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 ÁREA TEMÁTICA :  6.  GLOBALIZAÇÃO E COMPETITIVIDADE REGIONAL 

Resumo: 

O impacto da liberalização do comércio nos níveis nacionais de desigualdade é um dos temas 

mais discutidos nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Este estudo avaliou os efeitos 

de uma possível redução das barreiras comerciais entre o Brasil, os EUA e a China sobre a 

desigualdade no Brasil. Para atingir o objetivo proposto utilizou-se um modelo aplicado de 

equilíbrio geral computável, o Projeto de Análise de Equilíbrio Geral da Economia Brasileira 

(PAEG), um modelo multirregional, multissetorial e com desagregação de dez classes de renda 

para as regiões brasileiras. Os resultados apontam para uma redução de desigualdade no PIB, 

no consumo, no bem estar e na renda com uma possível redução das barreiras comerciais entre 

o Brasil/Estados Unidos; e um aumento da desigualdade no PIB, no consumo, no bem-estar e 

na renda com uma possível redução das barreiras comerciais entre o Brasil /China. Em geral, 

as famílias das regiões sul e sudeste sofreram mais com a desigualdade do que as outras. 

Palavras-chave: USA, China, PAEG 

 

Abstrat: 

The impact of trade liberalization on national levels of inequality is one of the most discussed 

topics in developed and developing countries. This study evaluated the effects of a possible 

reduction of trade barriers between Brazil, Usa and China on inequality in Brazil. In order to 

achieve the proposed objective, an applied model of general computable equilibrium was used, 

the General Economic Analysis of the Brazilian Economy (PAEG), a multi-regional, 

multisectoral model with a breakdown of ten income classes for the Brazilian regions. The 

results point to a reduction of inequality in GDP, consumption, welfare and income with a 

possible reduction of trade barriers between Brazil / United States; and an increase in inequality 

in GDP, consumption, welfare and income with a possible reduction of trade barriers between 



Brazil / China. In general, the families of the south and southeast regions suffered more from 

inequality than the others. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

 A questão do comércio internacional tem sido dominado nas últimas décadas pelas 

teorias do lado da oferta, que focalizam as diferenças nas dotações de fatores ou diferenças nas 

tecnologias de produção entre os países. Usando uma variedade de metodologias, muitos 

pesquisadores  nacionais e internacionais demonstraram que a liberalização do comércio 

aumenta o bem-estar, aumenta a renda agregada, aumenta as importações e isso permite a 

depreciação da  taxa de câmbio, o que contribui para elevar a competitividade do setor 

exportador dos países em desenvolvimento, por exemplo, Frankel e Romer (1999), Bitencourt 

(2000), Bueno (2013) e Mehlum (2002). Os debates acadêmicos e políticos sobre os méritos e 

deméritos da liberalização se concentraram nas consequências distributivas internas e na 

questão de como as reformas comerciais afetam os mercados de trabalho. Experiências como a 

observada no México apontam uma coincidência cronológica entre as reformas de liberalização 

comercial e as ampliações dos prêmios salariais pagos a trabalhadores qualificados e da 

desigualdade salarial. Tais observações frustram aqueles que esperavam que a abertura externa 

pudesse concorrer para a redução da desigualdade e da pobreza nos países em desenvolvimento 

(ATTANASIO; GOLDBERG; PAVCNIK, 2004). Isto é, países em desenvolvimento podem 

experimentar um alto grau de incerteza devido à liberalização comercial, que torna o país mais 

vulnerável a choques de comércio, tais como grandes variações de preços e mudanças na taxa 

de câmbio, o que reduz a eficácia de políticas para diminuição da pobreza e redistribuição de 

renda, (WINTERS, 2002). 

 A economia brasileira passou por importantes transformações desde os anos 1990. Uma 

das principais foi o aumento do grau de internacionalização, associado ao crescimento, por um 

lado, dos fluxos de comércio e, por outro, dos fluxos de capitais (financeiros e IDE). O 

crescimento dos fluxos de comércio resultou do processo de abertura comercial, conduzido a 

partir do início dos anos 90, mas sofreu forte influência das condições macroeconômicas 

vigentes no período fortemente relacionadas às flutuações da economia internacional (Estados 

Unidos, União Europeia e a China). Os impactos da liberalização comercial sobre a 

produtividade, estabelecendo-se a conhecida “controvérsia dos anos 90”, em que alguns autores 

acreditavam que as mudanças observadas na produtividade eram de natureza cíclica, enquanto 

outros defendiam a tese de mudanças estruturais. 

 É claro que, o Brasil beneficiara  de um acordo de livre comércio com seus principais 

parceiros, ou seja, a China e os Estados Unidos, mas não se pode ignorar que esse mesmo 

acordo pode ser uma bomba para a economia brasileira, aumentando a desigualdade e a pobreza. 

 É importante deixar claro que, no Brasil, a relação entre abertura comercial, e 

desigualdades ainda é pouco explorada. Arbache (2001); Menezes-Filho e Rodrigues Jr (2001), 

e Gonzaga, Menezes Filho e Terra (2006), entre outros, observaram que, na década de 1990, 

houve uma ampliação das desigualdades de rendimentos em favor dos trabalhadores 

qualificados, resultado contrário ao preconizado pelo modelo Heckscher-Ohlin Samuelson 

(HOS). Apontam que um dos motivos foi o crescimento da demanda por trabalho qualificado. 

Contudo, o assunto permanece controverso, já que os trabalhos Machado (1997) e Sacconato e 

Menezes Filho (2001) encontraram evidências que dão suporte às predições de HOS. Isso é, os 

estudos para a economia brasileira ainda não são conclusivos. 

