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0 PARADOXO DE LEONTIEF NO QUADRO DAS V ARIAS 
TEORIAS DO COMERCIO INTERNACIONAL (*) 

Horario Crespo Faustino (**) 

lntrodu~ao 

Os Estados Unidos, considerados urn pais abundante em capital, tinham, 
segundo os dados de 1947, as suas importac;6es capital-intensivas relativa
mente as suas exportac;6es. A luz da teoria de Heckscher-Ohlin era urn 
resultado paradoxa!. 

Varias explicac;6es foram adiantadas: umas no quadro do proprio mo
delo de Heckscher-Ohlin (Leontief, 1953, 1956; Baldwin, 1971, 1979, e 
Leamer, 1980, entre outros); outras no quadro de teorias alternativas a teoria 
de Heckscher-Ohin (teoria neotecnologica e teoria da dinamica da procura). 

0 objective deste artigo e o seguinte: 1) fazer o survey das varias ex
plicac;6es do paradoxo de Leontief; it) propor a nossa propria explicac;ao do 
paradoxo tendo por base diferentes correntes teoricas - e o caso do mode
lo econometrico que propomos para testar a explicac;ao do paradoxo no 
quadro da teoria neotecnologica e e o caso da explicac;ao do paradoxo no 
quadro da teoria de especializac;ao de Lafay; iit) apresentar o metodo de 
Leamer de uma forma que consideramos mais acessivel. 

A estrutura do artigo e a seguinte: na primeira sec9ao apresentamos os 
resultados paradoxais de Leontief e as suas proprias explicac;6es adiantadas 
em 1953 e 1956, bern como as primeiras explicac;6es no quadro da teoria 
de Heckscher-Ohlin (Tatemoto e lchimura, 1959; Baldwin, 1971, 1979; 
Harkness e Kyle, 1975); a segunda sec9ao e dedicada ao metodo de Leamer 
(1 980) para resolver o paradoxo e as criticas que o proprio Leamer fez ao 
metodo de Leontief. Apresentamos tambem nesta secc;ao: 1) a generalizac;ao 
do metodo de Leamer, feita por Aw (1983), para o caso da balanc;a comer
cia! nao equilibrada; it) os resultados da aplicac;ao do metodo de Leamer feito 
por Sterne Maskus (1981) no quadro da teoria neofactorial; ii~ as criticas de 

(*) Este artigo baseia-se num trabalho, com o mesmo tftulo, publicado pelo Centro de 
Estudos e Documentac;;ao Europeia como seu Documento de Trabalho n. 0 1, em Marc;;o de 
1990. A parte relativa ao metodo de Leamer beneficiou das conversas que live com o Dr. Rui 
Jorge de Sa, enquanto meu aluno de Teoria do Comercio lnternacional do 8. 0 mestrado em 
Economia, ao qual agradec;;o. Os meus agradecimentos vao tambem para os meus colegas e 
amigos Drs. Joao Dias e Pedro Valente pela leitura atenta que fizeram da versao inicial, bem 
como pelas crfticas e sugestoes. 

(**) Assistente no lnstituto Superior da Economia e Gestao e investigador do CEDE. 
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Brecher e Choudri ao metodo de Leamer; na terceira sec9ao analisamos o 
paradoxo de Leontief no quadro da teoria neotecnol6gica e propomos urn 
modelo econometrica para testar a hip6tese explicativa dada por esta teoria; 
finalmente a quarfa sec9a0 e dedicada a teoria da adaptac;:ao a dinamica da 
procura mundial e intema como factor de especializayao e explicayao do paradoxa. 

1 - 0 paradoxa de Leontief 

0 quadro que sintetiza os resultados de Leontief {1953) e trad uz o 
paradoxo e 0 seguinte (1): 

QUADRO 1 

Quantidades de capital e de trabalho necessaries por milhao de dolares de exporta~oes 
e de substitui9ao de importa9oes nos Estados Unidos (composi~ao media de 1974) 

SubstituiyB.o 
Exportay6es de 

Capital (em do lares, pre 9os de 194 7) . . .. .. .... .... ..... ... .... .... .... ..... ... ..... 2 550 780 
Trabalho (em homens-ano).................................................................. 182 313 

importay6es 

3 091 339 
170 004 

Em termos de intensidade capitalfstica (racio KJL) temos urn valor de 
18,184 para a substituic;:ao de importac;:oes e 13,992 para as exportac;:oes, o 
que da urn fndice de 1 ,30: as importac;:oes sao 30 % mais capital-intensivas 
do que as exportac;:6es. 

Leontief justificou o paradoxo considerando que a efici€mcia dos traba
lhadores americanos era superior (tripla) a dos estrangeiros: era uma primei
ra abordagem ao conceito de capital humano e urn retorno a Ricardo e as 
diferenc;:as de produtividade devidas a habilidade dos trabalhadores. Leontief, 
no entanto, nao apresenta as causas da diferenc;:a de efici€mcia. 

Tres anos mais tarde Leontief {1956) voltou a analisar o problema con
siderando que a estrutura dos coeficientes tecnicos de 194 7 se mantinha, 
mas considerando 192 industrias e nao 50 como anteriormente. Tal como 
no estudo anterior considerou que o nfvel de competitividade das importac;:6es 
nao competitivas (produtos importados que nao eram produzidas nos Estados 
Unidos como cafe, cha, juta e que nao entravam no calculo da media do valor 
de substituic;:ao de importac;:6es) se mantinha inalterado. A conclusao foi a 
mesma e a explicac;:ao identica: melhor organizac;:ao das empresas america
nas, sem explicar o porque de essa organizac;:ao s6 aumentar a produtividade 
do trabalho e nao a do capital ou mais a do primeiro que a do segundo. 

