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lntrodu~ao 

Tal como nos estudos de vantagens comparativas se levanta o problema 
da definic;:ao e medida das vantagens comparativas, tambem nos estudos sobre 
o comercio e a especializac;:ao intra-sectorial se levantam os mesmos proble
mas. Ha todo urn conjunto de indicadores propostos por diferentes autores: uns 
com base em diferentes posic;:oes teoricas outros com a mesma base teorica 
mas tentando aperfeic;:oar os ja existentes. 0 objective deste artigo e fazer o 
ponto da situac;:ao quanta a esta materia, fazer a nossa propria analise crftica e 
propor o nosso proprio indicador. Por isso a estrutura do artigo e a seguinte: 
na primeira secc;:ao apresentamos urn pequeno swvey, nao exaustivo, sobre a 
analise do comercio intra-sectorial; na segunda secc;:ao faremos urn survey sa
bre os principais indicadores de comercio e de especializac;:ao intra-sectorial e 
faremos a nossa propria analise crftica sobre esses indicadores; na terceira 
secc;:ao apresentamos os nossos proprios indicadores, baseados na definic;:ao 
de comercio intra-sectorial de Grubel e Lloyd, (sao tres: o semelhante ao Rj, o 
semelhante ao B e o ajustado- neste ultimo a diferenc;:a e maior porque nao 
e preciso ajustar tal como Grubel e Lloyd fizeram) e faremos o seu confronto 
com os indicadores de Grubel e Lloyd; por tim apresentamos algumas conclu
s6es. 

1 - A analise do comercio intra-sectorial 

0 comercio intra-ramo ou intra-sectorial e urn fenomeno que nao pode ser 
explicado pela teoria tradicional do comercio internacional de Heckscher-Oihin
Samuelson: pafses com dotac;:oes de factores semelhantes exportam e impor
tam produtos da mesma industria ou sector (1). 

(*) Este artigo baseia-se num capitulo da minha tese de doutoramento- que esta a ser 
orientada pelo Prof. Doutor Aveline de Jesus- especificamente numa secgao dedicada aos «As
pectos te6ricos e metodol6gicos dos estudos empfricos nos modelos de comercio intra-sectorial». 

(**) Assistente no Institute Superior de Economia e Gestao e investigador do Centro de 
Estudos e Documentagao Europeia. 

(1) Esta nao e, contudo, uma questao pacifica. Ha autores como Finger (1975), Neme {1982) 
e Chipman (1986), entre outros, que defendem que o comercio intra-sectorial e uma questao de 
agregagao estatrstica. Assim, a um nfvel de desagregagao muito fina terfamos s6 comercio inter
sectorial. Se aceitarmos esta posigao, continuaria valida a teoria da dotagao e proporgao de fac-
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Ap6s a criagao da Comunidade Econ6mica Europeia (GEE), alguns econo
mistas (Verdoorn, 1960; Balassa, 1965, 1966) comec;.:aram a constatar que 
certos pafses produziam, exportavam e importavam produtos muito seme
lhantes: daf a designac;.:ao de especializac;.:ao intra-sectorial. A urn nfvel mais 
desagregado podemos falar de especializac;.:ao intra-produto. 

Balassa (1965, pp. 115-116) considera que a especializac;.:ao dentro da ca
tegoria «maquinas e instrumentos de precisao>> se verifica nos pafses mais indus
trializados e que os maiores beneffcios da reduc;.:ao dos direitos aduaneiros eram 
obtidos nos produtos mais sofisticados que possibilitavam uma especializac;.:ao 
intra-produto e a obtenc;.:ao de economias de escala. A especializac;.:ao intra-ramo 
ou intra-produto seria, assim, caracterfstica dos pafses desenvolvidos, com do
tag6es de factores semelhantes e era uma consequencia da redugao dos direi
tos alfandegarios no quadro da Uniao Aduaneira, o que confirmava os resulta
dos de Verdoorn (v. Balassa, 1966, pp. 469-470). 

No mesmo sentido vai o artigo de Grubel (1967), que comprovou empirica
mente o aumento do comercio entre os pafses membros da GEE entre 1955 e 
1963 em resultado da redugao dos direitos aduaneiros - essa criagao de co
mercia traduziu-se sobretudo em trocas de produtos pertencentes ao mesmo 
sector ou industria. 

Em 1975 Grubel e Lloyd analisaram a economia australiana e concluiram 
que a especializac;.:ao intra-sectorial nao se verificava s6 nos pafses mais 
industrializados. Concluem, tambem, que o comercio intra-sectorial nao pode ser 
tornado como urn indicador do grau de liberdade do comercio, embora haja uma 
forte evidencia que ap6s a liberalizac;.:ao o comercio assumiu, em grande parte, 
essa forma. Assim, o comercio intra-sectorial entre pafses da GEE passou de 
53 % em 1959 para 65% em 1967 e a percentagem deste no total do comercio 
entre os pafses membros passou de 44% em 1959 para 53% em 1967. 

Segundo Krugman (1979), o modelo de Chamberlin de concorrencia mo
nopolfstica mostra-nos que o comercio nao necessita de ser explicado pelas 
diferenc;.:as de tecnologia (modelo Ricardiano) ou pelas diferenc;.:as nas dotac;.:oes 

tores: os bens utilizam na sua produgao proporg6es de factores diferentes reflectindo a diferenga 
de abundancia relativa desses factores nos diferentes pafses. No entanto, esta posigao nao con
segue explicar o exemplo mais citado do comercio de autom6veis entre pafses com a mesma 
dotagao relativa de factores e que utilizam na sua produgao a mesma proporgao de factores. 
Mesmo desagregando as estatfsticas, continua a haver exportagao e importagao simultanea de 
autom6veis pelo mesmo pafs. Segundo Wilmore (1978) se os bens forem bens que sao substitu
tos pr6ximos no consumo (ex., bolas de borracha e bolas de cabedal) embora o nao sejam ao 
nfvel da produgao entao o comercio intra-sectorial s6 pode ser explicado pela teoria tradicional de 
HOS. Note-se, contudo, que a maioria dos autores considera que os bens objecto de comercio 
intra-sectorial sao produtos heterogeneos substitutos pr6ximos na produgao e no consumo. Se
gundo Gray (1988) o comercio intra-sectorial e um fen6meno desordenado (untidy) que nao pode 
ser captado completamente pelos modelos formais: estes modelos nao captam a diferenciagao 
vertical (ou de qualidade) e a sua combinagao com a diferenciagao horizontal e outros factores 
ligados as caraterfsticas dos produtos que provocam pequenas diferengas nos custos de produ
gao e ou transporte. Neste sentido defende que embora o comercio intra-sectorial nao ponha em 
causa a teoria da proporgao de factores esta se revela inadequada para explicar o comercio de 
produtos nao standardizados (an «untidy» phenomenon). 
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relativas de factores (modele de Hechscher-Oihin); ele pode ser simplesmente 
o resultado da explorac;ao de economias de escala internas a firma. Os rendi
mentos variaveis a escala (crescentes ou decrescentes) internes a firma sao 
definidos da seguinte forma: 

Seja f (x) a func;ao de produc;ao da firma em que x e o vector dos 
factores de produc;ao. Entao se f (A. x) > A, f(x), com A,> 1, a fun
c;ao f (x) tem rendimentos crescentes a escala (economias de es
cala): um aumento igual em todos os factores aumenta a produ
c;ao mais que proporcionalmente; se f (A-x ) <A, f (x), entao f (x) 
tem rendimentos decrescentes a escala (deseconomias de escala). 
0 grau de economias de escala pode ser medido localmente pela 
elasticidade de f(A.x) em relac;ao a A, no ponte A, = 1. Se a elastici
dade e maier que um temos economias de escala, se e menor 
que um temos deseconomias de escala, se e igual a um temos 
rendimentos constantes a escala. 

Outra forma alternativa de saber se ha ou nao economias de escala e 
atraves da func;ao custo, C(w,X) em que we o vector dos prec;os dos factores 
e X o output, X= f(x). Assim, se consideramos a elasticidade do custo em re
lac;ao ao output, ou seja: 

8C(w,X): C(w,X) 

8X X 

e se tomarmos o seu inverse, ou seja, 8(w,X), temos que quando o custo media 
e superior ao custo marginal, ou seja 8(w,X) > 1 M economias de escala. No 
caso contrario temos deseconomias de escala. 

As economias de escala internas a firma podem ser explicadas pela organi
zac;ao e especializac;ao da firma, indivisibilidades ou custos fixes - casas em 
que as grandes firmas tem vantagens sabre as pequenas firmas. Como se sabe, 
no caso das economias de escala externas a firma a diminuic;ao dos custos 
para a industria beneficia todas as firmas independentemente da sua dimensao. 