 Ao Considerar todo o que foi mencionado como motivação, como um acordo comercial 



entre o Brasil, Estados Unidos e a China afetaria a desigualdade no Brasil?  A realização deste 

trabalho resulta de uma importância particular, na medida em que esse trabalho permitirá às 

autoridades brasileiras de diferentes níveis de ter um conhecimento claro sobre os efeitos de um 

acordo de livre comércio com os principais parceiros do país sobre a desigualdade, e isso 

ajudará a fortalecer alguns programas de estabelecimento de acordo de livre comércio já em 

andamento ou concluído, ou mudar a política. Pois, além da própria importância de se estudar 

as causas da desigualdade brasileira, os impactos da abertura sobre a desigualdade condicionam 

o apoio social e político a ela. 

 Contudo, não há apenas uma forma de responder a essa pergunta, a depender do recorte 

adotado. Segundo Araújo (2017), algumas dimensões a se considerar são: 1- a medida de 

desigualdade: consumo ou renda. Apesar de vantagens das medidas de desigualdade baseadas 

em consumo1, os modelos fazem previsões sobre o preço do fator (renda do capital), e não sobre 

o consumo. 2- abordagem teórica: o modelo mais tradicional é o de Heckscher-Ohlin. Em sua 

forma mais simples, esse modelo prevê que os países são exportadores líquidos de bens que 

utilizem intensivamente o fator de produção nos quais são relativamente abundantes, 

aumentando a renda relativa desse fator. Caso considera-se apenas dois fatores e dois países, 

trabalho qualificado e trabalho não qualificado, o primeiro abundante nos países desenvolvidos 

(Estado Unidos por exemplo) e o segundo nos países em desenvolvimento (Brasil por exemplo), 

os países desenvolvidos exportarão bens intensivos em trabalho qualificado, aumentando a 

renda relativa desse fator e ampliando a desigualdade; e o oposto ocorrerá nos países em 

desenvolvimento, reduzindo a desigualdade. Assim, a abertura comercial representa uma força 

em direção ao aumento na renda relativa dos trabalhadores não qualificados e redução da 

desigualdade nos países em desenvolvimento como já foi destacado em cima. 

 Outro problema para análise é que processos de abertura econômica são essencialmente 

macroeconômicos, alterando toda a estrutura de distribuição de renda. Portanto, não é fácil 

estabelecer uma relação de causalidade entre abertura e desigualdade em nível 

macroeconômico, até porque geralmente processos de abertura costumam ser contemporâneos 

a outras reformas econômicas (por exemplo, planos de estabilização). 

  O presente trabalho tem por objetivo avaliar os efeitos da formação de um possível 

acordo de área de livre comércio entre o Brasil, Estados Unidos e a China sobre a desigualdade 

no Brasil. De forma específica, pretende-se determinar a variação na desigualdade de renda dos 

trabalhadores e dos capitalistas,  bem estar e crescimento econômico, após a liberalização das 

tarifas à importação intra bloco. Essa análise é baseada em um modelo de equilíbrio geral 

computável (MEGC) no qual o agente doméstico é altamente desagregado. Portanto, considera-

se uma abordagem de equilíbrio geral computável totalmente integrada. Para atingir tal objetivo 

são utilizados o modelo, o banco de dados e o software do Projeto de Análise de Equilíbrio 

Geral da Economia Brasileira (PAEG) para mensurar os efeitos nas regiões brasileiras. 

 Para cumprir os objetivos propostos, o trabalho estruturou-se em quatro seções, além da 

introdução. Na seção 2 será exposta  a estratégia empírica. A seção 3 fornecerá os resultados, 

por fim, na seção 4, terão as principais conclusões deste estudo. 

 

2 METODOLOGIA 

 

 O ferramental analítico utilizado é um modelo aplicado de equilíbrio geral. Por 

“equilíbrio geral” entende-se como uma ferramenta que permita compreender a economia como 

um sistema completo interdependente, então, uma alteração em qualquer componente da 

economia repercute em todos os outros, e, saber entender esses desdobramentos é de 

                                                 
1Ver, por exemplo, DEATON, A. The analysis of household surveys: a microeconometric approach to 

development policy. Washington: The World Bank, 1997. Disponível em: <https://goo.gl/8nxqoA>. Acesso 

em: 3 abr. 2019. 



fundamental importância para a análise. Por “aplicado” entende-se que o objetivo primordial é 

fornecer uma análise quantitativa dos problemas encontrados na economia. Como 

consequência, assim como um forte arcabouço teórico, é necessário uma estrutura que permita 

soluções de modelos numéricos (DIXON; PARMENTER; POWELL; WILCOXEN,1992). 

 O Projeto de Equilíbrio Geral da Economia Brasileia (PAEG) é um conjunto analítico 

de equilíbrio geral estático, multirregional e multissetorial e teve sua elaboração baseada no 

GTAPinGAMS (Rutherford e Paltsev, 2000; Rutherford, 2005). No PAEG a base de dados2 

referente à economia brasileira foi desagregada a fim de representar suas cinco grandes regiões 

(Centro Oeste, Norte, Nordeste, Sul e Sudeste), mantendo intactos os dados do GTAP para as 

demais regiões do mundo, e os dados de fluxos comerciais entre o Brasil e as demais regiões 

do mundo, além de contar com dez classes de renda e consumo desagregadas para cada região. 

A agregação dos setores, regiões e classes de renda no PAEG são apresentados na Tabela . 