(1) W. Leontief. «Production Domestique et Commerce lnternacional: Reexamen de Ia 
Position Capitalistique des ~tats-Unis, in Lassudrie-Duchene (ed.), Exchange International et 
Croissance, 1972, p. 116. 
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A analise de Leontief foi conduzida numa perspectiva agregada, de urn 
lado os Estados Unidos e do outro o resto do mundo, mas o proprio Leontief 
(p. 339) deixou a pista para uma possfvel explicac;;ao do paradoxa ao incli
nar-se para uma formulac;;ao bilateral de as hip6teses a serem testadas. 

Aproveitando a sugestao dada por Leontief, Tatemoto e lchimura (1959) 
consideraram que o Japao era um dos mais importantes parceiros comerci
ais dos Estados Unidos e procederam a um estudo semelhante ao feito por 
Leontief. Os resultados a que chegaram estao sintetizados nos quadros 2 e 3. 

QUADRO 2 

Ouantidades de capital e de trabalho necessarios por milhiio de ienes de exporta~ao 
e de substitui~iio de importa~oes (media de 1951) 

Substitui~ao lntensidade capitalista fndice 

Exporta~6es I mporta~Oes Exporta~Oes (ct) lmportagoes (fl) (IXI[l) 

Capital (em ienes aos pre<;:os 
de 1951) ······························· 1 385 780 1 330 926 } 

251,047 161,657 0,644 
Trabalho (homens-ano) ........... 5 520 8 233 I 

QUADRO 3 

lntensidade capitalistica do comercio Japao-Estados Unidos 

lntensidade capitaUstica 

Exporta((6es Exportay6es 

do Japao dos EUA Exportac;:6es Exportag6es 

do Japao dos EUA 

Capital [em ienes (1951) e dolares 
(1947)) .................................................. 1 026 387 2741786} 

54,352 19,415 
Trabalho (homens-ano) .......................... 18 883,9 141 216,9 

Procedendo a uma analise agregada - tipo Leontief- os autores en
contravam urn novo paradoxo: em media 1 milhao de ienes de exportac;;oes 
japonesas incorporavam mais capital e menos trabalho do que 1 milhao de 
ienes de produtos substitutivos de importac;;oes. 0 paradoxo residia no facto 
de o Japao ser relativamente abundante em trabalho. 

Seguindo a pista de Leontief, os autores consideraram a hip6tese de o 
Japao, devido ao seu desenvolvimento intermedio, ter vantagens comparati
vas na exportac;;ao de produtos trabalho-intensivos para os pafses desenvolvi
dos e ter vantagens comparativas na exportac;;ao de produtos capital-intensi
ves para os pafses subdesenvolvidos. Como em 1951 s6 25% das exportac;;oes 
do Japao se destinavam aos pafses desenvolvidos, nao era surpreendente que 
o comercio revelasse um pafs abundante em capital: a analise considerava 
uma media e nao distinguia os varios pafses de destino das exportac;;oes. 
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Por isso fizeram a analise bilateral em relac;ao aos Estados Unidos, o 
que lhes permitiu concluir por uma intensidade capitalistica muito inferior a 
encontrada para o total das exportac;6es do Japao: 54,35 contra 251,04. Por 
outro lado, a intensidade capitalfstica das exportac;6es dos Estados Unidos 
para o Japao da um valor de 19,415, que e nao s6 superior ao valor 13,992 
da media das suas exportac;6es globais como superior ao valor 18,183 da 
media das suas importac;6es. 

Ou seja, OS dados pareciam indiciar a teoria que nao s6 0 comercio 
dos Estados Unidos e do Japao como o comercio de todos os pafses devi
am ser analisados numa perspectiva bilateral e que essa seria a forma cor
recta de testar a lei da proporc;ao dos factores de Heckscher-Ohlin. 

No entanto - e contrariamente a esta suposic;ao - Baldwin {1971) 
apresenta um exemplo com tres pafses em que o numero de mercadorias e 
superior ao numero de factores para demonstrar que na hip6tese de 
igualizac;ao dos prec;os dos factores o teorema de Heckscher-Ohlin pode nao 
se verificar bilateralmente: «Although the Heckscher-Ohlin proposition holds 
in a multilateral sense it does not hold bilateral.» (P. 144.) 

Como o conteudo de factores das importac;6es era calculado a partir 
das industrias substitutivas de importac;6es colocou-se o problema de incluir 
ou nao na amostra as industrias intensivas em recurso naturais, pois estas 
industrias eram capital-intensivas nos Estados Unidos (2). 

Baldwin {1971) utilizou a matriz input-output de 1958 e os dados do 
comercio de 1962. Fez uma analise considerando primeiro todas as indus
trias e depois excluiu as industrias de recursos naturais. Concluiu pela exis
tencia do paradoxo em 1962, embora com a exclusao das industrias intensi
vas em recursos naturais ele quase desaparecesse: a intensidade capitalistica 
das importac;6es, que era 25,1 % superior a das exportac;6es, passa para um 
valor de 3,9 %. Os resultados de Baldwin estao sintetizados no quadro 4. 

