a explicar essa diferenciação regional dos 

ganhos setoriais. A agropecuária do Resto do Brasil possui elevada participação no 

consumo das famílias de São Paulo (vide Tabelas 3.7 e 3.8), componente que se 

expande fortemente, e dessa forma a região consegue capturar efeitos inter-regionais 

positivos, apesar da queda do consumo (agregado) na própria região. Bens de capital 

e veículos são setores relativamente concentrados em São Paulo (vide Tabela 3.4), 

com elevada participação nas exportações paulistas, principalmente para a Alca. 

Siderurgia e intermediários são setores concentrados no Resto do Brasil, e este 

último possui uma elevada concentração de exportações para o Nafta, de forma que 

se beneficiam diretamente da liberalização da Alca.  
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A perda de participação dos setores de alimentos e bens de consumo ocorre devido à 

substituição, no consumo das famílias, em favor das importações. No caso de alguns 

bens de consumo importantes nos gastos das famílias (como têxteis, vestuário e 

calçados) a participação das importações se eleva significativamente, tanto em São 

Paulo (de 5,15% para 7,59%) como no Resto do Brasil (de 4,70% para 7,30%). Nos 

setores de alimentos (que representam 15,68% do total do consumo das famílias) 

ocorre movimento semelhante, de elevação da participação do componente 

importado. Cabe ressaltar também que estes setores expandem significativamente 

suas vendas nos mercados da Alca, o que contribui para a substituição em favor das 

importações no consumo doméstico. 
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Tabela 4.2 Impacto da Alca na participação setorial regional – longo prazo 
 

São Paulo  Resto do Brasil  
Part. 
(%) 

var. 
(p.p.)  Part. 

(%) 
var. 

(p.p.) 
Agropecuária 4,831 0,017  9,886 0,107 
Extrativa 1,508 0,008  2,114 -0,004 
Siderurgia 3,036 0,020  2,066 0,038 
Bens de Capital 6,390 0,023  2,307 -0,009 
Veículos 4,334 -0,009  0,655 0,000 
Intermediários 8,607 -0,057  6,513 0,078 
Bens de Consumo 2,722 -0,030  1,584 -0,019 
Alimentos 4,881 -0,062  3,503 -0,023 
Serviços 63,692 0,090  71,371 -0,168 

Total 100 0  100 0 
 

Fonte: resultados das simulações 
 
 
 

Tabela 4.3 Impacto da Alca na participação setorial nacional - longo prazo 

 
São Paulo  Resto do Brasil  Brasil  

Part. 
(%) 

Var.  
(p.p.)  Part. 

(%) 
Var.  
(p.p.)  Part. 

(%) 
Var.  
(p.p.) 

Agropecuária 1,535 0,013  6,745 0,057  8,280 0,070 

Extrativa 0,479 0,005  1,443 -0,006  1,922 -0,001 

Siderurgia 0,964 0,011  1,410 0,022  2,374 0,034 

Bens de Capital 2,030 0,018  1,574 -0,010  3,604 0,008 

Veículos 1,377 0,004  0,447 -0,001  1,824 0,003 

Intermediários 2,734 -0,004  4,444 0,043  7,179 0,038 

Bens de Consumo 0,865 -0,005  1,081 -0,015  1,946 -0,020 

Alimentos 1,551 -0,012  2,390 -0,022  3,940 -0,034 

Serviços 20,236 0,133  48,696 -0,231  68,932 -0,098 

Total 31,771 0,163  68,229 -0,163  100 0 
 

Fonte: resultados das simulações 
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Gráfico 3  Participação setorial na economia brasileira, 
impacto de longo prazo da Alca (p.p.) 

 
 

-0,04 -0,02 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08

Agropecuária

Extrativa

Siderurgia

Bens de Capital

Veículos

Intermediários

Bens de Consumo

Alimentos

Brasil São Paulo Resto do Brasil

 
Fonte: Resultados das Simulações 
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4.5 Abertura setorial e repercussões regionais diferenciadas 

 

Um exercício interessante é decompor a contribuição da abertura comercial por setor 

(eliminação de tarifas no Brasil e expansão das exportações) para a variação do PIB e 

do produto Regional Bruto (PRB). O método de solução do modelo (Harrison et al., 

1999) permite que o resultado para cada variável endógena seja decomposto para 

subconjuntos dos choques da simulação.62 Usando essa capacidade diferenciações 

setoriais/regionais de impacto podem ser avaliadas, o que ajuda a sistematizar a 

origem tanto do impacto positivo na economia paulista como do impacto negativo 

para o Resto do Brasil. Além disso, essa decomposição pode ser utilizada para 

estabelecer uma ordenação setorial para a negociação da Alca, do ponto de vista 

brasileiro, na qual teriam prioridade no processo de abertura os setores com impacto 

(projetado) positivo sobre o nível de atividade nacional. 

 

A Tabela 4.4 mostra a contribuição da abertura setorial para a variação do PIB, na 

simulação de longo prazo. A abertura num conjunto de 20 setores contribui para um 

crescimento de 0,360% do PIB, sendo os maiores efeitos positivos gerados pela 

abertura no setor automobilístico (S11) e de máquinas e tratores (S8). A abertura 

num grupo de 11 setores contribui para uma variação no PIB de -0,148%, com 

destaque para o impacto negativo causado pela abertura no setor de calçados (S19) e 

agropecuária (S1).  

 

                                                 
62 Esta decomposição é semelhante à realização de 42 simulações de abertura comercial (uma para 
cada setor), a partir das quais o resultado para a variação final do PIB seria a soma dos resultados 
parciais. 
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A Tabela 4.5 apresenta a decomposição setorial do impacto sobre o produto regional. 

A abertura no setor automobilístico (S11) representa 36,49% do impacto positivo 

total da Alca sobre São Paulo, em termos de variação do PRB. Por outro lado, a 

abertura em farmacêuticos e perfumaria (S19) representa 47,90% do impacto 

negativo total da Alca na economia paulista. Os resultados mostram que o total dos 

impactos positivos em São Paulo (23 setores) representam um impacto de 1,205% de 

crescimento do PRB, e os impactos negativos (8 setores) produzem queda de 

0,268%. O resultado líquido é de uma expansão de 0,937% do nível de atividade 

paulista no longo prazo. 

 

Comparando os resultados paulistas com o observado no Resto do Brasil, uma 

distinção regional pode ser percebida. Em alguns casos, a abertura num setor 

específico tem impacto positivo sobre a economia paulista, e negativo sobre o Resto 

do Brasil, ou vice-versa. A liberalização no setor de calçados (S23), por exemplo, 

representa a maior contribuição para o crescimento do PRB no Resto do Brasil 

(14,64% do efeito positivo total na região), mas seu impacto em São Paulo é 

negativo, representando 16,88% do efeito negativo sobre o PRB da economia 

paulista. 

 

Alguns fatores gerais podem ser relacionados como causa dessa diferenciação 

territorial do impacto da Alca. Deve-se ter em mente não apenas os setores 

diretamente mais afetados com a abertura, como também a inserção externa e 

nacional das duas regiões. Notadamente, os setores paulistas têm maior corrente de 

comércio com a Alca: são os que mais exportam para a Alca e os que mais importam, 

relativamente ao resto do país. É importante notar que o impacto positivo da abertura 
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surge não só da expansão das exportações, mas também da importação de insumos 

mais baratos.  O Resto do Brasil apresenta uma posição de desvantagem não só 

porque a sua participação como exportador, nos setores mais afetados é, em média, 

relativamente inferior, mas também porque as importações da Alca tendem, em 

alguns casos, a deslocar vendas setoriais da região para São Paulo. 

 

Em suma, o impacto positivo na economia paulista surge porque a região possui uma 

maior participação nos setores mais beneficiados com a Alca e também porque 

conseguem capturar com maior intensidade a impacto positivo da desoneração das 

importações. No Resto do Brasil o efeito da expansão das exportações é menos 

intenso e a vantagem com importações mais baratas não é tão relevante. Além disso, 

a região sofre com o deslocamento de sua oferta na economia paulista, em favor das 

importações. 

 

A tipologia dos resultados reportados nas tabelas 4.4 e 4.5 representam uma forma de 

utilização do modelo como subsídio para negociações comerciais. Destas 

informações pode ser estabelecido um ranking dos setores onde a abertura na Alca 

seria preferível, do ponto de vista do formulador de política, se seu interesse fosse 

maximizar o impacto sobre o PIB. Eventualmente, o planejador regional gostaria de 

ter o mesmo tipo de informação, de foram a balizar políticas regionais 

compensatórias ou demandas específicas sobre a política comercial, de âmbito 

federal no Brasil.  
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Tabela 4.4 Contribuição da abertura setorial na Alca, longo prazo: 
Resultados Nacionais 

 

Impacto Positivo contr. % Efeito* Impacto Negativo contr. % Efeito*
S11 Automóveis, caminhões e ônibus 28.68 S23 Calçados e artigos de couro e peles 49.79
S8 Máquinas e tratores 11.29 S2 Extrativa mineral 32.65
S10 Material eletrônico 7.19 S29 Óleos vegetais 11.92
S9 Material elétrico 5.91 S26 Carnes 4.95
S25 Prod. Benef. de origem vegetal 5.97 S27 Leite e laticínios 0.69
S30 Bebidas e outros alimentos 5.72
S21 Têxtil 4.58
S3 Extração de petróleo, gás e outros 3.36
S12 Outros veículos, peças e acessórios 3.27
S15 Borracha 3.12
S20 Material plástico 2.38
S28 Indústria do açúcar 2.35
S6 Metalurgia dos não-ferrosos 2.02
S18 Químicos diversos 2.07
S1 Agropecuária 1.82
S19 Farmacêuticos e perfumaria 1.99
S31 Indústrias diversas 1.57
S7 Outros metalúrgicos 1.43
S14 Papel e gráfica 1.22
S5 Siderurgia 0.89
S16 Químicos não-petroquímicos 0.71
S22 Vestuário e acessórios 0.71
S4 Minerais não-metálicos 0.65
S17 Refino de petróleo e ind. petroquímica 0.45
S13 Madeira e mobiliário 0.34
S24 Indústria do café 0.30

total 100.00 0.371 total 100.00 -0.012  

Fonte: resultados das simulações   *variação % do PIB 
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Tabela 4.5 Contribuição da abertura setorial na Alca, longo prazo: 
Resultados Regionais 

 
Impacto Positivo contr. % Efeito* Impacto Negativo contr. % Efeito*

S11 Automóveis, caminhões e ônibus 35.86 S23 Calçados e artigos de couro e peles 33.97
S8 Máquinas e tratores 8.13 S1 Agropecuária 22.40
S30 Bebidas e outros alimentos 7.77 S2 Extrativa mineral 17.65
S25 Prod. Benef. de origem vegetal 7.20 S17 Refino de petróleo e ind. petroquímica 17.26
S21 Têxtil 5.48 S29 Óleos vegetais 6.65
S10 Material eletrônico 5.03 S26 Carnes 2.07
S9 Material elétrico 4.69
S15 Borracha 3.80
S28 Indústria do açúcar 3.37
S6 Metalurgia dos não-ferrosos 2.53

São S3 Extração de petróleo, gás e outros 2.44
Paulo S12 Outros veículos, peças e acessórios 2.26

S20 Material plástico 1.97
S18 Químicos diversos 1.87
S14 Papel e gráfica 1.62
S19 Farmacêuticos e perfumaria 1.39
S7 Outros metalúrgicos 1.30
S16 Químicos não-petroquímicos 0.71
S5 Siderurgia 0.68
S22 Vestuário e acessórios 0.58
S27 Leite e laticínios 0.44
S13 Madeira e mobiliário 0.33
S24 Indústria do café 0.32
S4 Minerais não-metálicos 0.22
S31 Indústrias diversas 0.01

total 100.00 1.329 total 100.00 -0.098

S1 Agropecuária 30.63 S11 Automóveis, caminhões e ônibus 49.61
S17 Refino de petróleo e ind. petroquímica 16.17 S30 Bebidas e outros alimentos 12.18
S23 Calçados e artigos de couro e peles 12.25 S25 Prod. Benef. de origem vegetal 9.34
S31 Indústrias diversas 12.11 S21 Têxtil 7.01
S8 Máquinas e tratores 6.81 S28 Indústria do açúcar 5.69
S10 Material eletrônico 5.83 S15 Borracha 5.06

Resto S2 Extrativa mineral 4.64 S6 Metalurgia dos não-ferrosos 3.50
do S12 Outros veículos, peças e acessórios 2.96 S14 Papel e gráfica 2.46
Brasil S4 Minerais não-metálicos 2.89 S27 Leite e laticínios 1.69

S29 Óleos vegetais 1.84 S18 Químicos diversos 0.95
S3 Extração de petróleo, gás e outros 1.81 S7 Outros metalúrgicos 0.66
S19 Farmacêuticos e perfumaria 1.65 S16 Químicos não-petroquímicos 0.55
S26 Carnes 0.26 S20 Material plástico 0.43
S5 Siderurgia 0.16 S24 Indústria do café 0.31

S9 Material elétrico 0.29
S13 Madeira e mobiliário 0.21
S22 Vestuário e acessórios 0.07

total 100.00 0.074 total 100.00 -0.201  
Fonte: resultados das simulações   *variação % do PRB 
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4.6 Deslocamento inter-regional do investimento 

 

Um conjunto importante de resultados refere-se a alterações setoriais e inter-

regionais do estoque de capital, por meio do qual podem ser observados tendências 

de re-localização do investimento decorrentes da implementação da Alca.  

 

Entre as simulações efetuadas neste trabalho, só é possível observar alterações do 

nível de investimento e estoque de capital no longo prazo, pois no ambiente de curto 

o estoque de capital é fixo (e o investimento é zero). O investimento setorial e 

regional é atingido pela abertura comercial pela alteração provocada na taxa de 

retorno relativa observada no ano base. O impacto sobre a taxa de retorno ocorre 

através de dois canais: pelo custo de produção do bem de capital e pelo preço de 

aluguel (remuneração) do capital. Dada a participação das importações na 

composição dos bens de capital (vide Tabela 3.9 e 3.10), uma desoneração tarifária 

tende a elevar a taxa de retorno do capital pra a maioria dos setores, ceteris paribus. 

Os movimentos de investimento (criação de capital) se direcionam para setores mais 

beneficiados com a abertura, pois a expansão do nível de atividade requer unidades 

adicionais de capital. Além disso, elevação do estoque de capital na economia 

deprime o preço do aluguel (remuneração) das unidades adicionais de capital. A 

movimentação destes componentes altera a taxa de retorno do capital em cada setor 

regional, e também a taxa média de retorno co capital na região. A criação de capital 

setorial é direcionada de forma a restabelecer os diferenciais de retorno do capital nas 

regiões. 
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A Tabela 4.6 apresenta os resultados para criação de capital no longo prazo. O 

Gráfico 4 mostra essas alterações para setores relativamente concentrados em São 

Paulo. Nesses setores a criação de capital é superior à verificada no segmento do 

Resto do Brasil; para leite e laticínios (S27), a queda em São Paulo é superior à do 

Resto do Brasil. Vale ressaltar o resultado em setores de alimentos (S24, S25, S26 e 

S29), nos quais a criação de capital, no segmento paulista, é significativamente 

superior. 63No agregado, o investimento em São Paulo apresentou expansão real de 

4,49 %, e no Resto do Brasil uma queda de -1,02 % (Tabela 4.1).  