A questao fundamental das economias de escala a nfvel da firma e que a 
sua persistencia mete em causa o comportamento price-taking e o equilfbrio 
de concorrencia perfeita. Assim se 8 (w, X)> 1 a condic;ao custo marginal= prec;o 
implica uma perda para a firma (porque quando 8( . ) > 1 o custo media e maier 
que o custo marginal) logo as economias de escala internas devem estar 
associadas a estruturas de mercado que permitam que o prec;o seja superior 
ao custo marginal (2). 

Como os rendimentos crescentes a escala sao internes a firma as gran
des firmas tem vantagem sabre as pequenas e uma ou poucas firmas acabam 
por dominar o mercado do seu produto (dominam a industria). Temos varias 

(2) No caso das economias de escala externas a firma (mas internas a industria) a 
tecnologia continua a ter rendimentos constantes a escala e por isso ha. compatibilizagao entre 
concorrencia perfeita e economias de escala. 
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formas de concorrencia imperfeita: o monop61io, o oligop61io e a concorrencia 
monopolfstica. Estas formas de estrutura do mercado dependem essencialmen
te dos seguinte factores: 

1) As firmas com poder de mercado actuam de forma cooperativa ou 
nao-cooperativa; 

it) No caso de jogo nao cooperativo quais as variaveis do comporta
mento estrategico das firmas. 

No oligop61io assume-se que as variaveis estrategicas das firmas sao ou 
as quantidades produzidas (modelo de Cournot: cada firma procura obter o nfvel 
de produ9ao que maximiza o lucro, considerando o nfvel de produ9ao das ou
tras firmas como um dado) ou os pre9os (modelo de Bertrand: cada firma procura 
o pr99o que permite a maximiza9ao do lucro, considerando dados os pr99os das 
outras firmas). Na concorrencia monopolfstica assume-se a hip6tese de Bertrand. 

Quanta a entrada de novas firmas temos duas alternativas: 1) a entrada e 
restrita e, por isso, pode haver lucro supranormal(caso do oligop61io); it) a en
trada e livre, o que faz que no Iongo prazo o lucro seja nulo (caso da concor
rencia monopolfstica sob a hip6tese de «grande grupo» de Chamberlin). 

Das tres formas de estrutura de mercado, a concorrencia monopolfstica 
tem sido a privilegiada para explicar o papel das economias de escala e da 
diferencia9ao do produto no comercio internacional. 

A hip6tese fundamental do modelo de concorrencia monopolfstica e que 
cada firma e capaz de produzir um produto diferenciado dos produtos concorren
tes embora os produtos nao sejam substitutos perfeitos. Desta forma, cada fir
ma e como um monopolista que produz um (mico produto e o seu price-setting 
e semelhante ao do monopolista. Cada firma age, por isso, como um monopolista 
que se depara com uma curva da procura negativamente inclinada. 

Na concorrencia monopolfstica temos, tamb8m, duas alternativas quanta 
as condi96es de entrada e safda das firmas. 

Ha duas hip6teses fundamentais na teoria de Chamberlin da concorrencia 
monopolfstica: 1) a existencia de um grande numero (grande grupo) de concor
rentes monopolistas em cada grupo de produ9ao (3) ou seja, nao ha barreiras 
a entrada; it) a existencia da concorrencia-pre9o activa que anula o excesso de 
capacidade produtiva (4). 

A teoria de Chamberlin, reune, assim, elementos da teoria do monop61io e 
da concorrencia perfeita: no curta prazo nao M_- diferen9a entre a analise do 
monop61io e da concorrencia monopolfstica (o produtor do produto diferenciado 
maximiza o Iuera igualando o custo marginal a receita marginal); no Iongo 
prazo, com a entrada de novas firmas o Iuera puro e eliminado. 

(3) A «industria» e constitufda por um grupo de produtos produzidos com a mesma propor
r;:ao de factores. 

(4) Note-se que o equilfbrio de Iongo prazo, com hip6tese de grande grupo e concorrencia 
de prer;:o situa-se no ponto onde o custo media nao e mfnimo e o prer;:o e superior ao custo 
marginal (economias de escala). A diferenr;:a entre produr;:ao real e produr;:ao ao custo media mf
nimo chama Chamberlin «custo de produzir diferenciar;:ao», ou seja, nao considera essa diferenr;:a 
como excesso de capacidade. 
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Segundo Greenaway e Milner (1986), podemos considerar duas grandes 
divis6es na abordagem do comercio intra-sectorial: 1) as diferentes teorias; il) a ana
lise empfrica do comercio intra-sectorial. E neste ponto podemos ainda considerar: 

1) Os problemas de medida do comercio intra-sectorial e a escolha 
do melhor indicador; 

2) A especificagao do melhor modele econometrica. 

0 que iremos fazer e s6 limitar-nos ao ponto 1) de forma sucinta e ao 
ponto il), 1. 

1.1 - Comercio intra-sectorial em mercados de concorrencia monopolistica 

Ha dois tipos gerais de modelos de comercio intra-sectorial (ou intra-ramo) 
em mercados de concorrencia monopolista, consoante o tratamento dado as 
preferencias dos consumidores: 1) modelos neochamberlinianos (Krugman, 1979, 
1980, 1981; Dixit e Norman, 1980); il) modelos neo-Hottleing (Lancaster, 1980). 

Nos mode/as neochamberlinianos todas as variedades de um produto en
tram na fungao de utilidade simetricamente - identicos consumidores consomem 
um pouco de cada variedade e ficarao melhor se consumirem um maior nu
mero de variedades. Todos os indivfduos tem a mesma fungao de utilidade e 
todos os produtos diferenciados sao substitutes imperfeitos, ou seja, os consumi
dores nao tem preferencia por uma variedade em relagao as outras. 

A forma de modelizar a procura de bens diferenciados feita por Krugman 
para uma economia aberta baseia-se no modele em economia fechada de Dixit 
e Stiglitz (1977). 

Dixit e Stiglitz (1977) consideram que o consumidor representative gosta 
de consumir um grande numero de variedades e que a fungao de utilidade e 
fracamente separavel, ou seja: 

U= U [u1(. ), U2(. ), ... , Un(. )] 

onde u,{ · ) e a utilidade derivada do consume dos bens do sector i e U( . ) e 
uma fungao homotetica. 

No caso de produtos diferenciados com elasticidade de substituigao cons
tante entre qualquer par de variedades temos: 

n 
U;= [ L (YHJP;] 1'p, 

k= 1 
com 0 < [3; < 1 

em que Y;k e o consume da variedade k do produto i e 1/1-[3; nos da a elas
ticidade de substituigao constante intraindustria, mas variavel interindustrias 
(a fungao u; e do tipo CES- fungao de elasticidade de substituigao constante). 

Por outro lado, a elasticidade da procura de cada variedade, logo de cada 
firma (ou seja, a elasticidade da curva dd de Chamberlin) e dada por 

81n Yik= 1/(1-f)i) 
81npk 
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ou seja, a elasticidade de substituic;;ao da industria. Assim, todas as elastici
dades da procura sao iguais e constantes - invariancia da elasticidade da 
procura relativamente ao numero de produtos diferenciados existentes e re
lativamente a quantidade produzida de cada urn. lsso vai facilitar a analise: 
cada produtor concorre de forma igual com todos os outros produtores e 
alcanc;;a o mesmo nfvel de Iuera, daf cada variedade ser produzida par uma 
unica firma (5). Desta forma o equilibria e simetrico: todas as firmas produ
zem a mesma quantidade e vendem ao mesmo prec;;o. Par outro lado, o 
comercio aumenta as variedades disponfveis porque o numero de produtos 
disponfveis e a soma dos produtos produzidos em cada pafs (nao ha dupli
cac;;ao e os custos de transports sao nulos). 

Quanta aos mode/as neo-Hotteling, a forma de modelizar a procura de 
bens diferenciados feita por Lancaster (1980} baseia-se num artigo do mes
mo · Lancaster (1966) sabre a teo ria do consumidor. 

Para Lancaster (1966) a nova analise «[ ... ] lies in breaking away from 
· the tradicional approach that goods are the direct objects of utility and, instead, 
suposing that it is the properties or characteristics of the goods from which 
utility is derived» (p. 133}. Neste caso os consumidores sao diferenciados 
em termos das suas preferencias e cada urn consome uma unica variedade 
que o satisfaz mais: a escolha do consumidor entre dais produtos relaciona
se com a medida da distancia ao produto com as caracterfsticas ideais. 

Neste caso os produtos entram na func;;ao de utilidade assimetricamente 
e a elasticidade de substituic;;ao nao e dada par urn parametro do sistema 
(nao e predeterminada, nao e uma constante como na func;;ao de utilidade 
do modelo de Krugman), ou seja, o grau de substituic;;ao entre dais produtos 
e uma variavel end6gena e esta relacionado com a distancia entre eles no 
espac;;o das caracterfsticas do produto. 