QUADRO 4 

Necessidades em factores (directa e indirectamente) por milhiio de d61ares 
de exporta~oes e substitui~oes dos Estados Unidos em 1962 

Substitui98o lntensidade capitalista 

Exporta\=6es lmporta96es Exporta(i6es (ti) I mporta(i6es (ll) 

Capital- Todas as industrias 1 876 000 2 132 000 14 320,6 17 915,966 
Excluindo as industrias de re· 

cursos naturais ..................... 1 233 000 1 259 000 11 429,907 11 877,358 
Trabalho (homens-ano): 

Todas as industrias ......... 131 119 - -
Excluindo as industrias de 

recurso naturais ........... 107 106 - -

fndice 

(w~) 

1,251 

1,0391 

-

-
( 2) Tambem J. Vanek (1959, p. 153) explicou o paradoxa pela relayiio de complementari· 

dade entre capital e terra: os sectores substitutivos das importay6es eram intensivos em terra 
e o melhoramento dos solos nos Estados Unidos requeriam a utilizayiio intensiva de capital. 
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Para Baldwin (p. 135) a (mica forma de eliminar o paradoxo seria adi
cionar o capital humano - medido pelos custos de educac;:ao - ao capital 
ffsico e excluir as industrias de recursos naturais. 

Em 1979, Baldwin utilizou uma matriz input-output de 1963 e os valo
res de exportac;:oes e importac;:oes dos Estados Unidos de 1969, expressos 
em prec;:os de 1958. 

Utilizando todas as industrias, o paradoxa de Leontief subsistia, embora 
o valor tivesse passado de 1 ,25 para 1 ,06 - os produtos substitutivos das 
importac;:oes eram 6 % mais capital-intensivos do que os produtos de expor
tac;:ao. Excluindo as industrias de recursos naturais (3), esse valor passava 
para 0,91, o que era consistente com a teoria de Heckscher-Ohlin: e/iminava
se o paradoxa. 

Baldwin fez a analise para varios paises e concluiu-se que o paradoxa 
de Leontief nao e um fen6meno exclusivo dos Estados Unidos: o paradoxo 
seria urn lugar-comum. 

No entanto, a poiE§mica nao tinha acabado. Em 1971 Baldwin fez o tes
te ao teorema de Heckscher-Ohlin utilizando nao s6 o modelo input-output 
como o metodo de regressao cross-section (alem da variavel explicativa KIL, 
considerou tambem a variavel «proporc;:ao de engenheiros e cientistas em 
cada industria», dividiu o trabalho em tantas variaveis quantos os nfveis de 
qualificac;:ao e ainda as variaveis «economias de escala••, «fndice de con
centrac;:ao•• e «fndice de sindicalizac;:ao»). 

Harkness e Kyle (1975) utilizaram os mesmos dados de Baldwin (1971) 
e praticamente as mesmas variaveis explicativas (KIL; proporc;:ao de cientis
tas e engenheiros e quatro nfveis de qualificac;:ao dos trabalhadores). Dividi
ram tambem as industrias em dois grupos: as intensivas em recursos natu
rais e as outras. A diferenc;:a fundamental estava na variavel end6gena ou 
explicada que representa a vantagem comparativa: em Baldwin eram as 
exportac;:ao liquidas (de acordo com a versao conteudo de factores expressa 
pelo modelo de Vanek) e em Harkness e Kyle era uma variavel dummy, que 
assumia o valor 1 se a industria era exportadora liquida e 0 se era importa
dora liquida. A utilizac;:ao da variavel dummy baseava-se no facto de no 
modelo com maior numero de bens do que factores nao ser possfvel calcu
lar o vector das exportac;:oes lfquidas -a matriz A dos coeficientes tecnicos 
nao e invertivel. Harkness e Kyle escolheram o modelo logit (4) e estimaram 

( 3) Segundo Baldwin, incluem-se nestas industrias: a agricultura, industrias extractivas, 
de tabaco, de produtos de Ia e de madeira, de refina9ao de petr61eo e de materiais nao 
ferrosos. 

( 4) Segundo lntriligator (1978, p. 175), o nome cclogit» e baseado na curva logfstica 
utilizada no estudo do crescimento das popula96es que tern a forma de S e cuja expressao 
analftica e da forma Y(x) = a/(1 + be -eX), em que a, b e c sao constantes. V. tambem Amemiya 
(1981). Nap. 1486, Amemiya apresenta o modele legit na forma F(w) = ew/(1 + eW). 
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os parametres pelo metodo da maxima verosimilhanc;:a. Como os coeficien
tes de regressao nao podem ser considerados com derivadas ·parciais, inte
ressa-nos sobretudo o sinal dos coeficientes de regressao (5). 0 sinal indi
ca-nos o efeito (positive ou negative) da intensidade factorial sobre a 
probabilidade de a industria ser exportadora ou importadora lfquida do seu 
produto. 

Como para as industrias nao ricardianas (nao intensivas em recursos 
naturais) os sinais da variaveis KIL e «proporc;:ao de cientistas e engenhei
ros» eram positives, conclufram pela abundancia dos Estados Unidos em 
capital ffsico e em trabalho qualificado: contrariamente a conclusao de Baldwin 
nao se verifica o paradoxa de Leontief em 1962. Para as industrias de re
cursos naturais as variaveis explicativas revelaram-se estatisticamente nao 
significativas. 