                                                 
63 Variações negativas indicam que o investimento no período não foi capaz de contrabalançar a 
depreciação do estoque de capital. O modelo adota a mesma taxa de depreciação do capital para todos 
os setores e regiões (vide seção 3.3.2).  
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Tabela 4.6 Criação de capital no longo prazo, simulação Alca (var. % real) 
 

Setor São Paulo Resto do 
Brasil Brasil 

S1 Agropecuária 5,86 11,55 9,84 
S2 Extrativa mineral 10,27 24,86 20,48 
S3 Extração de petróleo, gás e outros 0,16 2,92 2,09 
S4 Minerais não-metálicos 17,14 6,48 9,68 
S5 Siderurgia 17,76 23,11 21,50 
S6 Metalurgia dos não-ferrosos 13,09 12,46 12,65 
S7 Outros metalúrgicos 29,42 1,72 10,03 
S8 Máquinas e tratores 23,64 2,89 9,11 
S9 Material elétrico 11,19 0,60 3,78 
S10 Material eletrônico 19,99 -5,06 2,46 
S11 Automóveis, caminhões e ônibus 25,58 -0,49 7,33 
S12 Outros veículos, peças e acessórios 19,40 1,22 6,68 
S13 Madeira e mobiliário 4,04 3,19 3,44 
S14 Papel e gráfica 6,65 2,80 3,96 
S15 Borracha 25,55 1,65 8,82 
S16 Químicos não-petroquímicos 15,12 3,39 6,91 
S17 Refino de petróleo e petroquímica 0,36 22,12 15,59 
S18 Químicos diversos 26,45 3,15 10,14 
S19 Farmacêuticos e perfumaria 10,58 -1,96 1,80 
S20 Material plástico 13,35 1,98 5,39 
S21 Têxtil 39,79 12,61 20,77 
S22 Vestuário e acessórios 3,03 -5,48 -2,93 
S23 Calçados e artigos de couro e peles -0,61 9,68 6,59 
S24 Indústria do café 2,08 0,34 0,86 
S25 Prod. Benef. de origem vegetal 19,25 2,77 7,72 
S26 Carnes 2,89 -1,11 0,09 
S27 Leite e laticínios -14,36 -3,73 -6,92 
S28 Indústria do açúcar 8,15 5,82 6,52 
S29 Óleos vegetais 8,97 8,44 8,60 
S30 Bebidas e outros alimentos 16,66 -1,17 4,18 
S31 Indústrias diversas 5,23 1,43 2,57 

 

Fonte: Resultados das Simulações 
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Gráfico 4  Criação de capital no longo prazo 
(setores concentrados em São Paulo) 
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Fonte: Tabela 4.6 
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4.8 Abertura comercial e impacto sobre o emprego 

Usualmente, os impactos positivos da abertura comercial sobre o emprego são 

associados à expansão das exportações, e a perda de empregos é relacionada à 

elevação das importações (maior concorrência no mercado doméstico). Aspectos 

menos abordados são as relações indiretas entre importações e exportações, 

originadas no processo produtivo. Abertura comercial significa também a 

possibilidade de importar insumos mais baratos, reduzindo custos de produção, o que 

pode representar maior capacidade de exportação, por meio da utilização (direta e 

indireta) de insumos. Um setor que se beneficia diretamente por importações mais 

baratas repassa ao resto dos setores seus produtos a custos menores, efeito que se 

propaga ao longo da cadeia produtiva. A vantagem de se trabalhar com um modelo 

de equilíbrio geral é que tanto o efeito das exportações como das importações são 

captados simultaneamente. 

 

O método de solução do modelo SPARTA permite que a variação do nível de 

emprego em cada setor seja decomposta em dois efeitos: exportação e importação.64 

O efeito exportação representa o impacto da expansão das exportações brasileiras 

(em todos os setores) sobre o nível de emprego setorial. Esse componente capta não 

só ganhos com a elevação das exportações do próprio setor, mas também os impactos 

indiretos decorrentes da expansão nas exportações dos demais setores (paulistas e das 

outras regiões brasileiras). O efeito importação capta o impacto sobre o nível de 

                                                 
64 Nesta seção os choques foram agrupados em 2 conjuntos excludentes: o subsídio às exportações e a 
eliminação de tarifas de importação. A implementação do modelo SPARTA no programa GEMPACK 
7.0 permite que subtotais das variáveis exógenas sejam obtidos para quaisquer conjuntos de choques 
exógenos. Este procedimento é o mesmo empregado na seção 4.5, quando o impacto sobre o PIB foi 
decomposto pelos choques de liberalização em cada setor.  
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emprego setorial gerado pelo barateamento das importações com origem na ALCA, 

para todos os setores da economia. Este efeito representa não só o impacto da 

competição com bens importados (que diminui a produção doméstica e o nível de 

emprego), mas também ganhos de custo, diretos e indiretos, que beneficiam os 

setores. 

 

O efeito líquido sobre o nível de emprego setorial dependerá da participação relativa 

dos efeitos (de equilíbrio geral) exportação e importação em cada setor. Para a 

análise do impacto da Alca na geração de emprego é conveniente utilizar o ambiente 

de simulação de curto-prazo. Nesse fechamento do modelo os setores respondem aos 

impactos da abertura comercial com alterações no volume de mão-de-obra 

empregada, no montante e na composição dos insumos intermediários, mas o estoque 

de capital é fixo.  

 

A Tabela 4.7 apresenta as projeções de alteração no nível de emprego em setores da 

economia paulista, com a decomposição dos efeitos exportação e importação.65 Para 

facilitar a interpretação dos resultados, os setores foram agrupados em três 

categorias. Os tipos 1 e 2 representam setores onde a geração total de emprego é 

positiva. No tipo 1 tanto o efeito exportação como importação são positivos. No tipo 

2 o efeito da abertura nas importações é negativo. Nos setores do tipo 3 o impacto 

sobre a geração de emprego é negativo. 

 

Nos setores do tipo 1 a desoneração das importações também representa um impacto 

positivo sobre a geração de emprego. Por exemplo, no caso de Automóveis (S11), o 

                                                 
65 Os impactos agregados sobre o nível de emprego nas duas regiões foram discutidos na seção 4.3. 
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efeito importações representa um impacto positivo sobre a expansão total do 

emprego, já que este setor apresenta uma participação relativamente grande das 

importações nos seus custos diretos (vide Tabela 3.9). Setores preponderantemente 

exportadores da economia paulista, como Produtos Beneficiados de Origem Vegetal 

(S25), que inclui suco de laranja, apresentam uma maior contribuição do efeito 

exportação na geração de emprego, mas o impacto das importações também 

representa um efeito positivo importante. Para os setores do tipo 2 o impacto positivo 

do efeito exportação prepondera sobre o efeito negativo das importações. O setor 

paulista de produtos da borracha (S15) apresenta uma concentração expressiva de 

exportações para os mercados da Alca, entretanto a origem das importações é mais 

diversificada (vide Tabela 3.9). Daí o impacto positivo sobre as exportações ser 

preponderante. 

 

Os setores do tipo 3 representam casos onde a competição com importações da Alca 

representa um efeito negativo sobre a criação de emprego, que prepondera sobre o 

impacto positivo das exportações. Este resultado poderia levar à conclusão que 

medidas restritivas à abertura nas importações poderiam dirimir o impacto negativo 

em alguns setores. Entretanto, tal medida tenderia a afetar os ganhos positivos sobre 

os setores do tipo 1 e 2.  

 

Os setores do tipo 3 representam casos onde a competição com importações da 

ALCA representa um efeito negativo sobre a criação de emprego, que prepondera 

sobre o impacto positivo das exportações. Estes setores em geral competem com 

importações no mercado doméstico 
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Tabela 4.7  Impacto sobre o nível de emprego na economia paulista: 

 simulação Alca de curto prazo (variação %) 

 

Setor Total Efeito 
Exportações 

Efeito 
Importações 

S11. Automóveis, caminhões e ônibus 1,980 1,726 0,254 

S25. Produtos benef. de origem vegetal 1,545 1,212 0,333 

S17. Refino de petróleo e petroquímica 1,393 0,564 0,829 

S5.   Siderurgia 1,047 0,546 0,501 

S24. Indústria do café 0,831 0,456 0,375 

S2.   Extrativa mineral 0,425 0,006 0,419 

S13. Madeira e mobiliário 0,417 0,120 0,296 

S8.   Máquinas e tratores 0,397 0,204 0,193 

S7.   Outros metalúrgicos 0,286 0,232 0,053 

S14. Papel e gráfica 0,178 0,035 0,143 

Ti
po

 1
 

S19. Farmacêuticos e perfumaria 0,071 0,068 0,003 

S21. Têxtil 1,090 1,498 -0,408 

S28. Indústria do açúcar 0,915 0,968 -0,053 

S4.   Metalurgia dos não.ferrosos 0,204 0,226 -0,021 

S9.   Material elétrico 0,172 0,219 -0,047 

S18. Químicos diversos 0,055 0,195 -0,140 

Ti
po

 2
 

S15. Borracha 0,036 0,559 -0,523 

S23. Calçados e artigos de couro e peles -0,963 0,895 -1,858 

S20. Material plástico -0,355 1,000 -1,355 

S30. Bebidas e outros alimentos -0,235 0,030 -0,265 

S31. Indústrias diversas -0,093 0,067 -0,161 

Ti
po

 3
 

S4.   Minerais não.metálicos -0,069 0,106 -0,176 
Fonte: resultados das simulações 
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4.7 Sensibilidade dos resultados 

A estrutura de modelos econômicos aplicados pode ser classificada considerando-se 

três traços principais, segundo a tipologia proposta por McKitrick (1998): analítica, 

funcional e numérica. A estrutura analítica, ou corpo teórico básico, do modelo 

SPARTA é o paradigma walrasiano de equilíbrio geral, onde são identificadas as 

variáveis de interesse e determinadas as relações causais. A estrutura funcional do 

modelo é composta pelas equações algébricas, formando a representação matemática 

do arcabouço analítico. A estrutura numérica representa o conjunto dos coeficientes 

(sinais e magnitudes) que compõe a estrutura funcional do modelo.  

A estrutura numérica dos modelos de equilíbrio geral computável tem se tornado 

uma preocupação crescente na literatura (Tembo et al., 1999; Liu et al., 2001). A 

questão é a influência dos parâmetros utilizados nos resultados obtidos, ou, de outra 

forma, a robustez dos resultados obtidos em face de diferentes conjuntos de 

parâmetros. Na falta de estimativas mais apropriadas para esses parâmetros, a análise 

de sensibilidade de resultados em modelos computáveis torna-se imprescindível.  

A ampliação da utilização de modelos EGC para o Brasil, em diversos tópicos, é um 

fato marcante na literatura recente. Entretanto, o progresso quanto à estimação 

econométrica dos parâmetros utilizados não ocorre na mesma velocidade, o que se 

deve, muitas vezes, à escassez de dados. Testes qualitativos têm sido aplicados em 

alguns casos, mas aspectos sistemáticos da sensibilidade dos resultados não são, em 

geral, corretamente avaliados dessa forma. Dos trabalhos com modelos EGC 

relatados no capítulo 1 desta Tese, apenas 3 reportam testes de sensibilidade 

qualitativos: Haddad (1999), Hinojosa-Ojeda e Robinson (2000) e Mensbrugghe e 
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Guerrero (2000). Trabalhos com o modelo GTAP para o Brasil, que se tornaram 

populares no estudo do impacto de acordos comerciais, não têm dado importância 

aos parâmetros utilizadas nas simulações e seu papel nos resultados e conclusões 

obtidos. O modelo SPARTA herda a maior parte de seus parâmetros do modelo B-

MARIA (Haddad, 1999), que por sua vez toma emprestada parte considerável de sua 

estrutura numérica de estimativas encontradas na literatura. Essa característica torna 

a análise de sensibilidade dos resultados uma etapa importante da análise. 

A análise de sensibilidade sistemática empregada neste trabalho segue a metodologia 

de quadratura gaussiana proposta por DeVuyst e Preckel (1997), já empregada em 

trabalhos recentes com o modelo GTAP (Arndt, 1996; Arndt e Hertel, 1997) e 

disponível no programa GEMPACK 7.0. Nessa abordagem, o modelo EGC é tratado 

como um problema de integração numérica e, dessa forma, podem ser obtidos 

simultaneamente a solução do modelo (resultado das variáveis endógenas) e seus 

dois primeiros momentos (média e variância), dada uma distribuição das variáveis 

exógenas (parâmetros ou choques). Esta abordagem é mais acurada que a tradicional 

análise ad hoc, pois estimativas de média, desvio padrão e intervalos de confiança 

para os resultados do modelo podem ser facilmente obtidos (vide Anexo 6). Estas 

informações representam dados qualitativos a respeito da sensibilidade dos 

resultados do modelo a parâmetros específicos, e podem sugerir os elementos para 

onde a atenção do pesquisador deve estar focada. 

Um aspecto chave nas simulações efetuados neste trabalho são as elasticidades de 

substituição utilizadas nas estruturas de Armington do modelo. Na especificação do 

modelo SPARTA existem três níveis de substituição onde essas elasticidades são 

empregadas (ver Figuras 2.2, 2.3 e 2.4). Primeiro, na substituição entre produtos 
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importados de diferentes origens (mercados externos). Segundo, na substituição entre 

bens das regiões domésticas (São Paulo e Resto do Brasil). Terceiro, entre o 

composto importado e o composto doméstico de cada bem. Em cada um desses 

níveis são empregadas elasticidades diferenciadas setorialmente, mas não por 

categoria de uso. Estes parâmetros foram calibrados seguindo estimativas 

encontradas na literatura, e seguem os valores empregados para o Brasil em Haddad 

(1999). Em geral, há maior substitutibilidade nos bens de consumo (têxteis, 

vestuário, calçados e alimentos) e menor nos bens de capital, material elétrico e 

eletrônico, e agropecuária. As estimativas empregadas no modelo SPARTA são 

consistentes com estimativas recentes de elasticidades de Armington para o Brasil 

(Tourinho et al., 2002), embora estimativas inter-regionais não estejam disponíveis.  

Dadas as considerações acima, a análise de sensibilidade sistemática implementada 

neste trabalho abordou a estrutura de substituição do modelo, nos três níveis 

descritos anteriormente. O teste de sensibilidade estabeleceu um intervalo de 50% 

para esses parâmetros, com distribuição triangular e simétrica, nos três níveis de 

substituição. Assim, foram estabelecidos intervalos para 378 parâmetros do modelo. 

A metodologia de análise de sensibilidade sistemática demandou 756 soluções do 

modelo, e produziram resultados médios e desvios-padrão para as 7028 variáveis 

endógenas (para maiores detalhes, ver Anexo 6). Como cada solução do modelo 

tomou aproximadamente 2 minutos, os resultados para este teste de sensibilidade 

foram obtidos em cerca de 25 horas.66 

A Tabela 4.8 apresenta os resultados de sensibilidade para um conjunto selecionado 

de variáveis endógenas. Os intervalos de confiança reportados são obtidos a partir 

                                                 
66 Foi utilizado um microcomputador Pentium IV com 256MB de memória RAM. 
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dos resultados de média e desvio-padrão produzidos na análise de sensibilidade 

sistemática, usando a desigualdade de Chebychev (Greene, 1993), que estabelece 

limites de 4,47 desvios-padrão a partir da média, para um intervalo de confiança de 

95%. De forma geral, pode-se concluir que determinado resultado é mais sensível a 

um parâmetro se seu desvio padrão está relativamente próximo da respectiva média, 

de forma que o intervalo de confiança muda de sinal. 