Apesar destas diferenc;;as na especificac;;ao da procura o que interessa 
salientar sao os pontos comuns e a conclusao identica de Krugman e Lan
caster. Assim: 
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1) Ha urn gosto pel a variedade em toda a populac;;ao; 
2} Ambos os modelos (de Krugman e Lancaster) sao modelos de con

correncia monopolfstica com base nas economias de escala e dife
renciac;;ao de produtos; 

3) As economias de escala e a diferenciac;;ao do produto conduzem 
ao comercio intra-sectorial entre pafses com dotac;;oes relativas de 
factores semelhantes. Devido as economias de escala na produc;;ao 
cada pafs especializa-se num conjunto limitado de produtos em cada 
industria e esses produtos utilizam todos a mesma proporc;;ao de 
facto res. 

(5) Note-se que se as duas firmas produzissem a mesma variedade o lucro diminuiria. 



2 - A defini~ao e medida do comercio intra-sectorial e da especializa~ao 
intra-sectorial 

2.1- Defini~ao de comercio e especializa~ao intra-sectorial 

0 conceito de especializac;ao e comercio sao muitas vezes utilizados como 
sin6nimos nos estudos empfricos das vantagens comparativas, embora sejam 
conceitos diferentes reflectindo realidades diferentes: pede haver alterac;ao do 
padrao de comercio sem haver alterac;ao da especializac;ao como pode haver 
alterac;ao da especializac;ao sem haver alterac;ao do padrao de comercio (6). Nao 
e diffcil compreender a identificac;ao que por vezes e feita entre comercio e 
especializac;ao especialmente quando se trata de medir o comercio inter ou intra
-sectorial e a especializac;ao inter ou intra-sectorial. 

Na teoria tradicional do comercio internacional a propria existencia do co
mercia repousa na diferenc;a de estruturas produtivas em autarcia a que esta
vam associados prec;os relatives autarcicos diferentes. Para Ricardo a diferen
c;a da estrutura produtiva repousava nas diferenc;as da produtividade do factor 
trabalho e para Heckcher-Oihin-Samuelson repousava nas diferenc;as das dota
c;oes relativas de factores. Segundo esta teoria a propria vantagem comparativa 
sendo uma vantagem de custos relatives em autarcia - logo nao observavel -
seria materializada no proprio padrao de comercio. Oaf os celebres Indices de 
vantagens comparativas reveladas: o comercio revela a vantagem comparativa. 
Como nestas teorias a produc;ao interna s6 tem dois destines, consume interne 
ou exportac;ao, e como ha equilfbrio geral e facil compreendermos a fntima 
ligac;ao entre alterac;ao da produc;ao e alterac;ao do comercio. E clare que 
nem toda a alterac;ao da produc;ao se traduz em exportac;6es se o consume 
interne se alterar. 0 que interessa realgar e que se aceitarmos a tese de 
que o comercio assenta nas vantagens comparativas entao o sinal e inequf
voco: a alterac;ao da especializac;ao traduzir-se-a na alterac;ao do padrao do 
comercio e, numa analise dinamica, o inverse tambem sera verdadeiro. 

0 que vem alterar os dados do problema e a emergencia do comercio 
intra-sectorial ou seja o comercio de produtos similares dentro da mesma in
dustria. Ou, dito de outra forma, a exportac;ao e importac;ao simultanea de pro
dutos da mesma industria. Neste case o comercio nao repousa so nas vanta
gens comparativas em autarcia antes reflecte a diferenciac;ao do produto, as 
economias de escala, o gosto dos consumidores pela diferenc;a e o efeito da 
publicidade, entre outras causas explicativas. 

0 conceito de vantagem comparativa esta ligado ao conceito de comercio 
intersectorial: um pafs exporta os produtos das industrias onde detem vantagens 
comparativas e importa os produtos das industrias onde detem desvantagens 
comparativas. E o pafs nao pede ter simultaneamente vantagens e desvantagens 
de custos no mesmo produto. 

(6) Sobre o problema do comercio e da especializagao intra-sectorial v. Greenaway e Milner 
(1986, capftulos 5 e 6). 
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Logo, a partir da aceitagao do comercio intra-sectorial como um fen6meno 
real - e nao meramente um fen6meno de agregagao estatlstica como defen
dem alguns autores (cf. Finfer, 1975, e Neme, 1982, par exemplo) as exporta
g6es e importag6es nao reflectem s6 as vantagens relativas de custo, mas tam
bern outras variaveis nao directamente ligadas a produgao. Par outro lado, o 
comercio de produtos intermedios e o comercio de produtos inacabados origi
nou dais novas conceitos: o de especializagao horizontal e o de especializagao 
vertical. Assim podemos diminuir o consume de uma variedade de um produto 
de uma determinada industria (que produz diversas variedades desse produto) 
sem que a produgao da industria se altere. 

Os estudos emplricos das vantagens comparativas consideram, em geral, 
que a variavel correcta para definir a vantagem comparativa sao as exportag6es 
llquidas. Ou seja, a vantagem comparativa daria origem ao comercio inter
sectorial e, logo, X- M seria a variavel correcta do ponto de vista te6rico. 
A eliminagao do efeito escala desta variavel deveria ser feito dividindo esta 
variavel par outra, tambem, com apoio no modelo te6rico utilizado. Terlamos 
assim criado um lndice de vantagens comparativas. E par isso que Bowen (1983) 
nao considera que as Indices de VCR de Balassa sejam verdadeiros Indices 
de vantagens comparativas: eles s6 utilizam as exportag6es e importag6es 
separadamente e nao as exportag6es llquidas (?). No entanto Bowen nao escala 
as exportag6es llquidas pelo comercio total mas pelo consume aparente, que 
ja inclui a produgao e, par isso, e mais urn lndice de especializagao do que de 
comercio (8). 

Grubel e Lloyd (1975) aceitam, tambem, implicitamente que a melhor variavel 
para definir a vantagem comparativa (e logo o comercio intersectorial) sao as 
exportag6es llquidas, pais a sua definigao de comercio intra-sectorial e feita 
residualmente: e o comercio total (X+ M) menos o comercio intersectorial 
(IX- Ml). E as seus Indices sao construfdos, para cada industria, escalando 
esta variavel pelo comercio total. 

Logo, e se quisermos distinguir entre fndice de comercio e fndice de espe
cializagao temos que ter em conta que alteragao da especializagao significa 
alteragao das quantidades produzidas pelas diferentes industrias. Assim, se 
escalarmos a variavel que define o comercio - intersectorial au intra-sectorial -
pela produgao estamos ja a introduzir a alteragao da especializagao. E isso que 
e feito par alguns autores, como veremos no primeiro ponto desta secgao. No 
entanto esta posigao nao e partilhada par todos as te6ricos. Ha autores, como 
veremos tambem, que consideram que a diferenga entre fndice de comercio e 
fndice de especializagao reside somente que o primeiro e escalade par uma 
variavel relativa ao proprio pafs ao passo que o segundo e escalade par uma 
variavel relativa ao comercio mundial au de uma determinada zona, au seja, 

(7) Sobre esta polemica v. Faustino (1991 ). 
(8) Alem disso, como incorpora no denominador nao a soma das exportat;:6es com as 

importat;:6es, mas as importat;:6es lfquidas, o fndice criado por Bowen e mais apropriado como 
fndice de especializat;:ao intra-industrial (v. a este respeito Faustino, 1991 ). 
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da-nos a quota de mercado (9) (cf. Kol, 1988, e Glejser, 1979). Dito de outra 
forma e a comparac;:ao do comercio de urn pafs com o comercio de uma dada 
zona (digamos a CEE) sem qualquer relac;:ao com a produc;:ao interna. Nao 
vemos em que medida e que os indicadores «quotas de mercado>> permitem 
dizer se houve ou nao alterac;:ao da produc;:ao. Neste caso o fndice de Balassa 
e urn fndice de especializac;:ao e, se aceitarmos como correctas as definic;:6es 
de comercio inter e intra-sectorial, e mais indicado para medir a especializac;:ao 
intra-sectorial. 

Quanta a n6s, pensamos que a primeira posic;:ao e teoricamente mais cor
recta. Os indicadores «quotas de mercado» nao nos permitem dizer directa
mente se houve ou nao alterac;:ao da produc;:ao e em que medida eo). E a dife
renc;:a nao esta no facto da medida de comercio intra-sectorial ser uma variavel 
e nao urn fndice, como defende Kol (op. cit., p. 44): tanto ao nfvel da medida 
do comercio como da especializac;:ao e sempre possfvel e teoricamente correc
to escalar a variavel e formar urn fndice. A questao reside em saber qual a 
variavel de escala teoricamente correcta no caso da medida do comercio intra
-sectorial e qual a variavel de escala teoricamente correta no caso do fndice de 
especializac;:ao intra-sectorial C 1 ). 

2.2 - Os indicadores de medida do comercio e da especializa~iio intra-sectorial 

2.2.1 - lndicadores de medida do comercio intra-sectorial 

Os trabalhos pioneiros nesta materia pertencem a Verdoorn (1960), Balassa 
(1965, 1966), Grube! e Lloyd (1975). 