0 metodo utilizado por Baldwin e por Harkness e Kyle consistiu em inferir 
a abundancia de factores do pais a partir dos sinais dos coeficientes de 
regressao. Como Leamer e Bowen ( 1981) demonstram, excepto no modelo 
de base essa infer€mcia nao e correcta. Dito mais correctamente, essa 
infer€mcia necessita de ser testada (6). Logo, por este lado, a questao da 
existencia ou nao do paradoxo nao estava resolvida. 

Por outro lado, a conclusao de Baldwin (1979) - o paradoxo era um 
lugar-comum- baseava-se no metodo de Leontief, que Leamer (1980) pos 
em causa. 

2 - 0 metoda de Leamer para resolver o paradoxa 

Segundo Leamer ( 1980) o metodo de Leontief para inferir a abundancia 
relativa de factores de um pais s6 seria correcto num modelo com mais de 
dois bens se o pais fosse um exportador liquido dos servic;:os de urn dos 
factores e um importador lfquido dos servic;:os do outro factor. 

Ou seja, para Leontief se (KIL)x > (KIL)M, em que X e M sao as 
exportac;:6es e importac;:6es, respectivamente, entao o pais e relativamente 
abundante em capital. Ora, segundo Leamer, isso s6 e verdade se tivermos 
Kx - KM > 0 > Lx - LM, ou seja, ha uma exportac;:ao liquida dos servic;:os 
do capital (K) e uma importac;:ao liquida dos servic;:os do trabalho (L). 

Ora, segundo os dados utilizados pelo proprio Leontief, os Estados 
Unidos eram exportadores lfquidos dos servic;:os de ambos os factores. 

( 5 ) Segundo Fomby et. a/. (1984, p. 351). «The estimated coefficients do not determine 
the change in the probability of the event e ocurring given a one unit change in a explanation 
variable. Rather those partial derivatives are 8Pil8x;i= f (x;B)Bj. where f(.) is the appropriate 
probability density function. Thus, while the sign of the coefficient does indicate the direction 
of the change, the magnitude depends upon f(x iB).•• 

( 6 ) Sobre esta questao, v. Faustino (1990). 
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0 metodo de Leamer 

0 metodo de Leamer baseia-se no modelo de Vanek (ct. Faustino, 
1989a). 

Partindo do modelo de Vanek, ou seja, 

(1) 

em que A e a matriz m por n dos coeficientes tecnicos do pais (por hip6te
se, e igual para todos os paises), ~ e o vector n por 1 das exportac;6es 
lfquidas do pais i, Ei e o vector n por 1 da dotac;ao em factores do pais i, 
Ew = L. Ei e Si e um parametro que nos da a relac;ao entre o consumo na
cional e o consumo mundial, temos, se considerarmos s6 dois factores, ca
pital (K) e trabalho (L): 

(2) 

(3) 

em que Kx e Km representam o capital incorporado nas exportac;6es e impor
tac;6es, respectivamente, e Lx. Lm o trabalho incorporado nas exportac;6es e 
importac;6es C). 

(2') 

(3') 

A partir de (2') e (3') temos: 

(4) 

Se partirmos da hip6tese de que o pafs i e abundante em capital, ou 
seja: 

(5) (KJq > (Kw!Lw) 

(1) Note-se que a equac;:ao (1) - e logo, tambem, (2) e (3)- diz-nos que o conteudo 
de factores das exportac;:oes liquidas e igual ao excesso de oferta de factores. 
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temos, considerando (4) e (5): 

(6} (K;IL;) > (Kw!Lw) <=> (K/L;) > (K;- Kr)I(L;- Lr) 

Atendendo a que, por hip6tese do modelo de Vanek, a produc;ao (0) 
se esgota no consumo (C) e na exportac;ao, ou seja, T; = 0;- C;; logo 
C;= 0;- T;; logo, Kc= K;-Kr e Lc= L;-Lr (ou seja, o capital incorpora
do nos bens de consumo, Kc. e igual ao capital incorporado na produc;ao, 
K;, menos o capital incorporado nas exportac;6es lfquidas, Kr), temos: 

(6') 

A partir de (6) temos quatro hip6teses, tantas quantas as combinag6es 
entre os sinais (positivos ou negativos) de Kr e Lr (8). 

Primeira hip6tese: Kr>O, Lr>O. 

Desenvolvendo (6), temos: 

K;(L;_ Lr) > L;(K;_ Kr) 

ou 

- K;Lr>- LiKr 

ou 

(7) 

Se conjugarmos (5) com (6') e (7) temos 

(8) Se (K;IL;) > (Kw!Lw) e se Kr>O, Lr>O entao (Kr/Lr) > (K;IL;) > (KciLc) 

E o primeiro criteria de Leamer para inferir a abundancia relativa de 
factores a partir do comercio: se um pais e relativamente abundante em 
capital e e um exportador lfquido dos servi9os de ambos os factores, entao 
o comercio e mais capital-intensivo do que a produ9fio e do que o consumo 
desse pais e, por sua vez, os bens produzidos sao mais capita/-intensivos 
que os bens consumidos nesse pais. 

(8 ) Tendo em conta que Kr = Kx- KM e Lr= Lx- LM, podemos ter: 1) Kr >0, Lr >0; 
it) Kr <0, Lr <0; iit) Kr >0, Lr <0; iv) Kr <0, Lr >0. 
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Segunda hip6tese: Kr <0, Lr <0. 