Os resultados obtidos indicam que, na simulação de longo prazo da Alca, os 

resultados são robustos para um intervalo significativo dos parâmetros de 

substituição. Dado a presença destes parâmetros em diversas partes do modelo, este 

resultado não deixa de ser surpreendente. Alguns intervalos de confiança, entretanto, 

aparecem como relativamente amplos, e devem ser foco de atenção. Por exemplo, o 

crescimento do investimento real em São Paulo apresenta intervalos relativamente 

amplos, o que mostra a importância dos parâmetros de substituição no resultado 

dessa variável. Pode-se supor que, se o grau de substituição entre bens de diferentes 

origens for baixo, o deslocamento de investimento para São Paulo é menor. O 

resultado do saldo comercial doméstico indica também que pode haver um intervalo 

amplo nesses resultados dependendo do grau de substituição empregado; 

elasticidades baixas podem levar a uma alteração do saldo doméstico menor em 

quase R$ 450 milhões (em moeda de 1996) em relação ao resultado obtido com os 

parâmetros base. 

Uma análise detalhada num conjunto maior de variáveis endógenas indicou que os 

resultados agregados aparecem como mais robustos. Variáveis setoriais, como nível 

de atividade, criação de capital e emprego, mostraram, em alguns casos, alterações 

qualitativas (mudança de sinal no intervalo de confiança a 95%). A Tabela 4.9 
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mostra o resultado para o nível de atividade dos setores paulistas. Nos setores 

calçados (S23) e laticínios (S27) ocorrem mudanças qualitativas do resultado, para 

material plástico (S20) e extração de petróleo (S3) os intervalos de confiança são 

bastante amplos. Dessa forma, conclusões a respeito do impacto da Alca no nível de 

atividade destes setores devem ser tomadas com cautela, pois os resultados se 

mostram significativamente dependentes dos valores para os parâmetros de 

substituição. 
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Tabela 4.8  Análise de sensibilidade sistemática nos parâmetros de substituição, 
variáveis selecionadas 

(simulação Alca, longo prazo) 
 

                                                  Intervalo de confiança a 95% 
PIB  Real (var. %)   

Brasil 0,332 0,387 
São Paulo 1,091 1,378 
Resto do Brasil -0,169 -0,086 

Consumo Real das Famílias (var. %) 
Brasil -0,484 -0,396 
São Paulo 0,776 1,037 
Resto do Brasil -1,001 -0,895 

Investimento Real (var. %)   

Brasil 0,536 0,735 
São Paulo 3,396 5,649 
Resto do Brasil -1,444 -0,620 

Saldo Comercial Externo (var. R$ bilhões)  

Brasil 2,083 2,569 
São Paulo 0,517 0,713 
Resto do Brasil 1,482 1,833 

Saldo Comercial Doméstico (var. R$ bilhões) 
São Paulo -3,015 -2,552 
Resto do Brasil 2,552 3,015 

Emprego (var. %)   
São Paulo 1,306 1,643 
Resto do Brasil -0,456 -0,362 

Salário Nominal (var. %)   

Brasil -2,360 -2,229 
São Paulo -3,683 -3,388 
Resto do Brasil -1,776 -1,640 
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Tabela 4.9 Análise de sensibilidade sistemática nos parâmetros de substituição, 
variação % do nível de atividade setorial em São Paulo 

(simulação Alca, longo prazo) 
 

  Intervalo de confiança a 95 % 
S1 Agropecuária 0,739 0,848 
S2 Extrativa mineral 1,486 1,962 
S3 Extração de petróleo, gás e outros 0,180 1,002 
S4 Minerais não-metálicos 1,091 1,435 
S5 Siderurgia 1,557 1,820 
S6 Metalurgia dos não-ferrosos 1,175 1,529 
S7 Outros metalúrgicos 1,069 1,281 
S8 Máquinas e tratores 1,656 1,979 
S9 Material elétrico 0,427 0,637 
S10 Material eletrônico 0,855 1,156 
S11 Automóveis, caminhões e ônibus 0,626 1,193 
S12 Outros veículos, peças e acessórios 0,790 0,934 
S13 Madeira e mobiliário 0,585 0,768 
S14 Papel e gráfica 0,554 0,688 
S15 Borracha 0,722 1,183 
S16 Químicos não-petroquímicos 0,767 0,883 
S17 Refino de petróleo e ind. petroquímica 0,952 1,284 
S18 Químicos diversos 0,940 1,152 
S19 Farmacêuticos e perfumaria 0,611 0,812 
S20 Material plástico 0,217 1,310 
S21 Têxtil 1,839 2,517 
S22 Vestuário e acessórios 0,148 0,602 
S23 Calçados e artigos de couro e peles -1,187 1,433 
S24 Indústria do café 1,063 1,152 
S25 Prod. Benef. de origem vegetal 1,558 2,428 
S26 Carnes 0,709 0,824 
S27 Leite e laticínios -1,183 0,420 
S28 Indústria do açúcar 0,476 0,768 
S29 Óleos vegetais 0,588 0,714 
S30 Bebidas e outros alimentos 0,538 0,813 
S31 Indústrias diversas 0,583 0,818 
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5  Considerações finais 
 

Este trabalho pretendeu, além do estudo do tema proposto, documentar e explicitar 

os passos seguidos na implementação de um modelo EGC inter-regional para a 

economia brasileira. Esta Tese reuniu procedimentos e experiências acumuladas na 

implementação e uso destes modelos e dessa forma procurou contribuir tanto para a 

diminuição dos custos de sua implementação, como também para aumentar a massa 

crítica na utilização desta metodologia em trabalhos aplicados para a economia 

brasileira.  

 

O banco de dados e o modelo desenvolvido nesta Tese estão à disposição dos 

pesquisadores interessados; uma versão miniatura do modelo (agregação para 4 

setores), que pode ser utilizada com a versão demonstração do programa 

GEMPACK, também foi desenvolvida e encontra-se igualmente disponível. A 

disponibilização e utilização livre destes modelos representam um passo fundamental 

para que a pesquisa na área possa progredir. Modelos EGC são de uso corrente na 

assessoria econômica dos formuladores de política e negociadores de países 

desenvolvidos, de forma que aprofundar o entendimento dessa metodologia, e 

disponibilizá-la, representa um passo importante no aparelhamento dos economistas 

brasileiros.  

 

A utilização do modelo e a análise de seus resultados sugerem alguns aspectos a 

serem aprimorados, de forma a proporcionar maior segurança e confiabilidade 

quanto às conclusões obtidas. Entre eles, estão: 
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i) aperfeiçoamento do banco de dados, com a estimação econométrica de 

parâmetros; 

ii) atualização do banco de dados a partir de informações parciais (simulações de 

cenários históricos), a fim de trazer o ano base para períodos mais recentes e 

permitir estudos mais atualizados (Dixon e Rimmer, 2002); 

iii) no caso específico de simulações de políticas de liberalização comercial, 

incluir barreiras não tarifárias, como quotas e subsídios.67 

 

Em resumo, um conjunto significativo de resultados indicativos das repercussões 

setoriais e regionais da implementação da Alca foi obtido, e devem ser ressaltados: 

 

i) a liberalização tarifária na Alca tende a contribuir para o crescimento do PIB 

e geração de superávit comercial, no longo prazo; 

ii) as repercussões de curto prazo, apesar de pequenas, atuam no sentido de 

elevação do PIB e déficit comercial; 

iii) territorialmente, os impactos setoriais atuam no sentido da concentração 

relativa da produção na economia paulista; 

iv) no longo prazo, os impactos da abertura na Alca favorecem o deslocamento 

do investimento para o estado de São Paulo; 

v) liberalizações setoriais tendem a gerar impactos regionais diferenciados; 

vi) o comércio inter-regional atua no sentido de amortecer os impactos negativos 

da Alca no conjunto dos estados menos desenvolvidos do país. 

 

                                                 
67 A nova versão (8.0) do software GEMPACK está capacitada a modelar este tipo de barreira 
comercial, o que tende a facilitar sua implementação. 
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A partir dessas conclusões, algumas considerações sobre o desenvolvimento 

econômico brasileiro e políticas públicas podem ser levantadas. A evolução do 

sistema econômico brasileiro na última década caminhou no sentido de uma maior 

integração territorial interna (Domingues et al., 2002) e de conexão com a economia 

mundial. Estratégias autárquicas de desenvolvimento parecem, nesse sentido, 

definitivamente fora da agenda dos formuladores de política, o que não implica, 

entretanto, uma adesão incondicional ou passiva a acordos de integração comercial, 

como a Alca. Portanto, iniciativas como a Alca devem ser vistas como parte 

integrante das políticas de desenvolvimento, quer pelo seu papel dentro da estratégia 

de inserção internacional da economia brasileira, quer pelos benefícios econômicos 

que possa proporcionar. 

 

A teoria econômica e as evidências empíricas na literatura indicam que acordos 

comerciais tendem a aumentar a eficiência na alocação dos recursos. A relação entre 

abertura comercial e crescimento, do ponto de vista teórico e empírico, têm sido 

posta em dúvida e depende, nitidamente, das características reais das economias em 

questão (Rodrik, 2002). As estimativas obtidas nesta Tese suportam a hipótese de 

ganhos estáticos decorrentes da implementação da Alca, inclusive como fator de 

crescimento. Desse ponto de vista, sua a implementação seria um estímulo ao 

desenvolvimento econômico brasileiro, quando este é entendido também como um 

fenômeno que implica na racionalização do uso dos recursos econômicos e na 

exploração eficiente de suas potencialidades. 

 

Os resultados obtidos evidenciaram a tendência à diferenciação dos impactos 

setoriais e regionais que uma desoneração tarifária ao longo das Américas tende a 
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produzir sobre o espaço econômico brasileiro. A projetada elevação na desigualdade 

regional decorrente da Alca, devido à concentração do nível de atividade e 

investimento na região mais desenvolvida do país (São Paulo), deve ser 

acompanhada atentamente e levada em consideração na estratégia de negociação da 

Alca e na eventual elaboração de políticas setoriais compensatórias.  
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6 Anexos 
 

Anexo 1 Especificação do modelo SPARTA 

 

Neste anexo são apresentadas especificações do módulo central do modelo. São 

relacionadas às formulações que diferencia o modelo SPARTA de seus correlatos (B-

MARIA e MONASH-MRF), especialmente no tratamento das importações por 

origem e das exportações por destino. No mais, a especificação do modelo é idêntica 

à dos modelos citados, e está completamente documentada na literatura. Assim 

sendo, este não são apresentadas equações de equilíbrio de mercado, definições de 

agregados, uso de margens e incidência de impostos. Também os blocos de finanças 

do governo, renda disponível e acumulação de dívida não são discutidos, uma vez 

que representam aspectos acessórios nas simulações efetuadas com o modelo. 

 

A implementação do modelo SPARTA segue a tradição australiana de modelagem. 

Assim, as equações do modelo são escritas na forma linearizada. Variáveis em letra 

minúscula representam taxas de variação em pontos percentuais. Coeficientes e 

parâmetros são representados por letras maiúsculas.  A Tabela A1.1 apresenta os 

conjuntos que definem o modelo (regiões, setores, bens e fatores primários). A 

Tabela A1.2 apresenta os coeficientes e parâmetros utilizados. As variáveis do 

modelo são apresentadas na Tabela A1.3. As equações para a demanda por 

categorias de uso (intermediário, criação de capital, famílias, exportações e governo), 

a formulação de investimento, e a especificação de população e mercado de trabalho, 

são apresentadas na Tabela A1.4. Esta tabela traz também equações que tratam do 

custo das importações e preço das exportações. Finalmente, as variáveis exógenas 

para cada fechamento do modelo (curto e longo prazos) são apresentadas na Tabela 

A1.5. 

A seguir, alguns aspectos das equações do modelo são descritos. 

 

Acumulação de capital e investimento 
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Esta especificação define a diferenciação entre os ambientes de curto e longo prazo. 

No curto prazo o estoque de capital setorial é fixo nos valores do ano base. Logo 

curcap(j,q) é exógeno e definido como zero (equações E_47a, E_48a). O fechamento 

padrão de curto prazo inclui esta variável na lista de exógenas, assim como a relação 

entre taxas de retorno setoriais, r0(j,q), e taxas de juro mundiais (natr_tot). Dessa 

forma, f_rate_xx(j,q) é exógena na equação E_45 

 

Com a hipótese de variação nula no estoque de capital no curto prazo, a equação 

E_48a assegura que a variação no investimento setorial, y(j,q),  também é zero, o que 

é garantido colocando o termo de deslocamento, delf_rate(j,q), exógeno com choque 

nulo. Por hipótese, no curto prazo, não só o estoque de capital é fixo como também 

os planos de investimento das firmas estão dados. 

  

Nas simulações de longo prazo o estoque de capital setorial é determinado 

endogenamente e a relação entre taxas de retorno e taxas de juro mundial é exógena 

(i.e. curcap(j,q) e f_rate_xx(j,q) são exógenas). A equação E_47b garante que o 

crescimento do estoque de capital no ano T+1 é idêntico ao crescimento verificado 

no ano T. O longo prazo pode ser interpretado como o tempo suficiente, após o 

choque (sustentado ou permanente) de forma que seus efeitos deixam de distorcer a 

taxa de acumulação de capital no ano base. Portanto a hipótese é que a taxa de 

acumulação de capital, mas não o nível do estoque de capital, não se altera em 

relação ao ano base.  

 

As equações de investimento e acumulação de capital são completadas com 

especificação de taxas de retorno por setor e definição de investimento agregado. 

E_44 define a variação na taxa de retorno do capital (líquida de depreciação) no setor 

j da região q. Em nível, esta é a razão do preço de aluguel do capital, p1cap(j,q), e o 

preço de oferta, pi(j,q), menos a taxa de depreciação. Portanto, QCOEF(j,q) é a razão 

entre as taxas bruta e líquida de retorno do capital. 

 

A equação E_45 faz a variação na taxa líquida de retorno num setor, relativa à taxa 

de retorno da economia, uma função positiva da diferença entre variação do estoque 

de capital setorial e variação do estoque de capital regional. Esta formulação pode ser 
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interpretada como uma relação de risco/retorno, onde setores com crescimento 

relativamente alto (baixo) requerem prêmios (descontos) nas suas taxas de retorno. O 

parâmetro BETA_R(j,q) especifica a força desta relação. A variável f_rate_xx(j,q) 

permite deslocamentos exógenos na taxa de retorno setorial e também a transição 

entre os fechamentos de curto e longo prazo. 

 

Por fim, a equação E_46 define variações no investimento agregado setorial como 

uma média ponderada das alterações no investimento setorial regional. 