Verdoorn utilizou urn indicador com base no comercio externo. Calculou a 
taxa de cobertura, por grupos de produtos, ou seja C; = X;IM;. Uma taxa de 
cobertura superior a 1, ou a 100 % se for expressa em percentagem, significa 
que o pafs tern uma posic;:ao forte nesse grupo de produtos. Quanta mais pr6-

(9) Segundo Kol (op. cit., p. 44), «It is trade shares rather than trade flows that represent 
markedness of specialization in rade, as a product's or a sector's share in trade is always relative 
to that of other products or sectors. The overlap of exports and imports in a sector does not have 
that property;[ ... ]». Segundo Glejser et. a/. (1979) diz-se que um pafs se especializa numa deter
minada industria quando exporta ou importa relativamente rnais que os outros pafses da area 
considerada. Se o peso que o produto tem nas exportagoes totais do pals for igual ou proxima 
ao peso que esse produto tem nas exportagoes totais de todos os pafses da area entao a espe
cializagao e intra-sectorial, no caso contrario e intersectorial. 0 indicador pode ainda ser apresen
tado de outra forma: se a quota de mercado de urn dado produto for igual ou proxima ao peso 
que o pafs tem como exportador numa dada area entao domina a especializagao intra-sectorial. 
Esta analise e feita para urn dado perfodo e compara-se a evolugao para ver se se caminha no 
sentido da especializagao intersectorial ou intra-sectorial. Como iremos ver os Indices de Glejser 
sao semelhantes aos Indices de VCR de Balassa. 

(1°) Rigorosamente e a semelhanga do que acontece para os indices de comercio, os indi
ces de especializagao deviam incluir so variaveis ligadas a produgao: ponderava-se a alteragao 
da produgao de um sector pela produgao global. Esta e uma questao a aprofundar. 

(11 ) Segundo Kol (op. cit., p. 44), «It is trade shares rather than trade flows that represent 
markedness of specialization in trade, as a product's or a sector's share in trade is always relative 
to that of other products or sectors. The overlap of exports and imports in a sector does not have 
that property[ ... ]». 
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ximo de 1 estiver o indicador mais nftida e a ocorrencia de comercio intra
-sectorial. Se o indicador divergir da unidade ao Iongo do perfodo estudado o 
comercio sera intersectorial. Verdoorn utilizou uma desagregagao a 3 dfgitos da 
CTCI. 

Segundo Lafay (1979, p. 17) a insuficiencia deste indicador esta em nao 
levar em linha de conta o peso do comercio externo na economia de cada pafs: 
seX= 1000 eM= 900 no pafs A eX= 100 eM= 90 no pafs B temos o mes
mo valor para a taxa de cobertura. Supondo que ambos os pafses tem um 
produto de 2000, o indicador da o mesmo valor para um pafs aberto ao exte
rior e para um pafs em quase estado de autarcia. 

Bela Balassa (1966, pp. 470-471) calcula a balanga comercial em valor 
absoluto por produtos ou grupo de produtos como proporgao do total do co
mercia desse produto ou grupo de produtos, ou seja, e;= IX;- ~1/(X;+ M;). Para 
cada pafs 0 indicador e dado por uma media nao ponderada destes racios, ou 
seja: 

n 

e-=1/n I. [IX;-M;I/(X;+M;)] 
i= 1 

Quanto mais proximo de zero, maior e o comercio intra-sectorial. Com e igual 
ou proximo da unidade, o comercio sera intersectorial. 

A insuficiencia do coeficiente de Balassa esta em dar o mesmo peso a 
todos os sectores, nao levar em linha de conta o grau de abertura ao exterior 
nem o peso do defice (ou superavit) no total do comercio. lsso deriva de ele 
ser uma transformagao do outro indicador baseado na taxa de cobertura. As
sim: B;=(X;-M;)/(X;+M;)=C;-1)/(C;+1). Para 0 pafs, e=(X-M)/ 

n 
(X+M)=(C-1)/(C+1), OU, em termos de media simples, e=1/n I. [IX;

i= 1 
M1ll (X;+ M;)], em que i = 1, .. . n sao os sectores ou produtos. 

Grube! e Lloyd (1975, pp. 20-23) definem o comercio intra-sectorial como 
a diferenga entre a balanga comercial do sector i (X;- M;) e o comercio total 
desse mesmo sector (X;+ M;), ou seja: 

R;= (X;+ M;) -I X;- M; I 

Note-se que: 1) se X;> M; temos R; = X;+ M;- X;+ M; = 2M;; if) se X;< M; 
temos R;= X;+ M;- M;+ X;= 2X;. Logo, uma medida alternativa para R; e consi
derar o menor dos valores das exportag6es e importag6es e multiplicar por dois. 

Para facilitar a comparagao entre sectores ou pafses o indicador e apre
sentado como racio sendo o denominador o comercio total, ou seja: 

B; = {[(X;+ M;)- I X;- M; 1]/(X; + M;)} x 100 

Para o total dos n sectores de um pafs o indicador B; vem: 

n n n 
B={ I. [X;+M;)- I. IX;-M;I]/ I. (X;+M;}x100 

i=1 i=1 i=1 
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n n 
= { L [(X;+ M;) - I X;- M; I } I I: (X;+ M;)} x 1 00 

i= 1 i= 1 

n n 
B= L B;[(X;+ M;) I L (X;+ M;)] x 100 

i= 1 i= 1 

Assim, o indicador B corresponde a media ponderada de B; pela participa
vao de cada sector no comercio global. Ou seja, a media ponderada do comer
cia intra-sectorial - ponderavao dada pelo peso do comercio de cada sector 
no comercio total - e igual a soma do comercio intra-sectorial de todos os sec
tares expresso como percentagem do comercio total (1 2). 

Comparando com o indicador de Balassa, temos: 1) para Grube! e Lloyd o 
comercio intersectorial e dado par IX;- M;l sendo o comercio intra-sectorial 
definido residualmente; il) quando as exporta96es de um sector sao iguais as 
suas importa96es, Bi assume o valor 1 00 (no indicador de Balassa tfnhamos 
zero); iii) quando s6 ha exporta96es ou importa96es o indicador assume o valor 
zero e em Balassa tfnhamos 1 e - 1 respectivamente para um pafs s6 expor
tador ou s6 importador dos produtos desse sector; iv) Grube! e Lloyd corrigiram 
a insuficiencia do indicador de Balassa, que atribui o mesmo peso a todos os 
sectores, atraves de uma media ponderada pelo peso do comercio de cada 
sector no comercio total. 

Falta ainda considerar o peso da balan9a comercial no total do comercio 
e o grau de abertura ao exterior, ou seja, o peso do comercio na estrutura 
produtiva do pafs. 

Note-se que se o saldo da balan9a comercial nao for nulo para cada pro
duto B nunca atingira o valor 100 e isto independentemente dos valores do 
comercio dos pafses. 

A introdu9ao do peso da balan9a comercial e feita subtraindo ao comercio 
total (denominador do fndice B) o saldo da balan9a comercial em termos abso
lutos. Logicamente que o valor de B assim ajustado vira maior. Par um artiffcio 
de calculo o novo B ajustado (que Grube! e Lloyd designam par C) e-nos dado 
pela seguinte expressao (1 3): 

C= Bl (1-K) 

n n n 
B="L B· [(X+ M)/L (X+ M)] x 100= [1/. "L (X;+ M;)] 

i=1 I I I i=1 I I 1=1 

n 
L { [(X;+ M;) - IX;- M;l] I (X;+ M;)] (X;+ M;)} x 100 

i= 1 

n n 
={ "L [(X;+M;)-IX;-M1l]IL(X;+M;)}x100=8 

i=1 i=1 

(13) 0 processo matematico e o seguinte: 

n n n n n 
C= [~(X;+ M;)-~ I X;- M;l]/[~ (X;+ M;) -I~ X;-~ M;l] x 100 

I I I I I 

dividindo o numerador e o denominador por "L (X;+ M;), obtemos C= 8/ (1- K). 
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em que: 

Quando K aumenta, ou seja, quando aumenta o peso do defice ou super
avit da balanga comercial no total do comercio, aumenta o indicador ajustado 
de especializagao intra-sectorial. Este indicador varia no intervale fechado [0, 1 00]: 
quando s6 ha comercio intra-sectorial C = 8 = 1 oo, com K = 0 e quando s6 ha 
comercio intersectorial C = 8 = 0, com K = 1 (neste case nao se pede utilizar o 
fndice C). 

No entanto, o indicador continua a nao reflectir o grau de abertura do pals 
ao exterior. Para isso ele tem de se transformar num fndice de especializagao 
intra-sectorial. E isso que iremos fazer com a nossa proposta de um indicador 
(ver a frente 0 ponte 3.3) que parte da definigao de comercio intra-sectorial dada 
por Grubel e Lloyd, mas que incorpora tambem a produgao como variavel de 
escala. 

Segundo Neme (1982) o indicador de Grubel e Lloyd impas-se como me
toda global da medida de especializagao intra-sectorial ao passe que o de Balassa 
e mais utilizado para uma analise mais desagregada a nfvel de produto (1 4). 