Desenvolvimento (6), temos: 

K;Lr> L;Kr 

ou 

(9) (K;/L;) > Li(Kr!Lr) 

Falta-nos saber se (Kr!Lr) >< (KciLc). 
A partir de K;Lr> L;Kr e tendo em conta que K;= Kc+ K1 e L;= Lc+ Lr, 

chegamos a (Kc!Lc) > (Kr!Lr). 
Se conjugarmos agora (5), (6') e (9), temos: 

(10) Se (K;IL;) > (Kw!Lw) e se Kr<O, Lr<O entao (Kr!Lr) < (Kc!Lc) < (K;!Lt) 

E o segundo criteria de Leamer para inferir a abundancia relativa de 
factores a partir do comercio. 

"ferceira hip6tese: Kr >0, Lr <0. 

A partir de (6), chegamos a: 

K;Lr>- L;Kr 

o que e sempre verdadeiro: o pais relativamente abundante em Capital e 
um exportador liquido dos servi<;os desse factor, sendo um importador liqui
do dos servi<;os do trabalho. 

Quarta hip6tese: Kr <0, Lr >0. 

A partir de (6), temos: 

- K;Lr> L;Kr 

0 que e falso. 

Note-se que se a hip6tese de partida em (5) fosse o pafs ser abundan

te em trabalho, ou seja (K;IL;) < (KwiLw) teriamos em (6) (K1/L;) < (K;!Kr)I(L;
Lr) e chegarfamos a - K;Lr < L;Kr. 
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(11) 

Assim, conjugando a terceira e a quarta hip6teses, chegamos a: 

Se (K;Jq > (Kw!Lw) entao KT> 0, LT< 0 
Se (K;IL;) < (Kw!Lw) entao KT < 0, LT> 0 

E o terceiro criteria de Leamer: tendo em conta (5), podemos sempre 
afirmar que quando um pafs e exportador lfquido dos servk;os de um factor 
e importador lfquido dos servk;os do outro factor, o factor exportado em ter
mos lfquidos e sempre o factor re/ativamente abundante. Neste caso os cri
terios de Leamer e de Leontief coincidem. 

Com a aplicac;ao do seu metodo Leamer conclufa pela nao exist€mcia 
do paradoxo. 

2.1 - A generaliza~rao do metodo de Leamer para o caso de desiquilfbrio na balan~ra 

comercial. 

Uma das hip6teses do modelo Vanek e a de equilfbrio da balanc;a co

mercia! 
No entanto, conforme se demonstra a seguir, o teorema de Heckcher

-Ohlin-Vanek continua a verificar-se na condic;ao de o defice ou o superavit 
se manter dentro de certos limites. 

A partir da relac;ao AT;= E;- S;Ew se considerarmos quaisquer dois 
factores r e p chegamos a seguinte condic;ao de abundancia factorial (9). 

(12) 

ou seja, o pafs e relativamente abundante no factor r e relativamente escas
so no factor p. 

Considerando, para melhor compreensao, os factores capital e traba
lho, temos para o caso do pafs abundante em capital: 

(12') L;!Lw < S; < K;/Kw 

Demonstra-se que S; e uma media ponderada de L;/Lw e de K;!Kw (9). 

Na hip6tese de comercio equilibrado temos que S; = Y;!Yw e). Na hip6-
tese de desequilfbrio na balanc;a comercial, temos S; = ( Y;- 8;)/ Y w. em que 
8; nos da o saldo da balanc;a comercial. 

Substituindo na expressao (12') S; pelo seu valor, na situac;ao de co
mercia desequilibrado, chegamos a: 

13) 1- (YwL;/Y;Lw) > 8;/Y;> 1- (YwK;)!(Y;Kw) 

(9 ) V. Faustino (1989c). 
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Oaf a conclusao de Aw: «When there is a large trade surplus one might 
find a Iabar-riche country's exports to be more capital intensive than its 
imports. Conversely, with a large trade surplus one might also find the exports 
of a capital-rich country to be more labor intensive than its imports.>>· (P. 737.) 
Ou seja, quando o saldo da balan<;a comercial em percentagem do rendi
mento nacional (8;/Y;)e suficientemente grande pode nao se verificar o 
teorema de HO e suceder o paradoxa. 

No entanto, ao tirar esta conclusao Aw esta ja fora do quadro da teoria 
de Heckscher-Ohlin, pois, teoricamente, o defice ou superavit da balan<;a co
mercial varia sempre dentro do intervalo definido em (13). Ou seja, e sem
pre suficientemente pequeno. Pelo menos, nao sabemos se os dados de 1947 
respeitavam ou nao a rela<;:ao {13). Aw nao sentiu essa necessidade, par
que nao apresentou analiticamente a justifica<;ao para a hip6tese de comer
cia desequilibrado. 