 

Demanda das famílias 
 
As equações E_1 a E_18 mostram como esta formulação é implementada no modelo 

SPARTA. Um único vetor de elasticidades de substituição (SIGMA1O) é utilizado, 

conjuntamente com um parâmetro multiplicativo. Este parâmetro é responsável pela 

diferenciação do grau de substituição entre os níveis (2) e (3) da demanda (Figura 

2.4). Dessa forma, o grau de substituição entre bens de diferentes origens (no 

mercado doméstico ou importado) é um múltiplo de SIGMA1O, o grau de 

substituição entre o composto doméstico e o composto importado 
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Tabela A1.1  Conjuntos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*presente na estrutura teórica do modelo, mas não foi utilizado (valor nulo na base de dados) 

Conjunto Descrição Elementos 
IND setores 42 S1 a S42 

COM bens 42 C1 a C42 

MARGCOM setores/bens de margem 2 C34 e C35 

TEXP exportações 41 C1 a C42 

FAC fatores primários 3 Capital, Trabalho e Terra* 

OCC ocupação do trabalho 1 1 

ALLDEST todos os destinos 9 São Paulo, Resto do Brasil, Argentina, Resto do Mercosul, 
Nafta, Resto da Alca, UE, Japão e Resto do Mundo 

REGDEST destinos regionais 2 São Paulo, Resto do Brasil 

DOMDEST destino dos bens, governos 3 São Paulo, Resto do Brasil e Federal 

ALLSOURCE todas as origens 9 São Paulo, Resto do Brasil, Argentina, Resto do Mercosul, 
Nafta, Resto da Alca, UE, Japão e Resto do Mundo 

REGSOURCE origem regional 2 São Paulo, Resto do Brasil 

IMPSRC origem das importações 7 Argentina, Resto do Mercosul, Nafta, Resto da Alca, UE, 
Japão e Resto do Mundo 

TWOSOURCE principais origens 2 Doméstico e importado 

FORDEST destino externo 7 Argentina, Resto do Mercosul, Nafta, Resto da Alca, UE, 
Japão e Resto do Mundo 
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Tabela A1.2  Coeficientes e parâmetros 
 

Coef. / Parâmetro Dimensão Descrição 
ALPHA_I(i,q) i ∈  COM, q ∈  REGDEST Gasto em supernumerário do bem i em relação ao gasto total do bem i 
BAS4(i,s,d) i ∈  COM, s ∈  REGSOURCE, d ∈  FORDEST Exportações, em valor básico 
BETA_R(j,q) j ∈  IND, q ∈  REGDEST Parâmetro de distribuição do investimento 
C_EMPLOY(q) q ∈  REGDEST Emprego regional: pessoas 
C_FM(q) q ∈  REGDEST Migração externa por região 
C_FM_0(q) q ∈  REGDEST Migração externa por região no ano base 
C_G_0(q) q ∈  REGDEST Crescimento natural da população regional no ano base 
C_LABSUP(q) q ∈  REGDEST Oferta regional de trabalho 
C_NATEMPLOY  Emprego nacional: pessoas 
C_NATLABSUP  Oferta nacional de trabalho 
C_PA2  Coeficiente na formulação demográfica 
C_POP(q) q ∈  REGDEST População regional 
C_PR1(q) q ∈  REGDEST Constante na equação de acumulação de capital 
C_RM_0(q) q ∈  REGDEST Migração inter-regional no ano base 
CAPITAL(j,q) j ∈  IND, q ∈  REGDEST Capital total no setor j 
DELTA(i,q) i ∈  COM, q ∈  REGDEST Participação orçamentária marginal no orçamento das famílias 
DEP(j) j ∈  IND Fator de depreciação uniforme por regiões 
EPS(i,q) i ∈  COM, q ∈  REGDEST Elasticidade-gasto das famílias 
EXP_ELAST(i) i ∈  COM Elasticidade de demanda das exportações 
FRED 1 Termo de deslocamento, projeção para estática comparativa 
FRISCH(q) q ∈  REGDEST Parâmetro de Frish 
IMPORTS(i,q,s) i ∈  COM, q ∈  REGDEST, s ∈  IMPSRC Valor básico das importações 
INVEST_0(j,q) j ∈  IND, q ∈  REGDEST Valor do investimento no ano base 
IS_DOM(s) s ∈  ALLSOURCE Dummy binária 
IS_IMP(s) s ∈  ALLSOURCE Dummy binária 
K_TERM 1 Constante na equação de acumulação de capital 
LAB_OCC_IND(m,j,q) m ∈  OCC, j ∈  IND, q ∈  REGDEST Trabalho no setor j 
LABOR(j,q) j ∈  IND, q∈  REGDEST Custo do trabalho no setor regional j 
LAND(j,q) j ∈  IND, q∈  REGDEST Uso da terra no setor j 
MA 1 Parâmetro multiplicativo na estrutura de Armington, domésticos 
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Coef. / Parâmetro Dimensão Descrição 
MAM 1 Parâmetro multiplicativo na estrutura de Armington, importados 
MAR4(i,s,r,d) i ∈  COM, s∈  REGSOURCE, r∈  MARGCOM, 

d∈  FORDEST 
Margens sobre exportações 

NATINVEST(j) j ∈  IND Criação de capital total por setor 
OTHCOST(j,q) j ∈  IND, q∈  REGDEST Outros custos de menu, setor j 
PRIOD 1 Número de anos no período de projeção 
PVAL1A(i,s,j,q) i ∈  COM, s∈  ALLSOURCE, j∈  IND, q∈  REGDEST Valor de compra para produção corrente 
PVAL1O(i,j,q) i ∈  COM, j∈  IND, q ∈  REGDEST Valor total de compra para produção corrente, doméstico e importado 
PVAL1T(i,aa,j,q) i ∈  COM, aa∈TWOSOURCE, j∈IND, q∈REGDEST Valor total de compra para produção corrente, doméstico e importado 
PVAL2A(i,s,j,q) i ∈  COM, s∈  ALLSOURCE, j∈  IND, q∈  REGDEST Valor de compra para criação de capital 
PVAL2O(i,j,q) i ∈  COM, j∈  IND, q ∈  REGDEST Valor total de compra para criação de capital, doméstico e importado 
PVAL2T(i,aa,j,q) i ∈  COM, aa∈TWOSOURCE, j∈IND, q∈REGDEST Valor total de compra para criação de capital, doméstico e importado 
PVAL3A(i,s,q) i ∈  COM, s∈  ALLSOURCE, q∈  REGDEST Valor de compra para consumo das famílias 
PVAL3T(i,aa,q) i ∈  COM, aa∈  TWOSOURCE, q∈  REGDEST Valor total de compra para consumo das famílias, doméstico e importado 
PVAL4R(i,s,d) i ∈  COM, s∈  REGSOURCE, d∈  FORDEST Valor de compra das exportações 
QCOEF(j,q) j ∈  IND, q∈  REGDEST Razão entre retorno bruto e retorno líquido do capital 
S3COM(i,q) i ∈  COM, q∈  REGDEST Participação no total do gasto das famílias 
SIGMA1FAC(j,q) j ∈  IND, q∈  REGDEST Elasticidade CES de substituição para fatores primários 
SIGMA1LAB(j,q) j ∈  IND, q∈  REGDEST Elasticidade CES de substituição entre tipos de trabalho 
SIGMA1C(i) i ∈  COM Elasticidade Armington de substituição,  uso 1 doméstico 
SIGMA1M(i) i ∈  COM Elasticidade Armington de substituição,  uso 1 importado 
SIGMA1O(i) i ∈  COM Elasticidade Armington de substituição,  uso 1 (base) 
SIGMA2C(i) i ∈  COM Elasticidade Armington de substituição,  uso 2 doméstico 
SIGMA2M(i) i ∈  COM Elasticidade Armington de substituição,  uso 2 importado 
SIGMA2O(i) i ∈  COM Elasticidade Armington de substituição,  uso 2  
SIGMA3C(i) i ∈  COM Elasticidade Armington de substituição,  uso 3 doméstico 
SIGMA3M(i) i ∈  COM Elasticidade Armington de substituição,  uso 3 importado 
SIGMA3O(i) i ∈  COM Elasticidade Armington de substituição,  uso 3 
TARIFF(i,q,s) i ∈  COM, q∈  REGDEST, s∈  IMPSRC Tarifas por região e origem 
TAX4(i,s,d) i ∈  COM, s∈  REGSOURCE, d∈  FORDEST Impostos sobre exportações 
VALK_0(j,q) j ∈  IND, q∈  REGDEST Valor do estoque de capital no ano base 
VALK_T1(j,q) j ∈  IND, q∈  REGDEST Valor do estoque de capital no período T+1 
VALKT(j,q) j ∈  IND, q∈  REGDEST Valor de ativo do estoque de capital no período T 
TOTFACIND(j,q) j∈  IND, q∈  REGDEST Uso total de fatores primários 
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Tabela A1.3  Variáveis 
 

Variável Dimensão Descrição 
a(j,q) j∈IND, q∈REGDEST Termo de mudança técnica média na produção 
a1(j,q) j∈IND, q∈REGDEST Termo de mudança técnica para todos os insumos 
a1cap(j,q) j∈IND, q∈REGDEST Termo de mudança técnica no uso de capital 
a1lab(j,q) j∈IND, q∈REGDEST Termo de mudança técnica no uso de trabalho 
a1land(j,q) j∈IND, q∈REGDEST Termo de mudança técnica no uso de terra 
a1oct(j,q) j∈IND, q∈REGDEST Termo de mudança técnica para outros custos 
a1prim(j,q) j∈IND, q∈REGDEST Termo de mudança técnica para todos os fatores primários 
a2ind(j,q) j∈IND, q∈REGDEST Mudança técnica neutra na criação de capital 
a3com(i,q) i∈COM, q∈REGDEST Mudança na preferência dos consumidores 
a3lux(i,q) i∈COM, q∈REGDEST Mudança na preferência dos consumidores, bens de luxo 
a3sub(i,q) i∈COM, q∈REGDEST Mudança na preferência dos consumidores, bens de subsistência 
curcap(j,q) j∈IND, q∈REGDEST Estoque de capital corrente 
curcap_t1(j,q) j∈IND, q∈REGDEST Estoque de capital em T+1 
cr(q) q∈REGDEST Participação do consumo das famílias da região q no consumo nacional 
del_fgt(q) q∈REGDEST Deslocamento no crescimento natural da população regional em T 
del_fm(q) q∈REGDEST Migração externa: pessoas 
del_fmt(q) q∈REGDEST Migração externa para atualização 
del_fpop1t(q) q∈REGDEST Mudança na população regional em T-1 
del_frmt0 1 Projeção de migração regional em T 
del_g(q) q∈REGDEST Mudança ordinária na população natural regional (nascimentos-mortes) 
del_gt(q) q∈REGDEST Mudança ordinária no crescimento natural da população regional para atualização 
del_natfm 1 Mudança ordinária na migração externa no país 
del_natg 1 Mudança ordinária na população natural nacional (nascimentos-mortes) 
del_natunr 1 Variação % na taxa de desemprego 
del_pop1t(q) q∈REGDEST Mudança ordinária na população regional em T-1 
del_rm(q) q∈REGDEST Mudança ordinária na migração inter-regional 
del_rm_0(q) q∈REGDEST Projeção de migração inter-regional 
del_rmt(q) q∈REGDEST Mudança ordinária na migração regional para atualização 
del_rmt0(q) q∈REGDEST Mudança ordinária na migração regional, projeção 
del_unr(q) q∈REGDEST Variação % na taxa de desemprego regional 
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Variável Dimensão Descrição 
delf_rate(j,q) j∈IND, q∈REGDEST Termo de deslocamento na acumulação de capital 
delf_rm 1 Termo de deslocamento na equação de migração regional 
delf_rm_0 1 Termo de deslocamento na equação de migração regional 
delkfudge 1 Dummy para alternar fechamento na equação de acumulação de capital 
delpopfudget 1 Fator fudge na formulação de migração 
delrpfudge(q) q∈REGDEST Dummies na formulação de população 
deltax(i,s) i∈COM, s∈ALLSOURCE Variação em pontos % no imposto sobre as vendas em geral 
deltax4(i,s,d) i∈COM, s∈ALLSOURCE, d∈FORDEST Variação, em pontos %, no imposto sobre as exportações 
deltax4all 1 Variação geral, em pontos %, no imposto sobre as exportações 
deltaxdest(q) q∈ALLDEST Deslocamento no imposto regional, em pontos % 
deltaxfordest(i,s,d) i∈COM, s∈ALLSOURCE, d∈FORDEST Deslocamento no imposto regional, em pontos % 
deltaxsource(s) s∈ALLSOURCE Deslocamento no imposto regional, em pontos % 
efflab(j,q) j∈IND, q∈REGDEST Insumo efetivo de trabalho 
employ(q) q∈REGDEST Emprego regional (pessoas) 
f_l(q) q∈REGDEST Deslocamento no emprego regional 
f_pop(q) q∈REGDEST Termo de deslocamento na equação 
f_qhous(q) q∈REGDEST Termo de deslocamento na equação 
f_rate_xx(j,q) j∈IND, q∈REGDEST Termo de deslocamento na equação 
f_wpop(q) q∈REGDEST Termo de deslocamento na equação 
f1oct(j,q) j∈IND, q∈REGDEST Termo de deslocamento para outros custos de menu 
f5a(i,s,q) i∈COM, s∈ALLSOURCE, q∈REGDEST Termo de deslocamento na demanda governo regional 
f6a(i,s,q) i∈COM, s∈ALLSOURCE, q∈REGDEST Termo de deslocamento na demanda governo federal 
f6gen(q) q∈REGDEST Termo de deslocamento na demanda governo federal 
f5gen(q) q∈REGDEST Termo de deslocamento na demanda governo regional 
faggnt_is(i,s) i∈NTEXP, s∈REGSOURCE Termo de deslocamento por bem e região 
fep(i,s,d) i∈TEXP, s∈REGSOURCE  d∈FORDEST Termo de deslocamento no preço da demanda por exportações 
feq(i,s,d) i∈TEXP, s∈REGSOURCE  d∈FORDEST Termo de deslocamento na quantidade da demanda por exportações 
fwagei(j,q) j∈IND, q∈REGDEST Termo de deslocamento no salário por setor 
labind(j,q) j∈IND, q∈REGDEST Emprego por indústria 
labsup(q) q∈REGDEST Oferta de trabalho 
lambda(m,q) m∈OCC, q∈REGDEST Emprego por ocupação 
n(j,q) j∈IND, q∈REGDEST Uso de terra 
natemploy 1 Emprego nacional 
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Variável Dimensão Descrição 
natcr 1 Consumo das famílias, nacional 
natf5gen 1 Termo de deslocamento na demanda do governo regional 
natf6gen 1 Termo de deslocamento na demanda do governo federal 
natlabsup 1 Oferta de trabalho nacional 
natphi 1 Taxa de câmbio R$/US$ 
natr_tot 1 Taxa de retorno média 
p0a(i,s) i∈COM, s∈ALLSOURCE Preço básico do bem i de origem s 
p1a(i,s,j,q) i∈COM, s∈ALLSOURCE, j∈IND, 

q∈REGDEST 
Preço dos insumos para produção corrente 

p1c(i,j,q) i∈COM, j∈IND, q∈REGDEST Preço do insumo composto para produção corrente 
p1cap(j,q) j∈IND, q∈REGDEST Preço de aluguel do capital 
p1f(i,j,q) i∈COM, j∈IND, q∈REGDEST Preço do insumo composto para produção corrente 
p1lab(j,q) j∈IND, q∈REGDEST Preço do trabalho 
p1laboi(j,q,m) j∈IND, q∈REGDEST, m∈OCC Salário da ocupação m no setor j 
p1land(j,q) j∈IND, q∈REGDEST Preço de  aluguel da terra 
p1o(i,j,q) i∈COM, j∈IND, q∈REGDEST Preço dos insumos para produção corrente 
p1oct(j,q) j∈IND, q∈REGDEST Preço dos outros custos de menu 
p2a(i,s,j,q) i∈COM, s∈ALLSOURCE, j∈IND  