Tabela  – Agregação entre regiões e setores no PAEG 

Produtos/Setores Regiões 

Arroz (pdr) 

Milho e outros cereais (gro) 

Soja e outras sementes oleaginosas (osd) 

Cana de açúcar, beterraba, indústria açucareira 

(c_b) 

Carne e animais vivos (oap) 

Leite e produtos lácteos (rmk) 

Outros produtos agrícolas (agr) 

Produtos Alimentícios (foo) 

Indústria têxtil (tex) 

Vestuário e calçado (wap) 

Madeira e mobiliário (lum) 

Brasil - Região Norte (N) 

Brasil - Região Nordeste (NE) 

Brasil - Região Centro-Oeste (CE) 

Brasil - Região Sudeste (SE) 

Brasil - Região Sul (SUL) 

Resto do Mercosul (RMS) 

Estados Unidos da América (EUA) 

Resto da América (ROA) 

Europa (EUR) 

China (CHN) 

Resto do Mundo (ROW) 

Indústria de papel, celulose e papel (ppp) Classes de renda 

Indústria química, borracha e plástico (crp) 

Fabricado (homem) 

Eletricidade, gás, distribuição de água (siu) 

Construção (cns) 

Comércio (trd ) 

Transporte (otp) 

Serviços e Administração Pública (adm) 

 1 - até US $ 239,52 

 2 - mais de US $ 239,52 até US $ 359,28 

 3 - mais de US $ 359,28 até US $ 598,80 

 4 - mais de US $ 598,80 até US $ 718,56 

 5 - mais de US $ 718,56 até US $ 958,08 

 6 - mais de US $ 958,08 até US $ 1197.60 

 7 - mais de US $ 1197.60 até US $ 1796,41 

 8 - mais de US $ 1796,41 até US $ 2395,21 

 9 - mais de US $ 2395,21 até US $ 3592,81 

 10 - mais de US $ 3592,81 

Fonte: PAEG 2011 

 

 O modelo representa a produção e distribuição de bens e serviços na economia mundial. 

Cada região é representada por uma estrutura de demanda final, composta por despesas públicas 

e privadas em bens e serviços. O modelo baseia-se na otimização do comportamento, quando 

os consumidores procuram satisfazer suas necessidades (maximização do bem-estar, sujeito a 

restrições orçamentárias), considerando níveis fixos de investimento e produção do setor 

público. 

 Os setores produtivos combinam insumos intermediários e fatores primários de 

produção para minimizar os custos, dada a tecnologia. O banco de dados inclui fluxos bilaterais 

                                                 
2Ver Pereira, Teixeira e Gurgel (2013) e Wolf (2018) 



de comércio entre países e regiões, bem como custos de transporte, tarifas de importação e 

impostos sobre exportação (ou subsídios). A oferta das firmas é definida por um problema de 

otimização e objetiva-se a minimização dos custos unitários, a partir da combinação de insumos 

primários de produção e insumos intermediários, domésticos e importados. Em um primeiro 

momento as firmas decidem a combinação de fatores primários que será empregada, sendo que 

a decisão é tomada com base na elasticidade de substituição entre os fatores da produção que 

compõem o valor adicionado. Depois, as empresas adquirem cestas de insumos intermediários, 

decidindo entre bens domésticos e importados levando em conta a elasticidade de substituição. 

 O bloco de produção representa a combinação de bens e serviços para consumo das 

famílias do modelo. Este bloco combina commodities domésticas e importadas para formar um 

índice agregado de consumo para cada uma das 10 classes de famílias em cada região do 

subconjunto de regiões brasileiras. Isso significa que é possível representar as preferências no 

consumo específicas de cada classe de família. 

 O bloco do consumo regional agregado, específico para as famílias nas regiões 

brasileiras agrega a cesta de consumo total de cada família de uma mesma região em um único 

consumo total regional, precificado pelo índice de preço ao consumidor. O consumo de cada 

família depende de sua formulação da renda. A soma do consumo de cada classe de renda da 

região forma o consumo total. Dessa forma, se um choque qualquer que aumente a remuneração 

de um fator específico, aumenta o orçamento das famílias que possuem na formulação da renda 

tal fator, aumentando o consumo daquela classe de renda. 

 O bloco de produção do consumo agregado do governo, bloco g, que como o bloco de 

consumo das famílias, combina commodities domésticas e importadas para formar um índice 

agregado de consumo do governo. O bloco de produção agrega as importações bilaterais com 

origem em diferentes regiões e os gastos com transportes no comércio. Esse bloco mostra que 

o agregado de importações que é formado pelas commodities produzidas nas diversas regiões, 

considerando os subsídios e impostos às exportações nas regiões produtoras com destino à 

região importadora e as tarifas às importações cobradas pela região importadora dos bens com 

origem na região. 

 No bloco de produção responsável pela alocação de fatores entre regiões diferentes, em 

resposta a mudanças na economia, as dotações de um tipo de fator advindas de todas as regiões 

estão disponíveis como insumos, para serem transformadas em fatores regionais que serão 

utilizadas especificamente em cada uma das regiões. Os insumos (fatores) apresentados tem 

elasticidade de substituição igual à zero, ou seja, Leontief. 

 As elasticidades definem que os fatores das diferentes regiões são sempre combinados 

em proporções fixas, de acordo com a dotação regional inicial, e então distribuídos para as 

diversas regiões considerando uma função Cobb-Douglas de transformação entre as regiões, ou 

seja, não é possível o livre movimento do capital ou trabalho de uma região para outra, diante 

de diferenças nas remunerações dos fatores, uma vez que as características e composição dos 

fatores de cada região não são exatamente iguais. Contudo, esse bloco permite representar 

algum grau de mobilidade de fatores entre regiões, na medida em que uma mudança na 

remuneração relativa de uma região em relação às demais tende a atrair trabalho e capital das 

demais regiões do país. 