2.2 - A aplicacriio do metodo de Leamer no quadro da teoria neofactorial: o paradoxo 
de Leontief continua (10) 

Stern e Maskus (1981) aplicaram o metoda de Leamer mas considera
ram tres factores de prodw;:ao: capital ffsico, trabalho e capital humano (H). 
Os seus resultados foram os seguintes, para 1958 e 1972: 

Em 1958 os Estados Unidos eram exportadores lfquidos dos tres 
factores, ou seja Kx- KM >0, Lx- LM >0, Hx- HM >0. Temos 
a primeira hip6tese de Leamer e, logo, aplica-se o primeiro 
criteria de Leamer. Stern e Maskus obtiveram: 

Assim, os Estados Unidos eram abundantes em trabalho 
relativamente ao capital - continuava a verificar-se o parado
xa- e eram abundantes em capital humano relativamente 
ao capital ffsico e relativamente ao trabalho; 

(1°) A teoria neofactorial nii.o poe em causa, no essencial, a teoria de Heckscher-Oihin
-Samuelson. Somente flexibiliza a hipcitese de homogeneidade dos factores produtivos ao 
considerar como terceiro factor o capital humane (o trabalho deixava de ser urn factor 
homogeneo). 
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Em 1972 os Estados Unidos eram importadores lfquidos dos tres 
factores. Temos a segunda hip6tese de Leamer e o segundo 
criteria de Leamer para inferir a abundancia relativa de facto
res a partir dos dados do comercio. Stern e Maskus obtiveram: 

e 

Assim, em 1972, os Estados Unidos sao abundantes em 
capital fisico relativamente ao trabalho - nao se verifica o pa
radoxa de Leontief. Sao tambem abundantes em capital ffsico 
relativamente ao capital humano - alterou-se a situa<;ao em 
rela<;ao a 1958. Mantinha-se a situa<;ao da abundancia do ca
pital humano relativamente ao trabalho. 

2.3 - A critica de Brecher e Choudri ao metodo de Leamer 

Brecher e Choudri {1982) consideram que ha uma contradir;ao nos ter
mos no metodo de Leamer. 

Assim a partir do modelo de Vanek, AT;= Ei- si Ew. se considerarmos 
a hip6tese de comercio equilibrado, temos que Si = Ci !Cw (ct. Faustino 
1989a). Se substituirmos si pelo seu valor, chega-se a condi<;ao: 

(12) 

ou, em termos dos factores K e L: 

(12') 

(12") 

Ora, utilizando os mesmos dados utilizados por Leontief e por Leamer, 
Brecher e Choudri concluiram que (Ci /Li) > (Cw !Lw). ou seja, os Estados 
Unidos eram urn importador liquido dos servi<;os do trabalho e nao urn ex
portador liquido, com pensava Leamer. 
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Assim a conclusao de Leamer - que eliminava o paradoxa- partia 
de uma premissa errada e, nesse sentido, Leamer s6 podia concluir que o 
paradoxa permanecia de pe. 

3- 0 paradoxa de Leontief no quadro da teoria neotecnol6gica (11 ) 

Hirsch(1975) efectuou uma distinc;:ao entre bens ricardianos, bens 
Heckscher-Ohlin (ou Heckscher-Ohlin-Samuelson) e bens ciclo do produto. 

Os bens ricardianos sao caracterizados pela importancia dos recursos 
naturais na sua produc;:ao. As vantagens comparativas nestes bens sao de
terminadas pela dotac;:ao dos pafses nesses recursos naturais e alteram-se 
ao Iongo do tempo quando novas fontes de oferta destes recursos surgem 
ou quando a sua procura se altera. Como, em geral, as fontes de produtos 
minerais e agrfcolas se situam nos pafses em vias de desenvolvimento e de 
esperar a sua especializac;:ao neste tipo de produtos. 

Os bens H-0 incluem os produtos industriais, caracterizados pela utili
zac;:ao na sua produc;:ao de uma tecnologia estandardizada: a func;:ao de pro
duc;:ao e identica para 0 mesmo bem em todos OS pafses e a tecnologia e 
conhecida e igualmente disponfvel para todos os pafses. Alem disso, consi
dera-se: que nao ha economias de escala; que a produtividade marginal de 
cada factor depende s6 da proporc;:ao em que os factores sao combinadas 
(logo nao depende da dotac;:ao a nfvel nacional como nos bens ricardianos); 
que quaisquer que sejam OS prec;:os relativos dos factores um bem e sempre 
capital-intensivo relativamente a outro bem sempre trabalho-intensivo (ou seja, 
nao se verifica o fen6meno da reversibilidade das tecnicas). A vantagem 
comparativa nestes bens reside somente na diferente dotac;:ao relativa em 
factores dos pafses e na diferente proporc;:ao em que os factores sao utiliza
dos na produc;:ao. Como exemplo destes bens apontam-se os produtos tex
teis e os materiais de construc;:ao. 

Os bens ciclo do produto utilizam na sua produc;:ao a tecnologia moder
na resultante de recentes inovac;:6es ou de investigac;:ao e desenvolvimento. 
Considera-se que a tecnologia nao e estavel nem esta igualmente disponf
vel para todos os pafses: o pessoal altamente qualificado para as tarefas de 
I & D e escasso e ha direitos de patente e outras clausulas que beneficiam 
os pafses de origem das inovac;:6es. Segundo Vernon (1966), no ciclo da 
sua vida o produto passa por tres fases: produto novo, produto maduro e 
produto estandardizado (1 2). Na primeira fase da vida do produto os custos 

(1 1) Sobre a teoria neotecnologica, v. Faustlno (1989b). 
(1 2) Como os produtos maduros ja sao relativamente estandardizados, Hirsch (1975) faz 

so a distinvao entre produtos novos e produtos maduros. 
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de produgao nao sao relevantes porque a empresa detem um monop6lio tem
porario conferido pela inovagao e pode impor o prego. As necessidades em 
capital humano sao elevadas, ao passo que as necessidades em capital ff
sico sao ainda pequenas: os produtos ciclo do produto novas sao intensivos 
em capital humano. 