q∈REGDEST 
Preço dos insumos para criação de capital 

p2c(i,j,q) i∈COM, j∈IND, q∈REGDEST Preço dos insumos compostos para criação de capital 
p2f(i,j,q) i∈COM, j∈IND, q∈REGDEST Preço dos insumos para criação de capital, importados 
p2o(i,j,q) i∈COM, j∈IND, q∈REGDEST Preço dos insumos para criação de capital 
p3a(i,s,q) i∈COM, s∈ALLSOURCE, q∈REGDEST Preço de compra dos bens, por origem, para as famílias 
p3c(i,q) i∈COM, q∈REGDEST Preço dos bens compostos para as famílias 
p3f(i,q) i∈COM, q∈REGDEST Preço dos bens compostos para as famílias, importados 
p3o(i,q) i∈COM, q∈REGDEST Preço de compra dos bens para as famílias 
p4r(i,s,d) i∈COM, s∈REGSOURCE, d∈FORDEST Preço F.O.B. em moeda externa das exportações 
p5a(i,s,q) i∈COM, s∈ALLSOURCE, q∈REGDEST Preço de compra dos bens pelo governo regional 
p6a(i,s,q) i∈COM, s∈ALLSOURCE, q∈REGDEST Preço de compra dos bens pelo governo federal 
pi(j,q) j∈IND, q∈REGDEST Custo da unidade de capital 
pm(i,s) i∈COM, s∈IMPSRC Preço C.I.F. em moeda externa das importações 
pop(q) q∈REGDEST População regional 
powtaxm(i,s) i∈COM, s∈IMPSRC Poder das tarifas 
pr(q) q∈REGDEST Taxa de participação da forço de trabalho regional 
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Variável Dimensão Descrição 
pwagei(j,q) j∈IND, q∈REGDEST Taxa de salário regional 
r0(j,q) j∈IND, q∈REGDEST Taxa de retorno corrente do capital 
r0_tot(q) q∈REGDEST Taxa de retorno regional agregada 
reg_p1cap(q) q∈REGDEST Preço regional de aluguel do capital 
rk 1 Taxa do imposto na renda dos fatores primários não-trabalho (capital e terra) 
rpr(q) q∈REGDEST Taxa do imposto sobre a remuneração total do trabalho 
taxrevm(q) q∈REGDEST Receita agregada de tarifas de importação 
softy300(q) q∈DOMDEST Transações financeiras 
softy330(q) q∈DOMDEST Outras transações financeiras 
wage_diff(q) q∈REGDEST Diferencial regional do salário real 
wpop(q) q∈REGDEST População regional em idade de trabalho 
x0imp(i,q,s) i∈COM, q∈REGDEST, s∈IMPSRC Volumes de importação 
x1a(i,s,j,q) i∈COM, s∈ALLSOURCE, j∈IND  

q∈REGDEST 
Demanda por insumos para produção corrente 

x1c(i,j,q) i∈COM, j∈IND, q∈REGDEST Demanda por insumos para produção corrente, doméstico 
x1f(i,j,q) i∈COM, j∈IND, q∈REGDEST Demanda por insumos para produção corrente, importado 
x1laboi(j,q,m) j∈IND, q∈REGDEST, m∈OCC Emprego da ocupação tipo m no setor j 
x1o(i,j,q) i∈COM, j∈IND, q∈REGDEST Demanda por insumos para produção corrente, composto 
x1oct(j,q) j∈IND, q∈REGDEST Demanda por outros custos de menu 
x1prim(j,q) j∈IND, q∈REGDEST Demanda pelo composto de fatores primários 
x2a(i,s,j,q) i∈COM, s∈ALLSOURCE, j∈IND, 

q∈REGDEST 
Demanda por insumos para criação de capital 

x2c(i,j,q) i∈COM, j∈IND, q∈REGDEST Demanda por insumos para criação de capital, doméstico 
x2f(i,j,q) i∈COM, j∈IND, q∈REGDEST Demanda por insumos para criação de capital, importado 
x2o(i,j,q) i∈COM, j∈IND, q∈REGDEST Demanda por insumos para criação de capital, composto 
x3a(i,s,q) i∈COM, s∈ALLSOURCE, q∈REGDEST Demanda das famílias 
x3c(i,q) i∈COM, q∈REGDEST Demanda das famílias, bens domésticos 
x3f(i,q) i∈COM, q∈REGDEST Demanda das famílias, bens importados 
x3o(i,q) i∈COM, q∈REGDEST Demanda das famílias, composto 
x4r(i,s,d) i∈COM, s∈REGSOURCE, d∈FORDEST Volume de exportações 
x5a(i,s,q) i∈COM, s∈ALLSOURCE, q∈REGDEST Demanda do governo regional 
x6a(i,s,q) i∈COM, s∈ALLSOURCE, q∈REGDEST Demanda do governo federal em cada região 
y(j,q) j∈IND, q∈REGDEST Criação de capital por setor regional 
z(j,q) j∈IND, q∈REGDEST Nível de atividade ou valor-adicionado no setor regional 
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Tabela A1.4 Equações 
 

Equação / Descrição Fórmula68 

Demandas das indústrias por insumos intermediários, uso 1 

E_1  Demanda por bens de todas as origens, Uso 1  x1a(i,s,j,q) = IS_DOM(s)*(x1c(i,j,q)-(MA*SIGMA1C(i))*(p1a(i,s,j,q)-p1c(i,j,q)))+ 
IS_IMP(s)*(x1f(i,j,q) - (MAM*SIGMA1M(i))*(p1a(i,s,j,q)-p1f(i,j,q))) 

E_2  Preço relativo do composto doméstico/importado, Uso 1  (PVAL1O(i,j,q))*p1o(i,j,q) = sum(s,ALLSOURCE,PVAL1A(i,s,j,q)*p1a(i,s,j,q)) 

E_3  Preço do composto doméstico, Uso 1  (PVAL1T(i,"doméstico",j,q))*p1c(i,j,q) = sum(s,REGSOURCE,PVAL1A(i,s,j,q)*p1a(i,s,j,q)) 

E_4  Demanda pelo composto doméstico, Uso 1  x1c(i,j,q) = x1o(i,j,q) - SIGMA1O(i)*(p1c(i,j,q)-p1o(i,j,q)) 

E_5  Preço do composto importado, Uso 1  (PVAL1T(i, "importado”,j,q))*p1f(i,j,q) = sum(s,IMPSRC,PVAL1A(i,s,j,q)*p1a(i,s,j,q)) 

E_6  Demanda pelo composto importado, Uso 1  x1f(i,j,q) = x1o(i,j,q) - SIGMA1O(i)*(p1f(i,j,q)-p1o(i,j,q)) 

E_7  Demanda pelos insumos compostos, Uso 1  x1o(i,j,q) =  z(j,q) + a1(j,q) 

E_8  Demanda setorial por outros custos de menu  x1oct(j,q) = z(j,q) + a1(j,q) + a1oct(j,q) 

E_9  índices de preços por outros custos de menu  p1oct(j,q) = xi3(q) + f1oct(j,q) 

E_10  Demanda setorial por trabalho efetivo  efflab(j,q) = x1prim(j,q) + a1lab(j,q) - SIGMA1FAC(j,q)*[p1lab(j,q) + a1lab(j,q) - xi_fac(j,q)] 

E_11  Demanda setorial por capital  curcap(j,q) = x1prim(j,q) + a1cap(j,q) - SIGMA1FAC(j,q)*[p1cap(j,q) + a1cap(j,q) - xi_fac(j,q)] 

                                                 
68 As equações são apresentadas na sintaxe empregada pelo programa TABMATE, onde o modelo é implementado. O operador sum  representa a somatória da respectiva variável, tal 
que sum(k, J, X(i,k)) representa a soma de X(i,k) para todo k pertencente ao conjunto J. Variáveis em letra minúscula representam taxas de variação em pontos percentuais. 
Coeficientes e parâmetros são representados por letras maiúsculas.   
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E_12  Demanda setorial por terra  n(j,q) = x1prim(j,q) + a1land(j,q)-SIGMA1FAC(j,q)*[p1land(j,q) + a1land(j,q) - xi_fac(j,q)] 

E_13 Demanda setorial por outros custos de menu x1oct(j,q) = z(j,q) + a1(j,q) + a1oct(j,q) 

E_14  Termo de preço efetivo para equações de demanda de 
fatores  

(TOTFACIND(j,q))*xi_fac(j,q) = LABOR(j,q)*(p1lab(j,q)+a1lab(j,q))+ 
CAPITAL(j,q)*(p1cap(j,q)+a1cap(j,q)) +LAND(j,q)*(p1land(j,q)+a1land(j,q)) 

E_15  Demanda setorial por trabalho e ocupação  x1laboi(j,q,m) = efflab(j,q) - SIGMA1LAB(j,q)*[p1laboi(j,q,m) - p1lab(j,q)] 

E_16  Preço do trabalho geral por setor   (LABOR(j,q))*p1lab(j,q) = sum(m,OCC,LAB_OCC_IND(m,j,q)*p1laboi(j,q,m)) 

E_17  Emprego por setor  (LABOR(j,q))*labind(j,q) = sum(m,OCC,LAB_OCC_IND(m,j,q)*x1laboi(j,q,m)) 

E_18 Demanda pelo composto dos fatores primários x1prim(j,q) = z(j,q) + a1(j,q) + a1prim(j,q) 

Demandas das indústrias por criação de capital , Uso 2 

E_19  Demanda por bens de todas as origens, Uso 2  x2a(i,s,j,q) = IS_DOM(s)*(x2c(i,j,q)-(MA*SIGMA2C(i))*(p2a(i,s,j,q)-
p2c(i,j,q)))+IS_IMP(s)*(x2f(i,j,q)-(MAM*SIGMA2M(i))*(p2a(i,s,j,q)-p2f(i,j,q))) 

E_20  Preço relativo do composto doméstico/importado, Uso 2  (PVAL2O(i,j,q))*p2o(i,j,q) = sum(s,ALLSOURCE,PVAL2A(i,s,j,q)*p2a(i,s,j,q)) 

E_21   Preço do composto doméstico, Uso 2  (PVAL2T(i,"doméstico",j,q))*p2c(i,j,q) 

E_22  Demanda pelo composto doméstico, Uso 2  x2c(i,j,q) = x2o(i,j,q) - SIGMA1O(i)*(p2c(i,j,q)-p2o(i,j,q)) 

E_23  Preço do composto importado, Uso 2  x2o(i,j,q) =  y(j,q) + a2ind(j,q) 

E_24  Preço do composto importado, Uso 2  (PVAL2T(i,"importado",j,q))*p2f(i,j,q) 

E_25  Demanda pelo composto importado, Uso 2  x2f(i,j,q) = x2o(i,j,q) – SIGMA2O(i)*(p2f(i,j,q)-p2o(i,j,q)) 
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Demanda das famílias por bens, Uso 3 

E_26  Demanda das famílias por compostos domésticos  x3o(i,q) =  [1-ALPHA_I(i,q)]*[qhous(q)+a3sub(i,q)] + ALPHA_I(i,q)*[luxexp(q) + a3lux(i,q) -  
p3o(i,q)] 

E_27  Especificação para conjunto de consumo 
 dos bens de luxo  

a3lux(i,q) = a3sub(i,q) - sum(k,COM, DELTA(k,q)*a3sub(k,q)) 

E_28  Especificação para conjunto de consumo 
 dos bens de subsistência  

a3sub(i,q) = a3com(i,q) - sum(k,COM, S3COM(k,q)*a3com(k,q)) 

E_29  Mudança na utilidade, desconsiderando 
 alterações nos termos de preferência  

utility(q) = luxexp(q) - qhous(q) - sum(i,COM, DELTA(i,q)*p3o(i,q)) 

E_30  Demanda por bens, por origem, Uso 3  x3a(i,s,q) =  IS_DOM(s)*(x3c(i,q)-(MA*SIGMA3C(i))*(p3a(i,s,q)-p3c(i,q)))+ 
IS_IMP(s)*(x3f(i,q)-(MAM*SIGMA3M(i))*(p3a(i,s,q)-p3f(i,q))) 

E_31  Preço relativo do composto 
 doméstico/importado, Uso 3  

(PVAL3O(i,q))*p3o(i,q) = sum(s,ALLSOURCE,PVAL3A(i,s,q)*p3a(i,s,q)) 

E_32 Preço do composto doméstico, Uso 3  (PVAL3T(i,"doméstico",q))*p3c(i,q) = sum(s,REGSOURCE,PVAL3A(i,s,q)*p3a(i,s,q)) 

E_33  Demanda pelo composto doméstico, Uso 3  x3c(i,q) = x3o(i,q) – SIGMA3O(i)*(p3c(i,q)-p3o(i,q)) 

E_34  Preço do composto importado, Uso 3  (PVAL3T(i,"importado",q))*p3f(i,q)= sum(s,IMPSRC,PVAL3A(i,s,q)*p3a(i,s,q)) 

E_35  Demanda pelo composto importado, Uso 2  x3f(i,q) = x3o(i,q) - SIGMA1O(i)*(p3f(i,q)-p3o(i,q)) 

 

Custo das Importações  

E_36  Lucro zero nas importações  p0a(i,s) = pm(i,s) + natphi + powtaxm(i,s) 

E_37 Atualização para tarifas de importação TARIFF(i,q,s) = Tariff(i,q,s)*{pm(i,s) + natphi + x0imp(i,q,s)}/100 + 
IMPORTS(i,q,s)*powtaxm(i,s)/100 
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E_38  Receita agregada com tarifas   AGGTAXM(q)*taxrevm(q) =  sum(i,COM,sum(s,IMPSRC,Tariff(i,q,s)*{pm(i,s) + natphi + 
x0imp(i,q,s)} + IMPORTS(i,q,s)*powtaxm(i,s))) 

Exportações e outras demandas 

E_39  Demanda por exportações  x4r(i,s,d) - feq(i,s,d) = EXP_ELAST(i)*[p4r(i,s,d) - fep(i,s,d) - natfep] 

E_40  Preços de compra, exportações   (+PVAL4R(i,s,d))*(natphi+p4r(i,s,d))=  [BAS4(i,s,d)+TAX4(i,s,d)]*p0a(i,s) + 
BAS4(i,s,d)*deltax4(i,s,d)+sum(r,MARGCOM,MAR4(i,s,r,d)*p0a(r,s)) 

E_41  Taxa do imposto/subsídio sobre as exportações  deltax4(i,s,d)=deltax(i,s)+deltax4all++ deltaxsource(s)+deltaxfordest(i,s,d) 

E_42  Demandas por bens para gastos dos governos regionais  x5a(i,s,q) = cr(q) + f5a(i,s,q) + f5gen(q) + natf5gen 

E_43  Demanda do governo federal  x6a(i,s,q) = natcr + f6a(i,s,q) + f6gen(q) + natf6gen 

Acumulação de capital e investimento 

E_44  Taxas de retorno do capital  r0(j,q) = QCOEF(j,q)*(p1cap(j,q) - pi(j,q)) 

E_45  Relação entre taxas de crescimento do capital e taxas de 
retorno  

(r0(j,q) - natr_tot) = BETA_R(j,q)*[curcap(j,q) - kt(q)] + f_rate_xx(j,q) 