 O problema de otimização apresentado, define uma função de produção com 

elasticidade de substituição constante (CES), em que componentes do valor adicionado (fatores 

primários de produção) podem ser substituídos, sendo tal processo determinado a partir de uma 

elasticidade de substituição. Os insumos intermediários e o valor adicionado são combinados a 

partir de uma função Leontief, em que não podem ser substituídos uns pelos outros. Cada 

insumo intermediário nessa função Leontief, é uma combinação entre uma parcela doméstica e 

importada do mesmo bem, a partir de uma função CES de elasticidade de substituição. 

 O consumo da administração pública é representado, no modelo, por uma agregação 



Leontief, composta por bens domésticos e importados. Os diferentes bens compostos não são 

substituíveis entre si, contudo, componentes domésticos e importados de cada bem respondem 

a preços e são substituíveis. O consumo do agente privado pode ser representado por um 

problema de minimização do custo de dado nível de consumo agregado. 

 A demanda final do modelo é caracterizada por uma função Cobb-Douglas entre bens 

compostos, formados pela agregação de bens domésticos e importados. Vale ressaltar que as 

condições de equilíbrio entre oferta e demanda nos mercados, lucro zero e equilíbrio entre renda 

e despesas dos agentes completam o processo de equilíbrio computacional. 

 No modelo PAEG, a mensuração dos resultados é dada através de parâmetros e de 

cálculos dos impactos do cenário implementado. A medida de variação equivalente 3  é 

parâmetro que armazena o resultado da mudança percentual no bem-estar, esta medida 

possibilita indicar o aumento na utilidade dos consumidores domésticos em termos de  aumento 

do consumo. A variável que denota o nível de atividade do bloco de produção do consumo 

privado, representa o índice de bem-estar do modelo. 

 O fechamento do modelo PAEG considera fixa a oferta total de cada fator de produção, 

mas garante mobilidade entre os setores, dentro de uma região. O modelo considera que não há 

desemprego; portanto, os preços dos fatores são flexíveis. Pela ótica da demanda, investimentos 

e fluxos de capitais são mantidos fixos, bem como o saldo do balanço de pagamentos. Dessa 

forma, mudanças na taxa real de câmbio devem ocorrer para acomodar alterações nos fluxos de 

exportações e importações após os choques. O consumo do governo poderá alterar com 

mudanças nos preços dos bens, assim como a receita advinda dos impostos estará sujeita a 

mudanças no nível de atividade e no consumo. 

 O uso do modelo PAEG permite gerar os choques economicamente explicáveis. Os 

impostos na importação e na exportação entre o Brasil,  a China e os Estados Unidos foram 

zerados. Entende-se que foram usados dois cenário: A- tarifas zeradas entre Brasil/EUA, e B- 

tarifas zeradas entre Brasil/China. Estes tipos de choques permitirão de capturar os efeitos 

direitos de um liberalizção comercial sobre a desigualdade no Brasil. 

 

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1- Variação percentual no consumo, gasto do governo, exportação, importação e no PIB 

 

 Nesta subseção, será discutido os impactos macroeconômicos da liberalização total e 

bilateral do comércio exterior  no consumo, gasto do governo, exportação, importação e no PIB. 

Sabe-se que, em modelos estáticos, os resultados da simulação são analisados em relação a uma 

situação de referência que é a reprodução do ano-base. Por contra, em modelos dinâmicos, a 

economia evolui ao longo do tempo sob o efeito combinado de crescimento populacional, de 

acumulação de capital através da poupança e pelo ajuste de todos os outros fatores exógenos. 

Consequentemente, o impacto de um choque de político deve ser analisado em relação à 

trajetória esperada de crescimento sem choque. Em outras palavras, é o exame e a interpretação 

das diferenças percentuais entre o cenário da linha de base e o obtido após o choque de 

simulação que indicará o impacto da política estudada. Os resultados utilizando o PAEG são 

úteis para analisar-se o impacto da criação de uma zona de livre comércio entre o Brasil, a China 

e os Estados Unidos. 

 A figura 1 mostra a variação percentual no consumo, gasto do governo, exportação, 

importação e no PIB de um possível acordo comercial entre o Brasil e a China. Observa-se uma 

variação percentual no consumo de -0,017%  para a região sul. Essa região seria a única a 

apresentar um valor negativo no consumo das famílias com um tal acordo comercial. Já para as 

                                                 
3Ver Varian (1992) 



regiões sudeste, centro-oeste, nordeste e norte, observa-se respectivamente uma variação 

percentual no consumo de 0.44%, 0.21%, 0.14% e 0.15%. Pode-se dizer que essas quatro 

regiões beneficiaram mais com um tal acordo e principalmente o sudeste seria a região com um 

nível de consumo das famílias alto. De maneira geral, os resultados mostram um aumento de 

consumo das famílias de 0.92% com um tal acordo comercial Brasil-China. Evidência com uma 

diminuição do nível de consumo na região sul dada ao fato de que as famílias dessa região 

reduziram os gastos no consumo. Os gastos do consumidor normalmente equivalem a dois 

terços do PIB. Como seria de esperar, a redução de impostos aumenta o rendimento disponível, 

permitindo ao consumidor gastar somas adicionais, aumentando assim o produto nacional 

bruto. Portando teria uma desigualdade no consumo das famílias das regiões analizadas e a 

região sul seria mais impactado. 