0 paradoxa de Leontief e explicado (resolvido) pela teoria neotecnol6gica 
nestes termos: 1) os produtos novas necessitam para serem langados no 
mercado de certas condig6es - elastecidade-prego da procura baixa, elasti
cidade-rendimento da procura elevada, facilidade de comunicagao entre pro
dutor e consumidor, conhecimento das inteng6es da concorrE"mcia- que s6 
os pafses altamente industrializados podem proporcionar; if) como os produ
tos ciclo do produto novos sao intensivos em trabalho altamente qualificado, 
os custos salariais ocupam nesses produtos a maior parte do valor acres
centado; iii) quando o produto chega a fase de estandardizagao ele neces
sita essencialmente de capital ffsico e trabalho nao qualificado e por isso os 
pafses desenvolvidos deslocam estas industrias para os novas pafses indus
trializados (se esses produtos estandardizados sao intensivos em capital ff
sico) ou para os pafses em vias de desenvolvimento (se esses produtos 
estandardizados sao intensivos em trabalho nao qualificado); iv) decorre de 
1) e i1) que os Estados Unidos tinham vantagens comparativas (ou melhor, 
vantagens tecnol6gicas) nos produtos novas intensives em trabalho qualifi
cado e, por isso, as exportag6es dos Estados Unidos serem intensivas em 
trabalho; v) decorre de ii1) que na fase da estandardizagao os Estados Uni
dos importarao esses produtos dos novas pafses industrializados e, nessa 
altura, esses produtos sao intensivos em capital ffsico. 

3.1 - Modelo econometrica para testar a explicar;:iio do paradoxa de Leontief dada pela 

teoria neotecnologica (1 3) 

Na sua analise dinamica para explicar as alterag6es do padrao de es
pecializagao com base na teoria do ciclo do produto, Forstner(1984) consi
derou tres grupos de sectores: 

0 grupo P: sectores em que a vantagem comparativa esta geral
mente associada a um alto nfvel de desenvolvimento industrial; 

0 grupo N: sectores em que a vantagem comparativa nao esta 
associada ao nfvel de desenvolvimento industrial; 

0 grupo Z: sectores cuja vantagem comparativa e neutral em rela
gao ao nfvel de industrializagao. 

(1 3) 0 modele que vamos especificar baseia-se na analise dinamica de Forstner (1984) 
adaptada ao lim que tinhamos em vista. 
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Para efectuar esta divisao, Forstner utilizou o fndice de vantagens com
parativas reveladas (VCR) de Balassa para traduzir a performance na expor
ta~ao e o valor acrescentado per capita como proxy do grau de industriali
zac;:ao. Por outro lado, Forstner considerou que a alterac;:ao do sinal do 
coeficiente de correlac;:ao entre o fndice de VCR e o valor acrescentado per 
capita corresponde a um processo dinamico de alterac;:ao das vantagens 
co mparativas que se inicia com a transic;:ao de sectores do grupo P para o 
grupo Z. A passagem de Z para N e a ultima alterac;:ao do padrao das van
tagens comparativas. Para explicar cada alterac;:ao verificada no padrao das 
va ntagens comparativas Forstner uti/iza um modelo log it : a variavel depen
dente e uma variavel dummy que assume o valor 1 se uma industria se trans
fare de grupo (do grupo P para o grupo Z, na primeira alterac;:ao, ou do grupo 
Z para o grupo N, na ultima alterac;:ao) e o valor 0, no caso contrario. As 
variaveis explicativas sao as seguintes: a idade do produto, a intensidade 
em capital humano e a diferenciac;:ao do produto. 

Seguindo 0 metoda de Forstner(1984) dividimos OS produtos industriais 
em tres grupos: 

Grupo A: industrias em que a vantagem comparativa (medida pelas 
exportac;:oes lfquidas) esta positivamente correlacionada com o 
valor acrescentado per capita em cada industria ( considera-se 
o valor acrescentado per capita uma medida do desenvolvimento 
industrial). Estas industrias sao consideradas tfpicas dos paf
ses altamente industrializados; 

Grupo B: industrias cuja vantagem comparativa e neutral relativa
mente ao nfvel de industrializac;:ao. 0 coeficiente de correlac;:ao 
entre a vantagem comparativa e o valor acrescentado per capita 
nao e significativamente diferente de 0. Consideramos que es
tas industrias ocupam uma posic;:ao intermedia e que por isso 
sao as industrias que se deslocam para os novas pafses in
dustrializados; 

Grupo C: industrias em que o coeficiente de correlac;:ao entre a van
tagem comparativa e o valor acrescentado per capita e negati
ve. Sao as industrias que se deslocam para os pafses em vias 
de desenvolvimento. 

Perfodos de tempo para calculo dos coeficientes de correlac;:ao: esco
lhemos dois perfodos de tres anos cada. 0 espac;:o de tempo entre os dois 
perfodos depende do ciclo de vida media dos produtos. A questao essencial 
esta, pois, no calculo da idade da vida dos produtos. 

Quanto as equa98es de regressfio. Temos duas regress6es, correspon
dentes a duas situac;:oes: 1) a passagem das industrias do grupo A para o 
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grupo 8, traduzida pela alterayao do coeficiente de correlayao de positivo 

para 0. Estas industrias tinham atingido a fase de estandardizayao, eram 
capital-intensivas e encontravam-se em condiy6es de deslocayao para os 

novos pafses industrializados (NPI); if) a passagem das industrias do grupo 
8 para o grupo C traduzida pela alterayao do coeficiente de 0 para um valor 

negativo. Estas industrias tinham atingido a fase da estandardizayao, eram 

caracterizadas por serem trabalho-intensivas e estavam em condi96es de 

desloca9ao para os pafses em vias de desenvolvimento. 