A medida do comercio intra-sectorial, C, proposta por Grubel e Lloyd nao 
revela, contudo, s6 a insuficiemcia assinalada: o nao incorporar o grau de aber
tura ao exterior (1 5). 0 proprio ajustamento envieza em vez de corrigir. Note-se 
que, se considerarmos uma agregagao a tres dfgitos, cada grupo ainda e com
peste por subgrupos de quatro dfgitos, e assim sucessivamente, que podem ter 
sinais de~- Mj opostos. Por isso o equilfbrio geral macroecon6mico pede ser 
compatfvel com desequilfbrios a um nfvel microecon6mico: podemos ter 
LXj = 1: M com Xk > Mk e Xs <M5 , em que k e s designam subgrupos de uma 
dada industria. E sao estes desequilfbrios microecon6micos a um nfvel muito 
desagregado que confirmam que o comercio intra-sectorial existe independen
temente da agregagao estatfstica o sobreavaliar. Assim o ajustamento envieza 
a medida do comercio intra-sectorial, eliminando os factores que influenciam o 

(1 4) Neme, a semelham;:a de outros autores continua a nao fazer distin<;:ao entre especiali
za<;:ao e comercio intra-sectorial. 

(1 5) Na nossa opiniao, ha duas crfticas que podem ser feitas ao indicador ajustado de Grubel 
e Lloyd- e que, pelo que Iemos, nao foram ainda formuladas: 1) ao subtrair-se o saldo da balan
<;:a comercial global ao total do comercio pode suceder que tenhamos pafses com um peso gran
de de comercio intersectorial e saldo elevado da balan<;:a comercial, o que faz que C aumente, 
mas tambem podemos ter a situa<;:ao do comercio intersectorial e do saldo da balan<;:a comercial 
serem pequenos o que faz que C aumente menos. Ora para Grubel e Lloyd o comercio inter e 
intra-sectorial sao complementares; it) no caso de termos s6 dais sectores, quando num deles o 
saldo da balan<;:a comercial for nulo entao vem sempre C = 1 independentemente do valor do saldo 
da balan<;:a comercial global. Par outro lado, quando ao nfvel de todos os sectores temos ou X;
M;> 0 ou X;- M;< 0 vem L I X;- M; I= IL X;- LM;I e C= 1 e isto independentemente de o comer
cia intra-sectorial ser muito diferente de sector para sector, o mesmo se passando a nfvel da 
balan<;:a comercial de cada sector. E sabre este ponto que assenta a critica de Aquino. Relacio
nada com a primeira crftica poder-se-ia levantar, ainda, a questao do comercio intersectorial em 
Grubel e Lloyd ser dado por L I X;- M; I e nao ter qualquer rela<;:ao com o saldo da balan<;:a co
mercia! global dado por I LX;- LM; I. 
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proprio comercio intra-sectorial: ao ajustar o fndice pelo saldo da balanc;a co
mercia! global estamos a alterar os proprios saldos comerciais a um nfvel mais 
desagregado e que sao a propria razao do comercio intra-sectorial. Segundo 
Greenaway e Milner (1986, p. 68) o princfpio do ajustamento requer que se 
tenha em considerac;ao duas quest6es fundamentais: «First, what range of 
imports and exports would be balanced or matched in an equilibrium situation? 
Second, how would imports and exports in the particular set of transactions (e. g. 
manufacturing trade) under consideration change if equilibrium had to be 
restored?» 

Aquino {1978, p. 280) considerou insuficiente o ajustamento feito por Grubel 
e Lloyd e propos outro ajustamento. 0 ajustamento de Aquino altera o proprio 
valor das exportac;6es e importac;6es ao nfvel de cada industria de forma a que 
o comercio global esteja sempre, artificialmente, equilibrado. 0 metodo de ajus
tamento de Aquino pode mesmo ser aplicado para qualquer nfvel de desa
gregac;ao. No entanto como iremos ver o ajustamento de Aquino nao tem em 
conta as duas quest6es fundamentais do ajustamento de que falam Greenaway 
e Milner. E, dizemos nos, nao se pode ajustar o que por natureza e desajustado 
e deve a sua propria exist€mcia e individualidade a esse desajustamento. Ao 
defender-se o ajustamento- alterando assim a propria medida do comercio intra
-sectorial - esta-se a admitir implicitamente que o comercio intra-sectorial e um 
fenomeno de agregac;ao estatfstica. 

A soluc;ao apontada por Aquino consiste em ajustar o fndice de Grubel e 
Lloyd utilizando este outro fndice: 

A A A 1\ A 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 

Oj= [(Xj+ MJ) -I Xj- Mjl ]I (Xj+ Mj= 1- [(I Xj- Mjl) I (Xj+ MJ)] 

A diferenc;a em relac;ao ao fndice Bj de Grubel e Lloyd esta na estimac;ao 
II II 

do valor das exportac;6es e importac;6es. Xj e Mj, ao nfvel de cada industria 
considerando que o valor global das exportac;6es seria igual ao valor global das 
importac;6es: ou seja L )< = L M. Xj e r.:tj sao, assim, o valor teorico ou estima
do das exportac;6es e importac;6es do produto j sob a hipotese de que <<[ .•. ] 
there is no reason to expect the imbalancing effect to be equiproportional in 
each single industry, but on average the imbalancing on each industry's trade 
must be equal to the overall imbalance» (p. 280). Ou seja, cada valor real das 
exportac;6es de cada industria e multiplicada por uma constante para se obte-

11 

rem os Xj e todos os valores das imP.ortac;6es reais sao multiplicadas tambem 
II 

por uma constante para estimar os Mj. Estas duas constantes sao calculadas 
da seguinte forma: 

Para as exportac;6es: 112 [~ (Xf + M;) I~ Xj ]; e 
1 1 

Para as importac;6es: 112 [~ (Xj + Mi I~ M;J. 
1 1 

II II 

Por isso Xj e Mj sao definidas da seguinte maneira: 
II 

XJ = XJ 112 [ ~ (XJ + Mi) I ~ Xj]; e 
1 1 

II 

M; = M; 112 [~ (XJ + Mj) I~ M;]; 
1 1 
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Tendo em conta a relagao entre ~ e ~ e entre Me % chegamos a se
guinte condigao: 

Se ~ X >< ~ M entao Mj >< % e ~ >< ~ 
1 1 

Comparando agora: 

Bj = 1 - [ I ~- Mj I I (XJ + Mj)] 

com: 

chegamos as seguintes relag6es: 

Qj > Bj se ~ Xj > ~ % e ~ > Mj 
1 1 

Qj > Bj se ~ Xj < ~ Mj e ~ < Mj 
1 1 

Q. < B· se L Xj > L M e X< M 
1 J j j} 1 J 

q < Bj se ~ Xj < ~ % e ~ > Mj 
1 1 . 

Ou seja, o ajustamento para a industria, Bj, depende da relagao entre os 
sinais da balanga comercial da industria (~- Mj) e os sinais da balanga comer
cia! agregada (~ ~- ~ Mj)· 

1 1 

Greenaway e Milner (1986, pp. 69-71) consideraram que o ajustamento 
de Aquino em vez de anular os enviesamentos ainda introduzia distorg6es adicio
nais ao fndice de Grubel e Lloyd. Assim, apontam as seguintes crfticas: t) a 
regra da proporcionalidade requereria que na comparagao entre pafses com 
diferentes saldos comerciais houvesse uma situagao de equilfbrio e que o efei
to macroecon6mico da balanga comercial global sabre o nfvel microecon6mico 
fosse igual para todos os produtos e se mantivesse constants ao Iongo do tempo; 
it) o fndice ajustado de Aquino pode ser maior ou menor que o fndice ajustado 
de Grubel e Lloyd para quatro situag6es diferentes, como vimos, e esta varia
bilidade do fndice tem efeitos perniciosos nos estudos econometricos (1 6); iit) o 
ajustamento pelo saldo comercial ao nfvel de cada industria carece de base 
te6rica porque se considerarmos o comercio intra-sectorial um fen6meno do 
comercio bilateral o ajustamento nao deve ser feito pelo saldo comercial bilate
ral mas pelo saldo global (1 7). 

(1 6) Pode suceder que antes do ajustamento tenhamos ~= ~ e logo 100% de comercio 
intra-sectorial e que depois do ajustamento de Aquino tenhamos ~* tAi, ou seja, passamos de 
comercio intra-sectorial para a existencia de comercio intersectorial ao nfvel daquela industria e 
ate pode suceder que agora a percentagem de comercio intersectorial seja dominante! 