 Ressalta-se em geral uma diminuição de gasto do governo do pais de -5.44%. Esse 

resultado pode ser explicado baseando ao fato de que os impostos são eliminados. 

 Figura 1: Variação percentual  no consumo, gasto do governo, exportação, importação e no PIB 

de um possível acordo comercial entre o Brasil e a China. 

Fonte: Resultado da pesquisa 

 É uma crença comum que a redução das alíquotas marginais estimularia o crescimento 

econômico. A ideia é que taxas de impostos menores darão às pessoas mais renda após impostos 

que poderiam ser usadas para comprar mais bens e serviços. Este é um argumento do lado da 

demanda para apoiar uma redução de impostos como um estímulo fiscal expansionista. Além 

disso, as alíquotas reduzidas poderiam impulsionar a poupança e o investimento, o que 

aumentaria a capacidade produtiva da economia. O corte de impostos reduz as receitas do 

governo, cria um déficit orçamentário ou aumenta a dívida soberana. A contramedida natural 

seria cortar gastos. No entanto, os críticos dos cortes de impostos argumentariam então que o 

corte de impostos está ajudando os ricos às custas dos pobres, porque os serviços que 

provavelmente seriam cortados são benéficos para os pobres. Os proponentes argumentam que, 

ao colocar o dinheiro de volta nos bolsos do consumidor, os gastos aumentarão, daí a economia 

crescer e os salários subirão. Em uma palavra, o resultado depende de onde os cortes são feitos. 

É importante deixar claro que, o sul, sudeste e o norte registraram uma perda grande de gasto 

do governo. 

 No que se trata de exportação e importação, perceba um aumento percentual em todas 

as regiões. As regiões sul e sudeste registraram um nível elevado do volume de exportação e de 

importação de  3.07% e 1.85% para o sul e 3.7% e 3.31% para o sudeste. Em geral o pais 

registraria um superávit comercial de 2.9%. Esse superávit comercial pode criar emprego e 
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crescimento econômico, mas também pode levar os preços e taxas de juros mais altos dentro 

da economia brasileira. O saldo comercial pode influenciar o valor da moeda brasileira no 

mercado chineses, pois permite que o Brasil tenha o controle da maioria de sua própria moeda 

através do comércio. Esse superávit comercial ajudaria a fortalecer a moeda brasileira em 

relação a da Chineses, afetando as taxas de câmbio; no entanto, isso depende da proporção de 

bens e serviços do Brasil em comparação com a da China, bem como de outros fatores de 

mercado. Ao se concentrar apenas nos efeitos do comércio, um superávit comercial significa 

que teria uma alta demanda pelos bens do Brasil no mercado Chineses, o que eleva o preço 

desses bens e leva a um fortalecimento direto da moeda nacional. Observa-se que de maneira 

geral, as famílias das regiões sul e sudeste serão os grandes beneficiados, essa desigualdade 

pode ser explicada baseando do fato do tamanho muito grande da economia dessas duas regiões. 

Concernente ao PIB, observa-se que todas as regiões apresentaram a variação percentual 

positiva de 0.133%, 0.017%, 0.107%, 0.177%, e 0.228% respectivamente para as regiões norte, 

nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Observa-se que as regiões sul e sudeste iam pesar na 

definição do mapa econômico nacional com um tal acordo. De acordo com os resultados, essas 

duas regiões cresceriam mais, que o norte, centro-oeste e o nordeste, que são tradicionalmente 

as mais pobres, portanto as regiões norte e centro-oeste tenderão a registrar uma variação  no 

PIB  maior que o nordeste. Este resultado, pode ser explicado baseando ao fato de que o sul 

brasileiro, em destaque, e o sudeste detêm a maior parcela de geração de riqueza do país em 

detrimento das demais regiões. Já o problema de PIB muito baixo nordeste está no fato de que 

essa região registra uma quantidade enorme de pessoas pobres e de poucas instituições de 

qualidade. Em geral, com um acordo comercial bilateral entre o Brasil e a China, o incremento 

no PIB seria marginal, porém positivo de 0.66%, e as regiões sul e sudeste registrariam um PIB 

maior que as demais. 

 A figura 2 mostra  variação percentual no consumo, gasto do governo, exportação, 

importação e no PIB de um possível acordo comercial entre o Brasil e a USA. Ao observar essa 

figura, encontra-se em todas as regiões; uma variação percentual no consumo positivo, de 

0.04%, 0.04%, 0.06%, 0.17%, e 0.04%  respectivamente para as regiões norte, nordeste, centro-

oeste, sudeste e sul. Esse resultado é diferente dos resultados discutindo em cima. O sudeste 

continua sendo a região com um nível de consumo das famílias maior, tanto com um acordo 

comercial Brasil-China, quanto com um acordo Brasil – Usa com uma variação no consumo de 

0.17%. Isso pois,  a região sudeste, é o polo do desenvolvimento do país e isso lhe permite de 

ter uma relação de dominância sobre as outras regiões. Essa relação consistiu numa influência 

que a região sudeste passou a exercer sobre as demais, pois a concentração da atividade 

produtiva em seu interior fez com que as empresas ali instaladas controlassem o espaço 

econômico ou o mercado em âmbito extra regional. O problema de tal lógica é simples: aumento 

do consumo das famílias sem distinção.  A diferença observada aqui, é do lado da região sul 

que torna a apresentar um mesmo nível de consumo familiar positivo junto com as regiões norte 

e nordeste. Já Globalmente, os resultados de um acordo comercial entre o Brasil – Usa mostram 

um aumento de consumo das famílias de 0.34%. É importante observar que a desigualdade 

observada aqui apresenta uma diferença bem menor no consumo das famílias das regiões. Pode-

se dizer que teria um grande diminuição na desigualdade no consumo das famílias com um tal 

acordo. 