E_46  Investimento total real  (+NatINVEST(j))*naty(j) = sum(q,REGDEST,INVEST(j,q)*y(j,q)) 

E_47a  Estoque de capital no período T+1 
E_47b  Estoque de capital no período T+1 

curcap_t1(j,q) - curcap(j,q)=0                                                                                       (curto prazo) 
curcap_t1(j,q) - K_TERM*curcap(j,q)) =0                                                                   (longo prazo) 

E_48a  Investimento no período T 
 
E_48b  Investimento no período T 

curcap(j,q) - y(j,q)- 100*delf_rate(j,q))=0                                                                    (curto prazo) 
 
VALKT(j,q)*DEP(j)*curcap(j,q) + (INVEST(j,q))*y(j,q)- 100*(VALK_0(j,q)*(1-DEP(j))-
INVEST_0(j,q))*delkfudge+ 100*delf_rate(j,q) - VALK_T1(j,q)*curcap_t1(j,q)) = 0     
                                                                                                                                       (longo prazo) 
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População e mercado de trabalho 

E_49  Migração externa iguala soma da migração 
 externa para as regiões  

del_natfm = sum(q,REGDEST,del_fm(q)) 

E_50  População nacional é a soma da população 
 regional  

del_natg = sum(q,REGDEST,del_g(q)) 

E_51  Oferta nacional de trabalho  C_NATLABSUP*natlabsup = sum(q,REGDEST,C_labsup(q)*labsup(q)) 

E_52  Emprego nacional  C_NATEMPLOY*Natemploy = sum(q,REGDEST,C_EMPLOY(q)*employ(q)) 

E_53  Variação % na taxa de natural desemprego   C_NATLABSUP*del_natunr = C_NATEMPLOY*(natlabsup-natemploy) 

E_54  Variação % na taxa de desemprego regional  C_labsup(q)*del_unr(q)=C_EMPLOY(q)*(labsup(q)-employ(q)) 

E_55  Oferta regional de trabalho  labsup(q) = pr(q) + wpop(q) 

E_56  População em idade de trabalho, por região wpop(q) = pop(q) + f_wpop(q) 

E_57  Acumulação de população regional  C_POP(q)*pop(q) =   C_PR1(q)*delrpfudge(q) 

E_58  Interação população/ número de famílias  qhous(q) = pop(q) + f_qhous(q) 

E_59  Restrição aditiva na migração regional  del_rm(q) = del_rm_0(q) + delf_rm_0 

E_60  Previsões do IBGE podem deslocar migração regional  (C_POP(q)/100)*pop(q) =   del_pop1t(q) + del_gt(q) + del_fmt(q) + del_rmt(q) 

E_61  Atualização da população regional no ano final  C_POP(q)*pop(q) = 100*del_pop1t(q) + (C_POP(q)/PRIOD)*pop(q) + del_fpop1t(q) 

E_62  Atualização da população regional no ano final, 
fechamento alternativo  

100*del_gt(q) = C_G_0(q)*pop(q) + 100*C_POP(q)*del_fgt(q) 
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E_63  Atualização da mudança no crescimento natural  
no ano T 

del_rmt(q) = del_rmt0(q)+ del_frmt0 

E_64  Ajustamento na migração regional para assegurar 
condição de equivalência  

Sum(q,REGDEST, del_rmt(q)) = 0 
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Tabela A1.5 Fechamentos no modelo SPARTA: variáveis exógenas 
 
 

 Curto prazo  Longo Prazo 
 
Variáveis Macro natphi  natphi 
 natr_tot  natr_tot 
    
Tarifas e Impostos deltaxfordest  deltaxfordest 
 deltax   deltax  
 powtaxm  powtaxm 
 rk  softy300 
 rpr  softy330 
    
Variáveis setoriais  curcap  f_rate_xx 
e regionais a1lab  a1lab 
 a1prim  a1prim 
 n  n 
 pm  pm 
 miscf001  miscf001 
 natf5gen   natf6gen  natf5gen   natf6gen 
 f5gen  f1oct  f5gen  f1oct 
 x6a x5a  x6a x5a 
 f6gen  f6gen 
 fep    feq  fep    feq 
 frpri  frpri 
 delf_rate  delf_rate 
 natfep  natfep 
 faggnt_i  faggnt_i 
 faggnt_s  faggnt_s 
 faggnt_p4r  faggnt_p4r 
 aggnt_feq  aggnt_feq 
 aggnt_fep  aggnt_fep 
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 Curto prazo  Longo Prazo 
 faggnt_is  faggnt_is 
 f_oft   f_oft  
 delkfudge  deldfudge  delunity  delkfudge  deldfudge  delunity 
População e mercado  natrealwage   del_unr 
de trabalho del_g  del_g 
 del_fm  del_fm 
 del_rm_0(Resto do Brasil)  del_rm_0(Resto do Brasil) 
 natfwage fwagei  natfwage fwagei 
 wage_diff(Resto do Brasil)  wage_diff(Resto do Brasil) 
 pr  pr 
 f_l  f_wpop  f_pop  f_qhous  f_l  f_wpop  f_pop  f_qhous 
 delrpfudge delf_rm delf_rm_0  delrpfudge delf_rm delf_rm_0 
 del_gt(São Paulo)   del_gt(São Paulo)  
 del_fgt(Resto do Brasil)  del_fgt(Resto do Brasil) 
 del_fmt  del_fmt 
 del_rmt0(São Paulo)   del_rmt0(São Paulo)  
 del_fpop1t(Resto do Brasil)  del_fpop1t(Resto do Brasil) 
 delpopfudget  delpopfudget 
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Anexo 2 Estrutura matemática e método de solução 

 

A apresentação esquemática das soluções de Johansen para modelos EGC é padrão 

na literatura. A seguir é apresentado um resumo desse procedimento de forma a se 

obter uma visão de como o modelo é operacionalizado. Maiores detalhes podem ser 

encontrados em Dixon et al. (1982), Harrison e Pearson (1996) e Dixon e Parmenter 

(1996). 

 

O sistema de equações do modelo EGC pode ser escrito como: 

 

0V =)(F          (A1) 

 

onde V é um vetor de equilíbrio de dimensão n (número de variáveis), e F é uma 

função-vetor não-linear de dimensão m (número de equações). Supõe-se que F seja 

diferenciável, e que o número de variáveis seja maior que o número de equações no 

sistema  (n > m). Dessa forma, (n - m) variáveis devem ser determinadas 

exogenamente. Uma solução inicial de equilíbrio, V* , deve ser determinada para fins 

de calibragem, ou seja, supõe-se que 0VVV ** ==∃ )( que  tal F . 

 

Dada a solução inicial, V*, um novo conjunto de soluções pode ser obtido para um 

dado vetor de alterações nas variáveis exógenas. Dessa forma, para se computar o 

novo conjunto de soluções para o modelo é necessária a partição do vetor V em dois 

grupos de variáveis, endógenas e exógenas. Seja Y o vetor contendo as m variáveis 

endógenas e X o vetor contendo as (n - m) variáveis exógenas. A equação (A1) pode 

ser reescrita como:  

 

0X)F(Y, =          (A2) 

 

O problema é computar Y para um dado X, sendo que não é possível, normalmente, 

escrever Y como uma função explícita de X. Várias técnicas podem ser empregadas 
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para computar Y. A solução por linearização assume que já se possui alguma solução 

para o sistema, {Y0, X0}, tal que: 

 

0)X,F(Y 00 =                    (A3) 

 

Em geral a solução inicial é obtida dos dados do período base em que o modelo é 

calibrado, ou seja, assume-se que o sistema é válido para algum ponto no passado.  

 

Para pequenas alterações em dX e dY e sob hipóteses convencionais para o 

comportamento da função F, a diferenciação total de (A2) permite obter 69:  

 

0X)dX(Y,FX)dY(Y,F XY =+       (A4) 

 

onde FY e FX são matrizes de derivadas parciais de F avaliadas em {Y0, X0}. Para que 

as soluções sejam obtidas na forma de taxas de variação é conveniente expressar dY 

e dX como pequenas variações percentuais x e y. Portanto, um típico elemento dos 

vetores x e y são definidos como: 

 

y=100dY/Y e x=100dX/X 

 

Da mesma forma podem ser definidas as seguintes funções: 

 

   ,ˆ          e      ˆ XX)(Y,FX)(Y,G  YX)(Y,FX)(Y,G XXYY ==  

 

onde Ŷ  e X̂  são matrizes diagonais. Assim o sistema linearizado torna-se: 

 

   0X)x(Y,GX)y(Y,G XY =+       (A5) 

 

                                                 
69 As hipóteses usuais são de continuidade e diferenciabilidade de F, e solução única. Em geral estas 
características são atendidas em sistemas walrasianos de equilíbrio geral expressos na forma de 
equações linearizadas. Para um tratamento dessa questão ver Dakhlia (1999) e Berliant e Dakhlia 
(2002).  
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Soluções para sistemas como (14) podem ser facilmente computadas por meio de 

técnicas de álgebra linear. Estas representam, entretanto, apenas uma solução acurada 

para pequenas mudanças em X e Y. Caso contrário, erros de linearização podem 

ocorrer. Estes erros estão representados na figura 2.2, que mostra como algumas 

variáveis endógenas Y mudam quando uma variável exógena X se move de X0 para 

XF. A verdadeira relação não-linear entre X e Y é apresentada como uma curva. A 

aproximação linear, ou em primeira ordem, da solução de (5) é dada por: 

 

 X)x (Y,GX)(Y,Gy X
1

Y
−−=       (A6) 

 

A equação (A6) leva à solução de Johansen, YJ, uma aproximação da solução 

verdadeira, Yexata. Como sugere a figura A2.1, quanto maior x, maior o erro 

proporcional em y. Essa observação leva à idéia de particionar as alterações em X em 

pequenos passos, e para cada sub-alteração em X usar a aproximação linear para 

derivar a sub-resposta de Y. A partir dos novos valores de X e Y as matrizes de 

coeficientes GY e GX são recomputadas e o processo é repetido para cada passo. Esta 

técnica é conhecida como método de Euler, uma das mais simples opções em 

técnicas de integração numérica – processo de uso de equações diferenciais para se 

mover de uma solução para outra. Para uma aproximação em 3 passos o erro de 

linearização é sensivelmente menor, aproximando-se da solução exata. Quanto maior 

o número de passos, melhor a aproximação.  

 

O modelo SPARTA é operacionalizado no programa GEMPACK.70 Além do método 

de Euler, é possível obter as soluções por dois métodos alternativos, Gragg e 

Midpoint. Estes métodos são variações do método de Euler e podem, em alguns 

casos, produzir resultados mais precisos para um mesmo número de passos. No caso 

do modelo SPARTA, um procedimento de cálculo em vários estágios 

(Johansen/Euler) é utilizado, em que o vetor de choques exógenos é dividido em p 

partes iguais. Desta forma, pode-se definir uma seqüência de cálculos, de modo que 

as matrizes  GY e GX  sejam re-estimadas em cada estágio. A questão teórica que se 

                                                 
70 O modelo foi implementado na versão 7.0 do programa GEMPACK. Sobre sua utilização na 
implementação de modelos EGC ver Harrison e Pearson (1996). A implementação e descrição 
completa do modelo ORANI-F implementado no GEMPACK está em Horridge et al (1993). 
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coloca diz respeito à maneira em que a solução do modelo converge para a solução 

“verdadeira” à medida que p cresça e, caso convirja, ao número de estágios (tamanho 

de p) necessário para se obter uma solução precisa do modelo. Dixon et al.(1982) 

demonstra que quando p tender a infinito, o método de vários estágios de 

Johansen/Euler produzirá uma solução exata do modelo.  

 

Ademais, a experiência com o modelo MONASH revela que soluções altamente 

precisas são obtidas a partir da aplicação deste método com poucos estágios, por 

exemplo p ≤ 4, em conjunto com um procedimento de extrapolação. 

 

 

Figura A2.1 – Erro de aproximação 
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Anexo 3 Fonte dos dados e método de regionalização 

 

A metodologia de estimação por quocientes locacionais (QL) simples estabelece uma 

relação direta entre os coeficientes ijr  e ijm  : 

 

Se 01 =⇒=⇒≥ ijijij
l
i marQL       (A7) 

 

Se ij
l
iijij

l
iij

l
i aQLmaQLrQL )1(1 −=⇒=⇒<     (A8) 

 

Sendo 

∑

∑
=

i

N
i

N
i

i

l
i

l
i

l
i

X
X

X
X

QL        (A9) 

 

para l = r (São Paulo), R (Resto do Brasil). O quociente locacional l
iQL  mede a 

concentração do setor i na região l em relação à concentração na economia nacional; 
l
iX  e N

iX   são os valores da produção do setor i na região l e na economia nacional. 

Dessa forma, se lQL >1, então o setor i é mais concentrado na região l que na 

economia nacional, e dessa forma supõe-se que ele é capaz de satisfazer os requisitos 

de insumo dos outros setores na sua região. Se lQL <1, então a região necessita 

importar o insumo i para satisfazer os requisitos deste insumo na região, sendo que 

ij
l
iaQL  do consumo intermediário é produzido na própria região, e ij

l
i aQL )1( −  é 

importado da outra região. 

 

Os dados para o cálculo de l
iQL  foram obtidos do IBGE e PAEP, como descrito 

anteriormente, assim como a matriz de coeficientes técnicos nacionais ( ija ). A partir 

de A7 e A8 são calculados os componentes da matriz intra-regional para São Paulo (r 

x r) e os componentes inter-regionais (R x r); da estimação da matriz intra-regional 

para o Resto do Brasil (R x R) são obtidos os componentes da respectiva matriz 
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inter-regional (r x R). As quatro matrizes estimadas têm dimensão 42x42, e seus 

elementos são coeficientes que posteriormente são convertidos em fluxos a partir dos 

vetores regionais de produção. 

 

Além do consumo intermediário dos setores, a demanda final também foi 

regionalizada seguindo a metodologia de quocientes locacionais, utilizando como 

base a estrutura da demanda final nacional, para o consumo das famílias e formação 

bruta de capital fixo. Os outros dois componentes da demanda final, gastos do 

governo e exportações, foram regionalizados através de informações adicionais 

 

Os dados do comércio externo de São Paulo foram obtidos a partir de informações do 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (sistema ALICE).  Para a 

utilização neste trabalho, eles foram compatibilizados na classificação de 42 setores 

do IBGE e em 7 regiões de origem/destino: Argentina, Resto do Mercosul, NAFTA, 

Resto da Alca, União Européia, Japão e Resto do Mundo.  

 

Os gastos do Governo foram regionalizados a partir de informações do IBGE (Ibge, 

1997a).  Na base de dados dois tipos de governo são identificados: federal e regional. 

O governo regional representa os gastos das esferas estadual e municipal em cada 

região. Portanto, o governo regional paulista engloba os gastos municipais e 

estaduais da administração pública de São Paulo, e de forma semelhante no Resto do 

Brasil. 

 

Dessa forma foram obtidos a demanda final regionalizada e os quatro blocos de 

relações setoriais, formando a estimativa inicial da matriz inter-regional. 