(1 7) As condig5es de equilfbrio geral estao associadas a balanga comercial global. 
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Outras crfticas que sao apresentadas ao fndice de Aquino (cf., Kol, 1988, 
pp. 68-72): t) antes do ajustamento podemos ter um dado ranking para as indus
trias em termos de comercio intra-sectorial e depois do ajustamento podemos 
ter um ranking totalmente diferente; il) o ajustamento de Aquino elimina o co
mercia intersectorial global, mas nao elimina o comercio intersectorial par in
dustria embora o altere; iii) o ajustamento de Aquino diz respeito so ao comer
cia de produtos industriais e nao leva em consideragao as trocas entre o sector agricola 
e o sector industrial; il/j o ajustamento altera o proprio padrao de comercio. 

Houve outros autores, nomeadamente Loertscher e Wolter (1980), Balassa 
(1979, 1986), Bergstand (1983) que propuseram outros ajustamentos C8). To
dos partem do pressuposto que o desvio provocado no fndice e pela existencia 
de desequilfbrio comercial global deve ser corrigido e nao consideram a hipote
se de estarem a langar o bebe fora juntamente com a agua do banho: ao eli
minar o desvio, ao ajustar, alteram ao mesmo tempo as proprias fontes do co
mercia intra-sectorial. E o resultado nao e a medigao de um fenomeno real, 
mas uma medida artificialmente construfda. E claro que a medida B de Grubel 
e Lloyd tem insuficiencias, mas se a mesma medida for utilizada para um 
determinado perfodo ela dar-nos-a uma indicagao segura da evolugao do pa
drao de comercio. E se a analise for feita em termos bilaterais (1 9), um pafs 
pode alternar os defices como os superavites da balanga comercial com o seu 
parceiro comercial, e neste, caso a media de 8 para um dado perfodo corrigi
ra- sem introduzir distorg6es- as insuficiencias de B. 

2.2.2- Os indicadores de medida da especializagao intra-sectorial 

Como o comercio intersectorial e dado por X- M e o comerc1o intra
-sectorial e dado por X+ M- I X- M I, logo quanto mais proximo estiverem os 
valores de X e M maior sera o comercio intra-sectorial e quanto mais afastados 
estiverem os valores de X e M maior sera o comercio intersectorial. Desta for
ma, como a alteragao da especializagao significa alteragao da produgao (Qj) 
relativa dos sectores uma forma simples de vermes se a alteragao se faz numa 
via interindustrial ou intra-industrial e compararmos para cada sector os racios 
~I Qj e ~I q. Se o valor dos racios se aproximarem e ou evolufrem no mes
mo sentido estamos perante o reforge da especializagao intra-industrial. Caso 
contrario a via da especializagao sera interindustrial. Como iremos ver os Indi
ces de Greenaway e Milner baseiam-se nestas considerag6es. 

2.2.2.1- Indices de especializagao de Greenaway e Milner (1986) 

Greenaway e Milner consideram os dois seguintes Indices: 

Sj=I~-MjllQj 

(18) Kol (1988, pp. 72-93) faz urn exaustivo estudo destes ajustamentos e a sua compara
gao com o ajustamento de Aquino. 

(1 9 ) Segundo Gray (1988), o comercio intra-sectorial e urn fen6meno bilateral. 
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e: 

Consoante a evoluyao destes dois Indices assim teremos uma especializa
yao interindustrial ou intra-industrial. Assim: se Sj aumenta e Gj diminui a especia
lizayao sera interindustrial; se Sj diminui e Gj aumenta a especializayao sera 
intra-industrial. Se aceitassemos a tese de que o comercio intra-sectorial e urn 
problema de agregayao estatfstica, entao a urn nfvel muito desagregado Sj seria 
igual a Gj· Se aceitarmos que a agregayao estatfstica inflaciona a medida do 
comercio intra-sectorial - o que e correcto- entao a urn nfvel fino de desagre
gayao as diferenyas entre Sj e Gj serao menores. No entanto o resultado da 
analise nao se alterara porque o que interessa e a evoluyao dos dois indicado
res ao Iongo de urn perfodo considerado. 

Para o pafs os indicadores virao: 

S=~IX-MI/~Q. . 1 J • 1 
1 1 

G=~IXj+Mji/~Qj 
1 1 

2.2.2.2- 0 fndice de Hufbauer e Chilas 

Hufbauer e Chilas (1974) utilizam urn indicador que relaciona o comercio 
com o valor acrescentado. Para o produto ou sector j, o indicador, para dois ou 
mais pafses, e o seguinte: 

n n 
Sj= ~ IXij-Mijll ~ VABij 

I I 

em que i indica o pafs, j o produto, e VABij o valor acrescentado bruto na produ
yao de j. 

Para o pafs, o fndice de especializayao e: 
n n 

Si=~ I Xi-Mill~ VABi 
j j 

Por urn artiffcio de calculo podemos decompor o indicador Si em duas 
parcelas: 

n n n n 
Si=[ ~I Xi-Mil~ (Xi+Mi)] · [ ~ ()0+Mi)/I. VABi 

j j j j 

o que o aproxima do indicador de comercio de Balassa ponderado pelo grau 
de abertura da economia. Logo e a semelhanya do fndice de Balassa, quanto 
mais proximo de zero maior sera a especializayao intra-sectorial. 

2.2.2.3- lndicador de especializar;:ao intra-industrial tomando por base a definir;:ao de comercio 
intra-industrial de Grubel e Lloyd 

44 



Este indicador ao nfvel da industria toma o valor zero quando nao existe 
especializagao intra-industrial. Valores crescentes deste indicador significa que 
au menta a especializagao intra-industrial na industria j. Note-se que se Xj = ~. 
ou seja, se s6 houver comercio intra-industrial e se a propensao a exportar da 
industria j tor de 50% o indicador assumiria o valor 1. 

Para o pals o indicador vira: 

IE/= :L { (Xj+%) -I Xj-% I} I :LOj 

2.2.3- lndicadores ech~ticos 

Estes indicadores tanto podem ser utilizados como medida de comercio 
como de especializado intra-sectorial. Sao mais indicadores de medida do co
mercia do que de especializagao, mas mesmo em termos de especializagao 
nao respeitam a posigao de as exportagoes llquidas serem a variavel correcta 
para definir o comercio intersectorial. Um deles e proposto par n6s a partir do 
indicador de comercio intra-sectorial de Grubel e Lloyd e estabelece uma rela
gao entre RID e B. 

2.2.3.1 - Os indices de Glejser 

Glejser et a/., (1979, 1982) apresentaram os seguintes Indices, como Indi
ces de especializagao (2°): 

fndice de especializagao pelas exportagoes: 

Ef= 1 In :L log [(Xij I :L Xij) I (:L Xj I :LX)] 
j 

fndice de especializagao pelas importagoes: 

!lt= 11n:Llog [(Miji:LMij)I(:L%1:LM)] 
j 

em que Xij sao as exportagoes da industria j pelo pals i (considera-se a analise 
para uma dada area ou con junto de pafses); :L Xij e o total das exportag6es do 
pafs t, :L Xj e o total das exportag6es do produto j entre todos os palses conside
rados e :L X e o total das exportag6es de todos os pafses excepto o pais i. 
Para o fndice 11t as definigoes sao equivalentes. 

Se, ao Iongo do tempo, em E1 (!11) Xij I :L Xij (Mij I :LMij) diferir de :LXj I :LX 
(:LMjl :LM), entao domina a especializagao interindustrial. No caso contrario, ou 
seja se os racios se aproximarem da unidade - e, par isso, E1 e llt de zero-, 
entao a evolugao e no sentido da especializagao intra-industrial. Os autores utili
zam tambem o metoda de analise da variancia de E1 e 111: se a variancia dimi
nui ao Iongo dos anos entao isso indica que a especializagao intra-industrial 
aumentou; no caso contrario aumentou a especializagao interindustrial. 

(2°) Seguimos a exposi~ao dos indices conforme foi feita por Greenaway e Milner (1986, 
pp. 85-88). 
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A crltica principal que pode ser feita a esses Indices e que eles sao mais 
Indices de comercio do que de especializac;ao, pais nao levam em considera
c;ao a produc;ao ou as vendas. Alias, como iremos ver, estes Indices sao seme
lhantes aos Indices de vantagens comparativas reveladas de Bela Balassa. 

2.2.3.2- Os indices de vantagens comparativas reveladas de Balassa 

Sao bastante conhecidos os dais Indices de vantagens comparativas reve
ladas (VCR) de Bela Balassa (cf., Balassa 1965, 1967, 1977}. A diferenc;a en
tre os dais Indices reside no facto de um entrar s6 com as exportac;oes e o 
outro com as importac;oes e exportac;oes. Qualquer dos dais Indices pode ser 
apresentado de duas formas. Assim temos: 

Primeiro lndice de VCR de Balassa: 
n n n n 

VCR if= (X if f. L X if) I ( L Xif ( L . L )0i) 
}=1 1=1 1=1}=1 

ou 

Ou seja, na primeira forma ternos a relac;ao entre as exportac;oes do produto 
i do pals j, Xif, e as exportac;oes mundiais (ou do grupo de palses considera
dos) desse produto, L Xif, relac;ao essa ponderada pelo peso do pals i como 
exportador no contexte mundial (L Xif sao as exportac;oes de todos os produtos 
do pals j e L L )0i as exportac;oes mundiais). Se calcularmos este lndice para 
todos os produtos obtemos uma ordenac;ao par produtos, um ranking, que nos 
da o padrao das vantagens comparativas do pals. 