Figura 2: Variação percentual  no consumo, gasto do governo, exportação, importação e no PIB 

de um possível acordo comercial entre o Brasil e os Estados Unidos. 

Fonte: Resultado da pesquisa 

 

 Os resultados encontrados em relação ao gasto do governo são os mesmos dos resultados 

discutidos em cima para todas as regiões, porém a perda no gasto do governo seria de -2.81%, 

ou seja, uma perda  menor com relação ao resultado de acordo Brasil-China. O norte, sudeste e 

sul continuando sendo as que perderão mais no gasto no governo. 

 A análise feita do lado da exportação e da importação revela os resultados similares aos 

resultados encontrados em cima em relação o comportamento da balança comercial, porém 

apresenta um volume de exportação e de importação menor. Percebe-se que o sudeste registra 

maior volume de exportação e de importação de 1.9% e 1.6% respectivamente. Este resultado 

de sudeste pode ser explicado do fato de que o sudeste é o principal responsável pela geração 

de riquezas econômicas do país, e mais desenvolvida: possui o maior parque industrial, áreas 

de atividades agrícolas modernas, bancos, mercados de capitais, empresas transnacionais, 

comércios, universidades, e possui as duas metrópoles nacionais, consideradas cidades globais 

(São Paulo e Rio de Janeiro), então isso permite a essa região de aproveitar maior de um tal 

acordo de liberação comercial, após a eliminação das barreiras comercias. De maneira geral o 

pais registraria superávit comercial de 1.13%, e a região sudeste seria o grande beneficiado. 

Portanto, haveria uma diminuição de desigualdade na exportação e importação nas regiões. 

 No  que se trata do PIB, todas as regiões registraram um nível de PIB positivo de 0.01% 

para a região norte, 0.03% para a região centro – oeste, 0.02 para a região sudeste e 0.04% para 

a região sul, excluindo o nordeste que registraria uma diminuição de -0.03%. Em geral, o país 

registraria um  PIB baixo de 0.06%.  Percebe-se que com um tal acordo, o país registaria um 

baixo nível de desigualdade no PIB em todas as regiões brasileiras. 

 Faz-se necessário, portanto, descrever e analisar a variação percentual no bem estar da 

população, a fim de compreender a lógica da manutenção dos desequilíbrios regionais. 

 

3.2- Variação percentual no bem estar da população por classe de renda 

 

 Nesta subseção, será discutido os impactos setoriais da liberalização total e bilateral do 

comércio exterior entre o Brasil, China e Usa no bem estar da população brasileira. 

 A figura 3 apresenta a variação percentual no bem estar da população das regiões 

analisadas considerando um possível acordo entre o Brasil e a China. Ao observar os resultados 

da região norte, pode-se notar um nível crescente de bem estar. Ou seja, o bem estar nessa região 
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dependeria  da classe social da família. Os ricos registraram um nível de bem estar elevado em 

relação aos pobres. O mesmo resultado se observa no nordeste,  no centro – oeste  e no sudeste, 

onde pode - se anotar um nível muito elevado do bem estar dos ricos relativamente aos pobres. 

Já o resultado oposto se observa no sul. Percebe-se que as classes 1, 2, 3, 4, 5 , 6 e 8 dessa 

região apresentam um baixo nível de bem estar, evidência no bem estar melhor para a classe 2. 

As classes 7, 9 e 10 apresentaram uma diminuição do bem estar com um tal acordo. 

Figura 3: Variação percentual no bem estar das famílias de um possível acordo comercial entre 

o Brasil e a China. 

Fonte: Resultado da pesquisa 

 

 Pode-se dizer que as famílias das regiões norte, nordeste, centro-oeste e sudeste 

beneficiaram mais com um tal acordo, evidência no bem estar melhor para os mais ricos. De 

maneira geral, os resultados foram muito bons pois, todas as famílias das regiões brasileiras 

seriam beneficiadas com tal acordo comercial. Evidência no bem estar menor para os mais ricos 

da região sul, dada sua estrutura econômica mais sólida e heterogênea. O país registraria um 

alto nível de desigualdade no bem estar entre as famílias ricas e famílias pobres. 

   A figura 4 apresenta a variação percentual no bem estar da população das regiões 

analisadas considerando um possível acordo entre o Brasil e a Usa. Percebe-se um resultado 

totalmente diferente dos resultados discutidos em cima. Todas as regiões beneficiaram de um 

tal acordo  independentemente de classe social das famílias, evidência a um nível de bem estar 

melhor para os mais ricos da região sudeste. As diferenças observadas nos resultados podem 

ser explicados provavelmente ao tamanho  econômico em geral maior do sudeste e também a 

estrutura econômica mais sólida dessa região permitiria as famílias mais ricas aproveitaram 

melhor dessa oportunidade. 

Figura 4: Variação percentual no bem estar das famílias de um possível acordo comercial entre 

o Brasil e a Usa. 
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Fonte: Resultado da pesquisa 

 

 Observa-se que  enquanto os mais pobres tiveram ganho do bem estar maior do que os 

mais ricos em outras regiões, no Sudeste não haveria esse avanço. Essa região seria a única em 

que haveria um aumento da diferença do bem estar entre as  famílias mais pobres e as famílias 

mais ricas. 