 

A matriz rrA  representa o  consumo intermediário intra-regional em São Paulo, e 
RRA  no Resto do Brasil, enquanto RrA e RRA  representam os coeficientes de consumo 

intermediário inter-regional. Essas quatro matrizes têm dimensão 42x42. Os vetores 
rrC  e RrC são de dimensão 42x1 e representam o consumo das famílias de São Paulo 

dos setores de São Paulo e dos setores do Resto do Brasil respectivamente, o mesmo 

para as famílias no Resto do Brasil ( rRC  e RrC ). A FBCF tem a mesma 
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decomposição: em São Paulo dos setores de São Paulo ( rrK ) e dos setores do Resto 

do Brasil ( rRK ); no Resto do Brasil de setores de São Paulo ( rRK ) e da própria 

região ( RRK ). Os dados para Governo estão divididos em seis vetores, de dimensão 

1x42, representando os gastos das três esferas de governo (Municipal, Estadual e 

Federal) nas duas regiões.  

 

As seis matrizes da tabela A3.1, estimadas por quociente locacional, são modificadas 

neste procedimento de ajuste. O sentido dessa mudança está indicado pelas setas do 

quadro, mostrando a transferência de valor dos fluxos intra-regionais para inter-

regionais. 

 

 

Tabela A3.1  Esquema de balanceamento nas matrizes inter-regionais 

 

 Consumo Intermediário Consumo das Famílias FBCF 
Dim. 42 42 1 1 1 1 

42 rrA  rRA  rrC  rRC  rrK  rRK  

42 RrA  RRA  RrC  RRC  rRK  RRK  
  

 

 

Sendo rrA •• , rRA •• ,... RRK ••   a soma dos elementos das respectivas matrizes/vetores do 

quadro, estimados por quocientes locacionais, por definição tem-se que: 

 

Exportações São Paulo = Importações Resto do Brasil = rRA •• + rRC •• + rRK ••  (A10) 

Importações São Paulo = Exportações Resto do Brasil = RrA •• + RrC •• + RrK ••  (A11) 

 

Sendo 1CZ  o total das exportações (importações) de São Paulo (Resto do Brasil) e 

2CZ  o total das importações (exportações) de São Paulo (Resto do Brasil) obtidas do 

CONFAZ, os dados mostraram que: 
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rRA •• + rRC •• + rRK •• < 1CZ         (A12) 
RrA •• + RrC •• + RrK •• < 2CZ         (A13) 

 

Logo as diferenças nas estimativas são 
 

1D = 1CZ - ( rRA •• + rRC •• + rRK •• )       (A14) 

2D = 2CZ - ( RrA •• + RrC •• + RrK •• )       (A15) 

 

Estas diferenças foram realocadas proporcionalmente das matrizes intra-regionais 

para as matrizes inter-regionais da seguinte forma: 

 

)()(
)()( 1*

rRrRrRrR
RRRR

KCAZ
DZZ

••••••••
•••• ++
−=       (A16) 

)()(
)()( 1*

rRrRrRrR
rRrR

KCAZ
DZZ

••••••••
•••• ++
+=      (A17) 

 
)()(

)()( 2*

RrRrRrRr
rrrr

KCAZ
DZZ

••••••••
•••• ++
−=      (A18) 

)()(
)()( 2*

RrRrRrRr
RrRr

KCAZ
DZZ

••••••••
•••• ++
+=      (A19) 

    

para Z = A, C, K. Ou seja, para as matrizes A as equações A16 e A17 determinam a 

transferência de uma parte de 1D  da matriz intra-regional para a matriz inter-regional 

do Resto do Brasil, enquanto A18 e A19 estabelecem o mesmo com 2D  para São 

Paulo. Este processo é repetido para os vetores de consumo e formação bruta de 

capital fixo.  

 

O mecanismo estabelecido acima preserva o total nacional do consumo intermediário 

e da demanda final, já que não há alteração na soma desses componentes: 
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**** RRRrrRrrRRRrrRrr AAAAAAAA •••••••••••••••• +++=+++     (A20) 

 

********                         RRRrrRrrRRRrrRrr

RRRrrRrrRRRrrRrr

KKKKCCCC

KKKKCCCC

••••••••••••••••

••••••••••••••••

+++++++

=+++++++
 (A21) 

 

Os novos totais estão calculados de forma a se obter 1CZ  e 2CZ , correspondentes 

aos dados de comércio inter-regional do CONFAZ: 

 
***

1
rRrRrR KCACZ •••••• ++=             (A22) 

***
2

RrRrRr KCACZ •••••• ++=            (A23) 

 

Portanto foram obtidos novos totais para os fluxos inter e intra-regionais de consumo 

intermediário, consumo das famílias e formação bruta de capital fixo no sistema 

inter-regional São Paulo/Resto do Brasil, mas resta a questão de como esses novos 

totais devem ser distribuídos pelos elementos de cada matriz ou vetor. Algum critério 

deve ser estabelecido para completar a nova estimativa do sistema. No caso das 

matrizes intra-regionais ( *rrA , *RRA , *rrC , *RRC , *rrK  e *RRK  ) o procedimento natural 

é seguir a ponderação das respectivas matrizes originais. Se o mesmo fosse feito com 

as matrizes inter-regionais, os elementos nulos (decorrentes de A7 e A8, por 

quocientes locacionais) permaneceriam. Essa implicação da metodologia de 

quocientes locacionais é pouco realista e uma das prováveis razões de se subestimar 

os fluxos inter-regionais. Por essa razão optou-se por distribuir os novos totais das 

matrizes inter-regionais de acordo com a estrutura da matriz intra-regional 

respectiva, pelo lado da demanda.71 Dessa forma: 

 

                                                 
71 A metodologia de ajuste para os dados de comércio inter-regional também seguiu o “lado da 
demanda” pois os totais foram transferidos por coluna, considerando os blocos de matrizes da tabela 
A3.1. O ajuste poderia ter sido efetuado pelo “lado da oferta” transferindo as diferenças pelas linhas 
das matrizes desse quadro. 
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para KCAZ  , ,= . 

 

A vantagem desse procedimento é obter matrizes inter-regionais sem elementos 

nulos e consistente com o fluxo inter-regional e os totais nacionais. Obviamente este 

procedimento resulta (como na primeira estimação por quocientes locacionais) em 

somas de linhas e colunas não-ajustadas, e é necessário aplicar algum tipo de 

metodologia de ajuste bi-proporcional.Deve ser destacado, contudo, que agora se 

parte de uma estrutura ajustada para um padrão de comércio inter-regional, e dessa 

forma obtêm-se um sistema diferente daquele que seria obtido se o ponto de partida 

fosse as estimativas de quociente locacional. 

 

Dessa forma obtidos dois conjuntos de dados consistentes com os totais nacionais. O 

primeiro deles é formado pelas matrizes obtidas diretamente da aplicação de 

quocientes locacionais.  

 

Tanto nas matrizes estimadas por quocientes locacionais como nas ajustadas para o 

comércio inter-regional, um passo necessário foi a aplicação da técnica bi-

proporcional RAS.72 O objetivo dessa técnica é obter matrizes que satisfazem somas 

predeterminadas nas linhas e colunas.. Dado uma matriz original Q(i,j), de dimensão 

r�c, e vetores-alvo de totais nas linhas R(i), tamanho r, e totais nas colunas C(j), 

tamanho c, o RAS tenta encontrar uma nova matriz B(i,j) similar a Q(i,j) tal que: 

 

                                                 
72 Sobre essa técnica ver Bacharach (1970), Hewings (1977), Hulu e Hewings (1993) e McDougall 
(1999). 
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)(),( jCjiB
i

=∑         j = 1,...,c      (A26) 

)(),( iRjiB
j

=∑          i = 1,...,r      (A27) 

 

A nova matriz B(i, j) é relacionada à original Q(i, j) através de: 

 

B(i, j) = rm(i).cm(j).Q(i, j) i = 1,...,r j = 1,...,c    (A28) 

 

onde rm(i) é o vetor de multiplicadores nas linhas e cm(j) é o vetor de 

multiplicadores das colunas. 

 

Além do resultado final obtido com a técnica RAS é importante observar o resultado 

dos vetores rm(i) e cm(j), para perceber o tamanho do ajuste necessário para se obter 

a matriz B(i,j) a partir de A(i,j).  

 

A aplicação do procedimento RAS foi efetuada na matriz inter-regional de consumo 

intermediário, dados os totais da demanda final (DF), demanda total (DT), valor 

bruto da produção (VBP), valor adicionado (VA), impostos diretos (TAX) e 

importações (M), por setor e região, estimados anteriormente. Os vetores-alvo para o 

procedimento RAS, CI (consumo intermediário total por setor e região) e DI 

(demanda intermediária total por setor e região), são obtidos das relações de insumo-

produto: 

 

l
i

l
i

l
i

l
j

l
j

l
j

l
j

l
j

DFDTDI

MTAXVAVBPCI

−=

−−−=
      (A29) 

 

para 42,...1  , 42,...1 , e === ijRrl  

 

Os vetores CI e DI obtidos em A28 têm dimensão 1x84 e 84x1 respectivamente. A 

matriz a ser ajustada corresponde à matriz-bloco do consumo intermediário nas duas 

regiões. Esses vetores alvo são os mesmos tanto para as matrizes obtidas diretamente 

por quocientes locacionais ( rrA , rRA , RrA e RRA ) como para as matrizes ajustadas 
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( *rrA , *rRA , *RrA e *RRA ). A matriz-bloco formada para cada um desses casos, A  e A* 

respectivamente, tem dimensão 84 x 84: 
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Aplicado o procedimento RAS nas matrizes A e A* com os vetores-alvo l
iCI  e l

jDI   

obtêm-se novas matrizes semelhantes às originais, cujos totais (soma das linhas e 

colunas) estão próximos aos dois vetores-alvo. O erro remanescente nas linhas e 

colunas em relação aos vetores-alvo foi inferior a 1% na maioria dos setores, e os 

valores obtidos para rm(i) e cm(i) indicam um bom ajuste. O estágio seguinte de 

ajuste consistiu em distribuir os erros da soma nas colunas para os componentes da 

matriz do consumo intermediário proporcionalmente, e por resíduo o Consumo das 

Famílias foi obtido dado a Demanda Total ( l
iDT ). Em seguida um ajuste final foi 

feito nos componentes intra-regionais e inter-regionais do consumo das famílias na 

matriz  A*  para se obter o valor do fluxo de comércio inter-regional estimado 

inicialmente, 1CZ  e 2CZ , e assegurar que a agregação da matriz de consumo 

intermediário inter-regional resultasse na matriz nacional.73 A tabela A3.2 traz um 

resumo dos dois sistemas obtidos.  

 

                                                 
73 Ou seja, N

ij
RR
ij

Rr
ij

rR
ij

rr
ij AAAAA =+++ ****  onde N

ijA é a matriz dos fluxos de consumo 
intermediário nacional (42x42). Essa condição também é atendida pelas matrizes estimadas por 
quociente locacional. 
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Tabela A3.2 Matriz inter-regional 
São Paulo/Resto do Brasil, 1996 –R$ bilhões 

 

  
Consumo 

Intermediário 
Consumo das 

Famílias Investimento 

  
  SP RB SP RB SP RB 

SP 114,924 71,487 114,998 33,542 38,842 7,490 Ajustada RB 68,852 296,651 4,067 280,604 5,044 89,987 
        

QL SP 144,560 42,416 135,488 8,632 46,473 3,805 
 RB 38,087 326,164 7,147 281,896 2,105 89,612 

QL: estimativa por quocientes locacionais 
 

A decomposição dos multiplicadores simples da produção nos dois sistemas 

estimados permite observar a distribuição regional do efeito multiplicador por setor 

(ver Anexo 4). O gráfico A3.1 mostra essa decomposição para cada setor, nas duas 

regiões, para as duas estimações. O gráfico São Paulo Intra-regional mostra a 

participação intra-regional do valor do multiplicador em cada setor do Estado de São 

Paulo. O gráfico São Paulo Inter-regional  mostra o componente inter-regional. Os 

dois gráficos a seguir trazem essa decomposição para os multiplicadores setoriais no 

Resto do Brasil. Uma conclusão geral dessas decomposições é que a estimativa 

ajustada diminui a contribuição intra-regional nos multiplicadores setoriais, enquanto 

aumenta a contribuição inter-regional. 
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Gráfico A3.1 

Decomposição regional dos efeitos do multiplicador de produção  
 (líquido de efeito inicial: Brasil, 1996) 
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Gráfico A3.1 (cont.) 
Decomposição regional dos efeitos do multiplicador de produção  

 (líquido de efeito inicial: Brasil, 1996) 
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Anexo 4 Modelo de insumo-produto e decomposições 

 

O modelo inter-regional de insumo produto é calculado a partir da matriz inter-

regional de coeficientes técnicos, A.74 A matriz inversa de Leontief, B, pode ser 

particionada em quatro blocos, intra e inter-regionais. Assim, 
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Para k setores em cada região, o multiplicador Oj é calculado através da soma nas 

linhas da matriz B. Assim, para as regiões r e R,  
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Os multiplicadores podem ser decompostos em duas parcelas, intra e inter-regional. 

Para a região r, a decomposição é calculada por: 
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onde orr e orR são as parcelas intra e inter-regionais, respectivamente, do 

multiplicador do setor j na região r. 

 

                                                 
74 Esta matriz é calculada a partir dos valores de consumo intermediário doméstico (BAS 1) e do vetor 
de produção setorial regional. 
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A decomposição líquida da injeção inicial elimina o efeito de injeção no próprio 

setor. Assim,  
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    (A34)
 

 

De maneira semelhante, esta decomposição é aplicada aos multiplicadores setoriais 

na região R. 