Balassa privilegia este lndice devido as distorc;oes tarifarias: as importa
c;oes sao muito influenciadas pelo sistema proteccionista dos palses importado
res. No entanto, quando se comparam VCR entre palses o problema do 
enviesamento nao se poe, a nao ser que haja medidas de protecc;ao diferentes 
para produtos iguais. 

Segundo lndice de VCR de Balassa: 

ou 

Este lndice, na primeira forma, relaciona a taxa de cobertura das importa
c;oes pelas exportac;oes do produto i com a taxa de cobertura global da econo
mia do pals j. Neste caso, o pals j tera vantagens comparativas no produto ou 
sector i se a taxa de cobertura verificada nesse produto ou sector for superior 
a taxa de cobertura da economia- esse produto ou sector tem um efeito po
sitive sabre o saldo da balanc;a comercial global. 

A segunda forma de apresentar o lndice diz-nos que o pals j tera vanta
gens comparativas na produc;ao do produto i se o peso desse produto no total 
das exportac;6es for superior ao seu peso no total das importac;6es. 
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Se aplicarmos logaritmos a qualquer forma dos dais Indices temos 
In VCR> 0 quando ha vantagens comparativas e In VCR< 0 quando ha des
vantagens comparativas. Assim, um aspecto negative do segundo lndice e o 
facto de nos palses com elevada taxa de cobertura global o lndice vir sistemati
camente negative apesar de haver sectores com taxas de cobertura elevadas. 

Balassa (1965, p. 105) justificou, assim, a utiliza9ao do seu lndice: «It is 
suggested here that 'revealed' comparative advantage can be indicated by the 
trade perfomance of countries in regard to manufacturing products, in the sense 
that the commodity pattern of trade reflects relative costs as well as differences 
in no-price factors.» 

Hillman (1980) levantou a questao de o lndice de VCR nao revelar a vanta
gem comparativa traduzida na diferen9a dos custos relatives autarcicos e de
monstrou que para o primeiro dos dais Indices de Balassa as valores de VCR 
sao independentes da questao de se saber qual dos dais bens e mais barato. 

Yeats (1985) colocou a questao da compatibiliza9ao entre o ranking dos 
Indices de VCR de um pals para varios produtos e o ranking dos Indices de 
VCR de um produto para varios palses. lsto porque podemos ter um produto 
que no ranking de um pals ocupe um Iugar nao cimeiro e em termos de com
para96es entre palses seja o primeiro do ranking. Assim, segundo Yeats, a 
analise do lndice de VCR par produtos au sectores num s6 pals distorce, ge
ralmente, a verdadeira posi9ao de cada produto au sector no ranking mundial 
(au no ranking dos parceiros comerciais desse pals). 

Aquino (1978) utilizou o desvio padrao do primeiro dos Indices de Balassa 
como medida da especializa9ao: se o lndice de VCR e igual a zero para todas 
as industrias (au seja se a expressao entre parentesis e igual a 1, o que sig
nifica que todas as industrias tern o mesmo peso ao nlvel das exporta96es e 
que esse peso e igual ao peso do pals como exportador numa dada area de 
palses), entao o desvio padrao sera nulo o que evidencia ausencia de especia
liza9ao interindustrial e, logo, existencia de especializa9ao intra-industrial. Se o 
lndice de VCR for maior que zero, entao quanta maior a diferen9a de valor do 
lndice para as diferentes industrias maior sera o desvio padrao e maior sera a 
especializa9ao interindustrial. 

Como o proprio Balassa reconhece as seus Indices nao medem s6 as van
tagens de custo autarcicas: as Indices reflectem «[ ... ] relative costs as well as 
differences in no-price factors». Logo nao podem ser considerados Indices de 
especializa9ao intersectorial. Seria mais correcto chamar-lhes Indices de medi
da da especializa9ao intersectorial e intra-sectorial. 86 que neste caso fica sem
pre par saber qual e a percentagem de especializa9a0 intersectorial e qual e a 
percentagem de especializa9ao intra-sectorial. Ou entao podermos considerar 
que sao Indices que medem a vantagem competitiva de uma determinada industria, 
considerando que a vantagem competitiva engloba para alem das vantagens de cus
to, as vantagens tecnol6gicas, as vantagens da diferencia9ao e da qualidade. 

Note-se, tambem, que embora equivalentes as Indices de Glesjer e Balassa 
tern justifica96es diferentes: 

Glesjer pretende comparar a estrutura das exporta96es e das impor
ta96es entre o pals e o conjunto dos palses da area para poder afirmar 
se o pals e au nao especializado numa dada industria (seja pela via 
das exporta96es seja pela via das importa96es); 
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Balassa pretende ver o peso do produto nas exportac;oes do pais 
e ver se ele contribui ou nao para diminuir o defice da balanc;a comer
cia! em relac;ao aos paises da area considerada. 

2.2.3.3- indices de especializa<;:ao de Lafay 

Lafay (1979) constr6i para cada pais e para cada produto, ou grupo de 
produtos, o seguinte indicador de especializac;ao: 

d=OID 

em que d e o grau de mobilizac;ao (engagement), Q e a produc;ao, D o consu
mo aparente, X as exportac;oes e M as importac;oes. 

0 indicador de Lafay tern, assim, por base a relac;ao entre a economia 
nacional e o resto do mundo, ou seja, d da-nos o peso do produto, ou grupo 
de produtos, no mercado interno. Como iremos ver, a um nivel mais desagre
gado a evoluc;ao de d e explicada pela evoluc;ao das exportac;oes e das impor
tac;oes, ou melhor, pelo seu peso no mercado interno. 

Dando outra forma ao indicador, temos: 

d= (D+ X- M)l D 
ou seja: 

d = 1 + (X I D) - (M I D) 

=1+X-m 

com x = (X/D) e m = (MID). 

Segundo Lafay (1979, p. 22) a especializac;ao intersectorial e dada por d 
e e func;ao de x- m, ao passo que a especializac;ao intra-sectorial ou intra
-produto e dada em cada pais pelo mais pequeno dos racios x e m. 

2.2.3.4- lndicador de especializa<;:ao intra-industrial a partir da defini<;:ao de comercio intra-sectorial 
de Grubel e Lloyd e utilizando o consumo aparente como variavel de escala 

Este e o indice que propomos. Tern todos OS inconvenientes dos indices 
que utilizam o consumo aparente e nao unicamente a produc;:ao como variavel 
de escala. Tern alem disso as vantagens de partir da definic;ao de comercio 
intra-sectorial de Grubel e Lloyd, que consideramos a mais correcta, e de per
mitir estabelecer uma relac;ao entre este indice e o fndice B, de comercio intra
-sectorial, de Grubel e Lloyd. 

Se dividirmos o indice Ride Grubel e Lloyd pela variavel q= q+ Mi-X 
(consumo aparente) temos: 

R/ Di = [ (X}+ Mi) - I X- Mi I ] I Di 

ou ainda: 
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em que fTj= I~- Mj I I q eo fndice de intensidade das exportag6es lfquidas de 
Bowen {1983) em modulo. 

Logo, se aceitarmos que R/ q e um fndice de comercio intra-sectorial (21), 

teremos de concluir que fT e um fndice de comercio intersectorial. Note-se, con
tudo, que nem Grubel e Lloyd nem Aquino ou outros crfticos dos Indices de 
Grubel e Lloyd utilizam o consumo aparente como variavel de escala: se a 
produgao for muito elevada relativamente as exportag6es lfquidas a variavel D 
como variavel de escala enviesa o fndice R para valores proximos de zero. Ou 
seja, nao e indiferente ponderar pelo peso de cada industria no comercio total 
ou ponderar pelo peso de cada industria na procura global. Assim, se utilizar
mos o fndice Bi de Grubel e Lloyd, para medirmos o comercio intra-sectorial 
para o conjunto dos sectores, e no caso dos pafses mais desenvolvidos em 
que a propensao a exportar e pequena, o resultado que obteremos sera sem
pre mais proximo de fT do que de RID (22). E utilizando os argumentos de Bowen 
(1983, 1985) de que a variavel de escala deve estar de acordo com o modelo 
teorico subjacente, nao e sustentavel teoricamente o fndice R/Dj como fndice 
de comercio intra-sectorial e ao mesmo tempo (Xj- Mj)/Dj como fndice de 
comercio intersectorial, pais tem suporte teorico diferente. A nao ser que a ar
gumentagao de Bowen nao tenha razao de ser e que qualquer variavel pode 
ser utilizada para eliminar o efeito de escala. 