Cabe ressaltar que, a abertura comercial com o USA, ao potencializar as vantagens 

comparativas nacionais, pode criar condições de expansão das regiões norte e nordeste, 

baseadas nas suas dotações e especificidades, podendo dinamizá-las, diminuindo um nível de 

desigualdade no bem estar e isso pode melhorar os padrões de vida no longo prazo, realizando 

assim a tão esperada convergência regional. Percebe, em geral uma diminuição marcante de 

desigualdade no bem estar das famílias brasileiras. 

A subseção seguinte descreva e analisa a variação percentual de desigualdade de  renda, 

a fim de compreender a lógica da manutenção dos desequilíbrios regionais. 

 

3.3- Variação percentual de desigualdade de renda 

 

 Nesta subseção, será discutido os impactos setoriais da liberalização total e bilateral do 

comércio exterior entre o Brasil, China e Usa  na renda dos trabalhadores e na renda dos 

capitalistas das famílias brasileiras. 

 Sabe-se que a relação entre os capitalistas e os trabalhadores  é uma ineliminável 

combinação social. A questão fundamental acercada permanência das condições sociais que 

reproduzem a desigualdade de renda na sociedade impedindo uma substantiva emancipação 

humana está na esfera da produção e não da distribuição, isto é, no momento em que se 

defrontam trabalhadores e capitalistas (vendedores e compradores da força de trabalho) 

enquanto proprietários privados de mercadorias. Esta relação de compra e venda da força de 

trabalho reflete a desigualdade de renda na sociedade a qual esta submetido os homens sob a 

ordem burguesa, contudo, esta relação tende a ser mistificada sob um discurso de igualdade 

formal entre o contratante e o contratado, desconsiderando as condições materiais que os opõem 

qual seja: de um lado proprietários dos meios de produção, e de outro lado, homens que vendem 

sua força de trabalho por não terem outra forma de se reproduzir nesta sociabilidade, 

notadamente, são obrigados a vender a força de trabalho por um salário que corresponda à sua 

subsistência social. 

 A figura 5 apresenta a variação percentual na renda dos trabalhadores e na renda dos 
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capitalistas das famílias das regiões analisadas considerando um possível acordo entre o Brasil 

e a China. Percebe-se um grande aumento na renda dos trabalhadores da região norte e um nível 

de renda baixo dos ricos de 0.23% e 0.08% respectivamente. As regiões nordeste, centro-oeste 

e sudeste apresentam um resultado oposto, em que pode-se observar respectivamente um renda 

dos trabalhadores baixo de 0.08%, 0.11% e 0.28% , comparativamente a renda dos ricos que é 

de 0.15, 0.22%  e 0.50% respectivamente, evidência a uma diferença maior entre a renda dos 

trabalhadores e dos ricos das regiões centro-oeste e sudeste. Ao considerar as regiões mais 

pobres do país, ou seja, o norte e o nordeste, pode-se anotar que o nordeste é a região em que 

se verifica o menor percentual de rendimentos oriundos do trabalho e, por outro lado, o 

percentual mais alto oriundos do capital. 

Figura 5: Variação percentual na renda dos trabalhadores e na renda dos capitalistas das famílias 

de um possível acordo comercial entre o Brasil e a China. 

Fonte: Resultado da pesquisa 

 

  Já a região sul mostra uma queda de renda dos trabalhadores de -0.04% e um nível de 

renda dos ricos de 0.06%. Os trabalhadores da região sul sofreram mais com um tal acordo. 

Pode-se dizer que com um tal acordo, as regiões sul, sudeste, centro-oeste e nordeste 

registraria um nível de desigualdade na renda alto. De maneira geral, os resultados mostram 

que um tal acordo aumentaria a desigualdade na renda no Brasil pois, todas as famílias das 

regiões brasileiras seriam afetadas da desigualdade na renda, ou seja, os ricos continuariam 

sendo mais ricos e os pobres continuariam sendo mais pobre; evidência na diminuição da 

desigualdade na renda  para os trabalhadores da região norte. 

A figura 6 apresenta a variação percentual na renda dos trabalhadores e na renda dos 

capitalistas das famílias brasileiras considerando um possível acordo entre o Brasil e os Estados 

Unidos. Percebe-se um resultado completamente diferente dos resultados tratando de acordo 

Brasil-China. Em todas as regiões analisadas haveria uma relação oposto de desigualdade entre 

os trabalhadores e os capitalistas, excluindo a região sudeste em que observa uma diferença 

menor de desigualdade entre trabalhadores e capitalistas de 0.05%. A predominância dos 

trabalhadores, ou seja, os vendedores da força de trabalho e não proprietários dos meios de 

produção  e  subsistência, seria uma das vantagem de um tal acordo. Isso é, os trabalhadores 

teriam um livro vontade de explorar sua força de trabalho, portanto, teria uma igualdade e 

liberdade entre trabalhadores e capitalistas no mercado de trabalho. Essa redução de barreiras 

comerciais permitira uma redução total de desigualdade na renda no Brasil. 
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Figura 6: Variação percentual na renda dos trabalhares e na renda dos capitalistas das famílias 

de um possível acordo comercial entre o Brasil e Estados Unidos. 

Fonte: Resultado da pesquisa 

 

Destaca-se que o trabalho resulta em consequências não apenas para sua finalidade 

primeira, ou seja, produção material dos bens necessários à subsistência dos homens, mas 

também nas relações sociais entre os homens (ricos e pobres). Nesse sentido, o trabalho permite 

um enriquecimento no processo de reprodução social, que tem no desenvolvimento das forças 

produtivas sua alavanca para a complexificação da sociedade permitindo também o surgimento 

das sociedades de classes que se fundam na exploração do homem pelo homem. Um tal acordo 

Brasil-Estados Unidos seria de um grande vantagem para o Brasil, pois permitira que, o 

surgimento do excedente na produção seja um canal que determinaria novas relações entre os 

trabalhadores (pessoas de baixa renda) e os capitalistas (pessoas ricos) e a exploração do homem 

pelo homem teria um fim, ou seja, o trabalho dos trabalhadores passaria a ser “lucrativo” em 

detrimento da exploração do outro. Esse resultado corrobora com modelo tadicional de 

Heckscher-Ohlin. 