 

 

O modelo de insumo-produto inter-regional pode ser reescrito de forma a identificar 

também os vetores regionais da demanda final, de acordo com seu destino. 75 Assim, 

 









=































+








+








+









+







+








+








+








+








+


















R

r

R
RW

r
RW

R
JP

r
JP

R
UE

r
UE

R
RA

r
RA

R
NA

r
NA

R
RM

r
RM

R
ME

r
ME

R
AR

r
AR

R
R

r
R

R
r

r
r

RRRr

rRrr

X
X

f
f

f
f

f
f

f
f

f
f

f
f

f
f

f
f

f
f

f
f

BB
BB

                        

* (A35) 

 

para : 

 

r = São Paulo, R = Resto do Brasil, AR =Argentina, ME = Mercosul, RM = Resto do 

Mercosul, NA = NAFTA, RA = Resto da Alca, UE = União Européia, JP = Japão, 

RW = Resto do Mundo 
i
jf = vetor da demanda final da região j por produtos da região i, para i = r, R  e 

 j = r, R, AR,ME, RM, NA, RA, UE, JP, RM 

Brr , BrR , BRr , BRR = partições da matriz inversa de Leontief (B) do sistema inter-

regional de insumo-produto 

Xi = vetor da produção setorial na região i, para i = r, R 

                                                 
75 Os dois primeiros vetores da demanda final representam uma agregação do consumo das famílias 
(BAS 3), investimento (BAS 2) e gastos do governo (BAS 5 e BAS 6). As exportação são os vetores 
da matriz BAS 4 (vide Figura 3.1). 
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O sistema A35 pode ser reescrito como: 
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Rearranjando A36 e A37 e dividindo cada elemento pelo respectivo vetor de 

produção, obtêm-se: 
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As equações A38 e A39 representam a decomposição da produção regional em 9 

componentes. Cada componente mostra a influência relativa do respectivo vetor de 

demanda final na produção regional setorial. A tabela A4.1 mostra a classificação 

desses componentes de acordo com a origem do vetor de demanda final. Por 

exemplo, na coluna São Paulo, c1 é o vetor de influência relativa da demanda final 

paulista por produtos paulistas (fr
r) na produção setorial paulista. O vetor c2 mede a 

influência relativa da demanda final no Resto do Brasil por produtos dessa região 
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(fR
R) na produção setorial paulista. Portanto representa a parcela da produção paulista 

influenciada pela demanda local do Resto do Brasil. A influência da demanda inter-

regional é captada pelo vetor c3 , quer da demanda paulista por bens produzidos no 

Resto do Brasil (fr
R) como vice-versa (fR

r). Finalmente, a influência relativa da 

demanda externa na produção regional é captada pelos vetores c4 a c10. a soma desses 

vetores resulta num vetor unitário, ou seja, essa decomposição esgota a produção 

regional para seus possíveis destinos. 
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Tabela A4.1 Decomposição múltipla da produção 
 

Componente São Paulo Resto do Brasil 

c1 
Intra-Regional, 
Local r

r
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X
fB  

R

R
RRR

X
fB  

c2 
Intra-Regional, 
Externo r

R
RrR

X
fB  

R

r
rRr

X
fB  

c3 Inter-Regional 
r

R
rrR

r
Rrr

X
fBfB +  

R

R
rRR

r
RRr

X
fBfB +  

c4 
Externo, 
Argentina r

R
ARrR

r
ARrr

X
fBfB +  

R

R
ARRR

r
ARRr

X
fBfB +  

c5 
Externo, 
Resto do Mercosul r

R
RMrR

r
RMrr

X
fBfB +  

R

R
RMRR

r
RMRr

X
fBfB +  

c6 
Externo, 
NAFTA r

R
NArR

r
NArr

X
fBfB +  

R

R
NARR

r
NARr

X
fBfB +

 

c7 
Externo, 
Resto da Alca r

R
RArR

r
RArr

X
fBfB +  

R

R
RARR

r
RARr

X
fBfB +  

c8 
Externo, 
União Européia r

R
UErR

r
UErr

X
fBfB +

 
R

R
UERR

r
UERr

X
fBfB +

 

c9 
Externo, 
Japão r

R
JPrR

r
JPrr

X
fBfB +

 
R

R
JPRR

r
JPRr

X
fBfB +

 

c10 
Externo, 
Resto do Mundo r

R
RWrR

r
RWrr

X
fBfB +

 
R

R
RWRR

r
RWRr

X
fBfB +

 

 
 



 205 

Anexo 5 Agregação 

 
1 Agropecuária S1 Agropecuária 
2 Extrativa S2 Extrativa mineral 
   S3 Extração de petróleo, gás e outros 
   S4 Minerais não-metálicos 

3 Siderurgia e S5 Siderurgia 
  Metalurgia S6 Metalurgia dos não-ferrosos 
   S7 Outros metalúrgicos 

4 Bens de Capital S8 Máquinas e tratores 
   S9 Material elétrico 
   S10 Material eletrônico 

5 Veículos S11 Automóveis, caminhões e ônibus 
   S12 Outros veículos, peças e acessórios 

6 Intermediários S13 Madeira e mobiliário 
   S14 Papel e gráfica 
   S15 Borracha 
   S16 Químicos não-petroquímicos 
   S17 Refino de petróleo e ind. petroquímica 
   S18 Químicos diversos 
   S19 Farmacêuticos e perfumaria 
   S20 Material plástico 

7 Bens de Consumo S21 Têxtil 
   S22 Vestuário e acessórios 
   S23 Calçados e artigos de couro e peles 

8 Alimentos e outras S24 Indústria do café 
  indústrias S25 Prod. Benef. de origem vegetal 
   S26 Carnes 
   S27 Leite e laticínios 
   S28 Indústria do açúcar 
   S29 Óleos vegetais  
   S30 Bebidas e outros alimentos 
   S31 Indústrias diversas 

9 Serviços S32 SIUP 
   S33 Construção Civil 
   S34 Comércio 
   S35 Transporte 
   S36 Comunicações 
   S37 Instituições financeiras 
   S38 Serviços prestados às famílias 
   S39 Serviços prestados às empresas 
   S40 Aluguel de imóveis 
   S41 Administração pública 
   S42 Serviços privados não-mercantis 
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Anexo 6 Análise de sensibilidade sistemática e quadraturas gaussianas 

 

Um modelo de equilíbrio geral pode ser generalizado por: 

 

F(v,a)=0         (A35) 

 

No qual v representa o vetor de variáveis endógenas e a o vetor de variáveis 

exógenas (parâmetros, participações, etc.). A solução da equação (A35) pode ser 

definida como v*(a) e v*(a)≡H(a) como o vetor de resultados de interesse. Modelos 

econômicos usualmente empregam estimativas de parâmetros comportamentais. Por 

exemplo, nos estudos de políticas comerciais, estimativas de elasticidades de 

substituição de importações são empregadas. Dados que estas estimativas são 

variáveis aleatórias, o cálculo dos resultados médios para as variáveis endógenas 

assume a forma: 

 

∫Ω= daagaHaHE )()()]([
       (A36) 

 

Da mesma forma, o cálculo da variância dos resultados pode ser obtido por: 

 

∫Ω −=− daagaHEaHaHEaHE )()])([)((])])([)([( 22

  (A37) 

 

no qual g(a) é uma função de densidade multivariada.  
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Uma simulação em modelos de equilíbrio geral computável pode ser tratada como 

um problema de integração numérica, a partir de (A36) e (A37). A vantagem dessa 

abordagem é lidar simultaneamente com a solução do modelo e a aleatoriedade das 

variáveis exógenas. Esta abordagem tende a ser mais acurada que a tradicional, 

baseada apenas nos valores médios das variáveis exógenas  e, além disso, estimativas 

do desvio-padrão podem ser facilmente obtidas a partir das médias estimadas.76 

 

Métodos numéricos, como Monte Carlo ou Quadraturas Gaussianas (QG), podem ser 

empregados para calcular os valores médios em (A36). Uma vez que estimativas dos 

resultados médios são obtidas, estimativas de desvio-padrão são facilmente 

calculadas. A partir de hipóteses sobre a distribuição das variáveis exógenas, esta 

abordagem permite a investigação sistemática do impacto da incerteza a respeito dos 

valores de variáveis exógenas chaves. A desigualdade de Chebychev também pode 

ser utilizada na construção de intervalos de confiança para os resultados do modelo. 

Estes intervalos trazem informações importantes sobre a robustez dos resultados em 

relação a diferentes valores para o vetor de variáveis exógenas, e podem auxiliar o 

pesquisador a identificar resultados que são relativamente mais dependentes dos 

valores das variáveis exógenas (parâmetros ou choques).  

 

A aplicação de métodos de integração numérica pode ser exemplificada no caso 

simples do problema de integração univariada: 

                                                 
76 Em geral, o valor esperado de uma função difere do valor da função avaliada no valor esperado da 
variável exógena: ])[()]([ aEHaHE ≠ .  Se H(.) pode ser bem aproximada por uma função linear na 
região de integração, Ω , o lado direito da equação é uma boa aproximação da integral na equação 
(A36). Erros de aproximação significativos na estimativa dos resultados médios podem ser obtidos na 
aproximação linear de H(.), ao se utilizarem valores médios para variáveis exógenas. Por exemplo, 
num modelo não-linear como o GTAP (Hertel, 1997), a simulação em valores médios dos parâmetros 
exógenos, como é a prática comum, pode gerar aproximações pobres dos resultados médios (Arndt, 
1996). A extensão desse erro aos resultados médios depende tanto do modelo como da agregação e da 
simulação.  
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∫
b

a
dxxgxf )()(

        (A38) 

 

no qual g(x) é a função de densidade. 

 

Se o integrando é difícil de ser resolvido analiticamente, como na maioria dos 

modelos de equilíbrio geral computável, essa integral pode ser aproximada 

numericamente. Em geral, aproximações numéricas assumem a forma: 

 

∑
=

J

j

j
j xfw

1
)(
         (A39) 

 

onde J representa o número total de avaliações de f(.) e wj representa o peso 

associado a cada avaliação (Haber, 1970). 

 

A abordagem de Monte Carlo representa um caso especial na qual J números pseudo-

aleatórios são gerados de uma distribuição g(x) no intervalo [a, b]. A partir daí o 

integrando é avaliado J vezes, e um peso 1/J é associado ao resultado de cada 

avaliação. A aproximação será boa sob condições mínimas do integrando, se J á 

suficientemente grande. Modelos EGC são o caso em que o integrando é difícil de 

avaliar numericamente, e seria desejável manter o número de avaliações do 

integrando, J, pequeno. Para isso, devem ser apropriadamente escolhidos pontos, no 

intervalo [a,b], e os respectivos pesos associados, w. 
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Fórmulas para produzir esse conjunto de pontos e pesos associados são chamadas 

quadraturas. Quadraturas Gaussianas têm uma propriedade bastante atrativa. Para o 

caso do problema de integração da equação (A39), uma QG de ordem d resolve o 

sistema de equações: 

 

∑ ∫ ==
b

a

SSj
j dsdxxgxxw ,...,2,1,0              ,)()()(

    (A40) 

 

QGs são métodos desenvolvidos para aproximar o problema de integração numérica 

de forma acurada e requerem um número pequeno de avaliações do integrando. Este 

método era muito útil antes do advento da computação; na atualidade a tecnologia 

computacional permite que métodos de Monte Carlo para soluções ao problema de 

integração univariada sejam facilmente aplicados. Entretanto, no caso multivariado, 

aproximações de Monte Carlo não são sempre tão práticas. O desenvolvimento 

regular de integrando multivariados altamente complexos, como, por exemplo, em 

modelos EGC globais ou inter-regionais, implicam que simulações de Monte Carlo 

não são aplicáveis, mesmo com a melhor tecnologia computacional disponível. A 

abordagem baseada em quadraturas gaussianas multivariadas para análise de 

sensibilidade em modelos EGC foi proposta por Devuyst e Preckel (1997). 77 Nesse 

caso, para uma dada distribuição contínua de muitas variáveis, uma quadratura 

gaussiana para essa distribuição é uma distribuição discreta cujos diversos primeiros 

momentos são idênticos àqueles da distribuição contínua. A quadratura é chamada de 

ordem d se os primeiros d momentos são iguais. 

 

                                                 
77  Wigle (1991) discute abordagens alternativas na avaliação da sensibilidade de modelos a 
parâmetros. 
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O método de QG, na forma implementada no programa GEMPACK (Harrison e 

Pearson, 2002), segue a formulação desenvolvida em Stroud (1957) na 

implementação de quadraturas gaussianas de ordem 3 para distribuições simétricas. 

Por ser uma aproximação de ordem 3, os primeiros 3 momentos da aproximação são 

idênticos àqueles da distribuição continua. O primeiro momento é a média, e o 

segundo, o desvio-padrão. Estas quadraturas só são válidas para distribuições 

compostas por uma ou mais distribuições simétricas, que variam independentemente. 

Os requisitos modestos dessa metodologia a tornam particularmente interessante para 

a análise de sensibilidade em modelos EGC. Para um modelo com n variáveis 

exógenas aleatórias, este método permite a análise de sensibilidade sistemática com 

respeito a essas n variáveis exógenas utilizando apenas 2n pontos ou soluções do 

modelo.78 

 

A fórmula (A41) foi desenvolvida por Stroud para derivar quadraturas de pesos 

iguais, de ordem 3, para distribuições simétricas, independentes, de média zero e 

desvio padrão unitário. Seja n o número de variáveis exógenas aleatórias e 

),...,,(  21 knkkk γγγΓ  o k-ésimo ponto da quadratura (k=1,2,…, 2n). Para r =1,2,…, 

n/2| , onde n/2| denota o maior inteiro que não excede n/2, os pontos podem ser 

derivados por: 

 

          )12(cos212 





 −

=− n
kr

r
πγ

 






 −

=
n

krsinr
πγ )12(22

  (A41) 

 
                                                 
78 Arndt (1996) descreve que a condução de análise de sensibilidade sistemática em um modelo que 
leva 5 minutos para ser resolvido usando repetições de Monte Carlo levaria aproximadamente 3,5 
dias. O método de Stroud, por outro lado, permite uma análise de sensibilidade acurada com respeito a 
15 variáveis exógenas em 2,5 horas. Se os resultados são razoavelmente aproximados por um 
polinômio de ordem 3, a análise de sensibilidade com QG será bastante acurada apesar do número 
limitado de avaliações do modelo. 
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Uma vez que os pesos, wk , são iguais e devem somar 1, então wk =1/2n. 

 

Stroud mostra que os pontos obtidos da fórmula acima satisfazem a seguinte 

condição para uma aproximação de ordem 3 de uma distribuição multivariada das 

variáveis exógenas x: 

 

dxxgxxw
M

m

l
m

J

j

M

m

l
mj

mm )()()(
11 1

∫ ∏∑ ∏ Ω
== =









=

     (A42) 

 

para todas as combinações de inteiros não-negativos lm tais que 
∑
=

≤
M

m
m dl

1 . 

 

Supondo que se queira implementar a análise de sensibilidade com respeito a uma 

distribuição simétrica da variável exógena x  (x1 ,x2 ,...,xn), um vetor coluna de 

tamanho n com média µ e matriz de variância-covariânciaΣ . Se Σ  é diagonal, a 

quadratura desejada, Φ , pode ser obtida por: 

 

ΣΓ+=Φ µ          (A43) 

 

Se Σ  não é diagonal, uma matriz diagonal, D, pode ser obtida por uma fatorização de 

Cholesky, Σ =LDLt. A quadratura da equação (A43) é então transformada em 

LΓ=Γ*  e Φ  pode ser obtida por: 

 

D*Γ+=Φ µ                         (A44) 
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Não está claro na literatura qual a ordem de aproximação deve ter uma QG de forma 

a se obter uma boa acurácia. O ajuste depende tanto do integrando, no caso, do 

modelo de equilíbrio geral, como da simulação e da agregação implementadas. A 

experiência indica que as estimativas de média e desvio-padrão produzidas são, em 

geral, bastante boas. Arndt (1996) realizou algumas comparações com o modelo 

GTAP e concluiu que aproximações de ordem 3 são satisfatórias, na medida que 

aproximações de ordem 3 e ordem 9 produziram resultados iguais na quarta casa 

decimal. Em geral, quadraturas de ordem mais elevada produzem melhores 

aproximações.  

 

Em resumo, Quadraturas Gaussianas representam uma ferramenta aplicada para 

conduzir análises de sensibilidade sistemática em modelos EGC de dimensões 

significativas. Duas condições devem ser satisfeitas na implementação dessa análise. 

Em primeiro lugar, variáveis exógenas aleatórias devem ter distribuição simétrica. 

Em segundo, os resultados do modelo devem ser razoavelmente aproximados por um 

polinômio de ordem 3. Neste caso, a fórmula de Stroud pode ser facilmente 

implementada para obter quadraturas, ou pontos onde o modelo deve ser avaliado 

(resolvido). Este método possibilita obter boas aproximações das médias dos 

resultados do modelo, assim como os desvios-padrão associados. Estas informações 

adicionais são muito importantes para avaliar a robustez dos resultados do modelo, 

ao contrário de simplesmente resolver o modelo para os valores médios de variáveis 

exógenas aleatórias.  
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