Logo so nos resta considerarmos que R/Dj e mais um indicador de especia
lizagao intra-sectorial do que de comercio intra-sectorial. Como utiliza, contudo, 

, o consumo aparente e nao exclusivamente a produgao como variavel de esca
la, preferimos incluf-lo nesta secgao de indicadores sem uma rigorosa base 
teorica: indicadores ecleticos. 0 facto de o termos criado e que ele possibilita
-nos uma comparagao com o fndice B de Grubel e Lloyd: para um determinado 
valor da propensao a exportar os dais indicadores sao iguais, como veremos. 

(21 ) E tao legftimo ponderar Ri por Di como ponderar as exportac;:6es lfquidas por Di, como 
fez Bowen. 0 que nao sera l~gftimo e dizer que R/Di e uma versao do fndice de comercio intra
-sectorial de Grube! e Lloyd. E que estes ponderaram, como vimos, o comercio intra-sectorial em 
termos absolutes por uma variavel de escala que e o peso de cada industria no comercio total. 
No entanto, se considerarmos que fT e urn fndice de comercio intra-sectorial Iemos forc;:osamente 
que concluir que R;!Di e urn fndice de comercio intersectorial -de acordo com a nossa argu
mentac;:ao - porque ele e o complemento matematico de fT. Note-se, contudo, que fT = d- 1, sendo 
do fndice de especializac;:ao intersectorial de Lafay (1979). Logo, como e o complemento mate
matico de d, podia ser considerado urn fndice de especializac;:ao intra-sectorial. Ou seja, tanto 
pode ser urn fndice de comercio intra-sectorial como urn fndice de especializac;:ao intra-industrial! 
Logo, o que podemos concluir e: t) que fT nao pode ser visto independentemente de R/Di fT e 
uma parte da expressao que s6 tern significado no todo; it) R/ Di nao e urn indicador puro nem 
de comercio nem de especializac;:ao intra-sectorial. 

(22) Os Indices B e RID s6 dao o mesmo resultado quando o pais exporta precisamente 
metade do que produz (0= 2X). Se o pafs exportar mais que 50% do que produz entao RID> B. 
No caso contrario, RID< B. Ou seja, nos pafses mais desenvolvidos, em que o comercio externo 
e uma pequena percentagem da produc;:ao gobal, o fndice de especializac;:ao intra-sectorial RID 
viria sempre enviesado para zero. Nos pafses com urn elevado grau de abertura ao exterior, como 
e o nosso caso, o fndice de especializac;:ao intra-sectorial, viria enviesado para cima, caso fosse 
utilizada a ponderac;:ao pelo consume aparente. 
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Ao nfvel do pafs temos: 

Rl D = 1: { (X+ M) - IX- Ml } I 1: 0 j 11 11 jj 

Comparayao do indicador B de Grube! e Lloyd com o indicador RID: 

Se Q = 2 X en tao Rl D = B; 
Se Q > 2 X en tao Rl D < B; 
Se 0< 2 X entao RID> B. 

Ou seja, o indicador de «especializayao•• (23) intra-sectorial, RID, e maior 
que o indicador de comercio intra-sectorial, B, quando os parses tern uma grande 
propensao a exportar (quando exportam mais de metade do que produzem), e 
RID> B quando os pafses tern uma propensao a exportar inferior a 0,5. Quando 
o pafs exporta exactamente metade do que produz, entao os indicadores 
sao iguais. 

2.2.3.5 - 0 fndice de Michaely 

Michaely (1962) prop6e o seguinte fndice para medir a especializayao inter
sectorial e intra-sectorial (24): 

D = ~ I (~I 1: ~) - ( Mj I 1: Mj) I 
1 

0 fndice D e urn fndice para o pafs que varia entre o valor zero, onde 
temos uma similaridade completa entre as exporta96es e importa96es em termos 
relatives, e o valor dois, onde a similaridade e nula. 0 valor zero corresponde 
a uma especializayao intra-sectorial total e o valor dois a uma especializayao 
intersectorial total. 

Por urn artiffcio matematico Grube! e Lloyd puseram o fndice a variar en
tre zero e urn para o poder comparar com o seu proprio fndice de comercio 
intra-sectorial (25). 

0 fndice vira entao: 

F = 1 - 1 12 ~ I (X/ 1: ~) - ( M/ 1: Mj) I 
1 

Como iremos ver o fndice de Michaely fez parte de uma famflia de Indi
ces que pretendem medir a similaridade ou a conformidade do comercio entre 
parceiros comerciais. Neste sentido dao uma indicayao sabre a medida do 
comercio e da especializayao intra-sectorial (e intersectorial), mas nao sao ver
dadeiros Indices de medida da especializayao intra-sectorial. 

(23) Nao o podemos considerar um indicador puro de especializagao, pois a variavel de 
escala e o consume aparente e nao exclusivamente a produgao. No entanto, neste domfnio, como 
vemos, reina uma grande ambiguidade. N6s preferimos chamar-lhe indicador de «especializag§.o» e 
colocamos as aspas para ressaltar que ele tambem pode ser considerado um indicador de comercio. 

f 4) Seguimos aqui a apresentagao do fndice de Michaely tal como e feita por Kol (1988, pp. 47-48). 
(25) Esta e mais uma razao para o fndice de Michaely ser considerado um fndice de comer

cia e nao de especializagao. 
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Note-se, tambem, que o lndice de Michaely difere dos Indices de Balassa 
porque este ultimo utiliza o metoda da divisao (pondera<;:ao do peso relativo 
das exporta<;:6es ou importa<;:6es de uma dada industria) ao passo que Michaely 
utiliza o metoda da subtrac<;:ao (compara a diferen<;:a do peso relativo das ex
porta<;:6es e importa<;:6es). 

2.2.3.6- 0 indice de similaridade de Finger e Krein in 

0 lndice de similaridade das exporta<;:6es (que abreviadamente designa
mos por ISE) ou lndice de Finger e Kreinin (1979) (26) e o seguinte: 

ISE = ~ min (Sjac , Sjbc) 
1 

onde Sjac = (>0ac I Xac); >0ac sao as exporta<;:6es do bem j do pals A para o pals 
C; Xac sao as exporta<;:6es totais de A para C; Sjbc = (XjbciXbc); >0bc e Xbc tem o 
mesmo significado, s6 que agora definido para o pals B. 0 lndice da-nos assim 
a semelhan<;:a (ou dissemelhan<;:a) da estrutura das exporta<;:6es dos palses A 
e 8 para um terceiro pais, C. 

Demonstra-se facilmente (v. Pomfret, 1981, p. 727) que o lndice de Finger 
e Kreinin nao e mais que o lndice de Grubel e Lloyd corrigido por Aquino (1978). 
Segundo Kol (op, cit., p. 49) os Indices de Finger-Kreinin e de Michaely sao identicos. 

2.2.3.7- 0 indicador de trade overlap de Finfer-DeRosa 

0 indicador de trade overlap (TO) de Finger-DeRosa {1978) eo seguinte: 

TO= 2 L min ( ->0. %) I L ( >0 + Mj) 

que e muito semelhante ao indicador Bj de Grubel e Lloyd (1975) (27). 

Podemos, assim, concluir que o lndice de similaridade das exporta<;:6es e 
de trade overlap sao «substitutes pr6ximos>> que nos permitem conclus6es seme
lhantes acerca do comercio intra-sectorial. 

(26) Linneman e Beers (1988) construfram a partir do fndice de Finger e Kreinin um fndice 
de similaridade das exportac;:oes e importac;:oes (que abreviadamente designo por /SE~: 

onde: 
ISEI= L.min [ (Eik/L Eik), (Mik/L ~k)] 

k k k 

Eik =: L. . Xijk sao as exportac;:oes totais do bem k do pafs i; 
1*' 

Mik =. L. .Xiik sao as importac;:oes totais do bem k do pafs j, 
/o;t 1 

L. Eik sao as exportac;:oes totais do pafs i; 
k 

L. ~k sao as importac;:oes totais do pafs j; 
k 

Xijk sao as exportac;:oes do bem K do pafs i para o pais j. 

(27
) Bi = R;f(X; + M;), em que Ri = (X;+ M;) - IX;- ~I. Note-se que se X;> Mi temos Ri = 2M; 

e que se Xi<~ vem Ri= 2J<;. 
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3 - Conclusoes 

Podemos tirar as seguintes conclus6es: 1) os Indices de VCR de Balassa 
podem ser considerados indicadores ecleticos: tanto podem ser utilizados como 
medida do comercio como de especializagao intra-sectorial e em qualquer dos 
casas o suporte te6rico nao e rigoroso; il) o fndice de comercio intra-sectorial 
de Grubel e Lloyd e um indicador teoricamente fundamentado e aceite pela gene
ralidade dos te6ricos do comercio internacional; ii1) h8. varios indicadores de es
pecializagao intra-sectorial, mas todos com uma base te6rica ecletica. Mesmo o 
indicador avangado por n6s sofre dessa «insuficiencia», embora tenha a vanta
gem de se poder estabelecer uma relagao entre ele e o indicador de comercio 
de Grubel e Lloyd: para determinados valores da produgao e da exportagao 
eles sao iguais. 
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