Ao comparar esses resultados com os de acordo comercial entre o Brasil e a China, 

observa-se que um acordo comercial entre o Brasil e Usa seria mais vantajosa para o Brasil, 

pois o país registaria um nível baixo de desigualdade  na renda, no consumo, na exportação e 

importação entre regiões, e no PIB . 

 

4.  CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa examinou os efeitos da formação de um possível área de acordo de livre 

comércio entre o Brasil, Estados Unidos e a China sobre a desigualdade na renda das famílias 

brasileiras. 

Os resultados apresentados no presente trabalho demonstram que a criação de uma área 

de livre comércio entre o Brasil e Estados Unidos, seria salutar para as famílias brasileiras e 

seria responsável de um grande diminuição de desigualdade no Brasil. 

 As variações no consumo, PIB e bem estar foram positivas para todas as regiões. Dentre 

as regiões, destaque para o centro-oeste, sudeste e sul, com maior especialização produtiva e 

base econômica melhor estruturada que as demais, com um acordo com Estados-Unidos. Os 

resultados opostos foram observados com um acordo com a China, evidência a um resultado 

parecido no PIB e no consumo. Portanto, a desigualdade, no consumo, no PIB e na renda 

diminuirá com um acordo de livre comercio com os Estado s- Unidos e aumentará com um 

acordo com a China. 
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 Assim, os resultados nos levam a aceitar a hipótese de que a formação de blocos 

comerciais entre países desenvolvidos e os países em desenvolvimento tende a diminuir a 

desigualdade no pais em desenvolvido. Um dos resultados importantes é que, um acordo de 

livre comercio entre países em desenvolvimento tende a aumentar a desigualdade. 

 Uma das limitações do presente trabalho, concerne às restrições internas. As restrições 

internas, como instituições fracas ou subdesenvolvimento mercados de infra-estrutura e de 

crédito, pode impedir a expansão das exportações e importação. Estes obstáculos tornam mais 

difícil para os trabalhadores deslocados para encontrar um emprego no setor exportador e eles 

podem ter repercussões negativas nos salários e no emprego, agravando assim, os efeitos 

distributivos do comércio. 

A última limitação deste estudo é ter considerando todas as zonas das regiões num bloco sem 

especificar e diferenciar o efeito de um tal acordo sobre a desigualdade das famílias nas zonas 

rurais e urbanas de cada região. No futuro, seria interessante uma investigação mais 

aprofundada, que possa considerar todas as limitações de presente estudo e revelar aquelas 

zonas que seriam mais impactados. 

 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 ARAÚJO; BRUNO C. De que maneira o comércio internacional afetou a desigualdade do 

trabalho na indústria brasileira? 2017. 

ARBACHE; JORGE, S. Wage differentials in Brazil: theory and evidence. Journal of 

Development Studies, v.38, n.2, p.109–130, 2001. 

ATTANASIO, O.; GOLDBERG; PINELOPI, K.; PAVCNIK, N. Trade reforms and wage 

inequality in Colombia. Journal of development Economics, v.74, n.2, p.331–366, 2004. 

DE CARVALHO, F.A.; VALLI, M. Fiscal policy in Brazil through the lens of an estimated 

DSGE model. [s.l.: s.n.], 2011. 

FRANKEL, J. A.; ROMER, D. H. Does trade cause growth? American economic review, v.89, 

n.3, p.379–399, 1999. 

GONZAGA, G.; MENEZES FILHO, N.; TERRA, C. Trade liberalization and the evolution of 

skill earnings differentials in Brazil. Journal of International Economics, v.68, n.2, p.345–

367, 2006. 

LUCAS JR, R.E. On the mechanics of economic development. Journal of monetary 

economics, v.22, n.1, p.3–42, 1988. 

MACHADO, D. L. A qualificação da mão-de-obra no comércio internacional brasileiro: 

um teste do Teorema de Heckscher-Ohlin. 1997. 

MEHLUM, H. Zimbabwe: Investments, credibility and the dynamics following trade 

liberalization: on the investment response during trade reform. Economic Modelling, v.19, n.4, 

p.565–584, 2002. 

MENEZES-FILHO, N A; RODRIGUES JR, M. Openness, technology and skills: evidence 

from the Brazilian manufacturing. In: Abertura, tecnologia e qualificação: evidências para 

a manufatura brasileira), Proceedings of the Workshop on Trade Liberalization and the 

Labor Market in Brazil, Brasília, UnB/IPEA. [s.l.: s.n.], 2001. 

ROMER, P. M. Endogenous technological change. Journal of political Economy, v.98, n.5, 

Part 2, p.S71–S102, 1990. 

SACCONATO, A. L; MENEZES FILHO, N. A diferença salarial entre os trabalhadores 

americanos e brasileiros: uma análise com micro dados. Universidade de São Paulo, Instituto 

de Pesquisas Econômicas, TD, n. 25, p. 2001, 2001. 

SOLOW, R. M. A contribution to the theory of economic growth. The quarterly journal of 

economics, v. 70, n. 1, p. 65–94, 1956. 

WINTERS, L. A. Trade liberalisation and poverty: what are the links? World Economy, v. 25, 



n. 9, p. 1339–1367, 2002. 