Variaveis independentes (Y). Nas duas equay6es a variavel dependente 

e uma variavel dummy. Assume o valor 1 se uma industria se transfere de 

grupo (do grupo A para o grupo 8 na primeira regressao ou do grupo B 

para o grupo C na segunda regressao) e o valor 0 no caso contrario; 
Variaveis independentes (1 4): intensidade em capital ffsico (KIL); intensi

dade em capital humano (HIL); idade do produto (IP). 

Assim temos: 

Y; = ao + a1 (K/L)i + a2 (H/L); + a3 IP; 

Sinais esperados para as coeficientes de regressao: 

Na primeira regressao: espera-se um sinal positivo para a1 (reflec

tindo o efeito positivo do capital ffsico sobre as vantagens com
parativas e a necessidade de transferencia destas industrias 

para os NPI), um sinal positivo para a3 (reflectindo que este 

grupo de produtos e relativamente novo e que as inova96es 
tecnol6gicas recentes continuam a ter um impacte positivo so

bre as vantagens comparativas). Quanta a variavel HIL espera 

que a2 assuma um qualquer valor (1 5) (reflectindo assim ql!e o 
impacte positivo do capital humano no infcio da vida do produ

to cede o passo ao impacte positivo do capital ffsico quando o 

produto alcanya a sua primeira fase de estandardiza9ao); 

Na segunda regressao: espera-se um sinal negativo para a1 (reflec

tindo que estas industrias sao intensivas em trabalho nao qua
lificado e se devem deslocar para os pafses em vias de de

senvolvimento), um sinal negativo para a2 (reflectindo que estas 

industrias deixaram de ser intensivas em capital humano e se 

devem deslocar para outros pafses), um sinal positivo para a3 . 

(1 4) V. novamente Faustino (1989b) sabre as especifica96es alternativas do modelo 
neotecnolc\gico e defini96es das variaveis. 

(1 5) Como o capital humano e cada vez menos necessaria a medida que o produto 
amadurece e mais provavel urn valor nao significativamente diferente de o ou mesmo urn 
valor negative. 
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4 - A teoria da adapta<;ao a dinamica da procura mundial e interna como 
factor de especializa<;ao e explica<;ao do paradoxa de Leontief 

Segundo Lafay (1976) urn pafs deve exportar produtos cuja procura 
mundial cresce a taxas crescentes e importar produtos cuja procura mundial 
cresce a taxas decrescentes ou mesmo diminui. Lafay faz ainda a distinc;ao 
entre competitividade global- competitividade global, a nfvel do conjunto da 
economia, e relacionada com o nfvel geral de prec;os e com a polftica mo
netaria e orc;amental - e competitividade estrutural - competitividade ligada 
a adaptac;ao da estrutura produtiva a evoluc;ao da procura mundial. 

Esta competitividade estrutural pressup5e uma estrategia de especiali
zac;ao que aproveite os segmentos (creneaux) mais favoraveis em termos 
de evoluc;ao da procura mundial. Desta forma o pafs cria p61os de compe
titividade ao Iongo da cadeia produtiva. 

Esta estrategia de especializac;ao aponta claramente para o reforc;o do 
comercio intra-sectorial e pressup5e ou que o pals e um pafs aberto ao 
exterior e cujo crescimento e suportado pelas exportac;5es (e o caso do nosso 
pafs) ou que a procura intema se adapta a procura mundial e, neste caso, nao ha 
contradic;ao entre reestruturayao produtiva intema e dinamica da procura mundial. 

Lafay (1978) considera tres restrk;oes que devem ser levadas em conta 
pela estrategia de especializac;ao: 

1) A restric;ao externa, ou restrigao da balanc;a de pagamentos: urn 
pafs com poucos recursos naturais deve ter em conta a elastici
dade da procura de exportac;5es (tentar eleva-la) e a elasticidade 
da procura de importac;5es (tentar diminuf-la); 

il) A restric;ao imposta pelas perspectivas da procura mundial e na
cional; e preciso efectuar estudos de mercado e melhorar as con
dic;5es de comercializac;ao e informac;ao; 

ii1) A restric;ao que respeita as condic;5es da oferta: os pafses inova
dores em termos tecnol6gicos podem impor normas de produc;ao 
aos outros pafses. 

Atendendo a estas restric;5es, o objectivo principal da estrategica de 
Lafay consiste no desenvolvimento dos sectores de bens de equipamento 
directamente produtivos e que permitam alcanc;ar os nfveis tecno16gicos dos 
pafses desenvolvidos. 

Como a especializa9ao se reflecte no sa/do da balan9o comercia/, o 
indicador de especializagao considerado por Lafay (1976) considera o peso 
das exportac;5es e importac;5es no mercado interno e a sua evoluc;ao. Assim 
temos: 

d= OlD 

em que 0 e a produc;ao, 0 = 0 + M- X e o consumo aparente, X sao as 
exportac;5es e M as importac;5es. 
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Dando outra forma ao indicador chegamos a: 

d=1+x-m 

com x = XI 0 e m = Ml D. 
Segundo Lafay (1979) a especializat;fio intersectorial e dada por d (logo 

e func;:ao de x- m) e a especializat;fio intra-sectorial e dada pelo me nor dos 
valores de x e m (1 6). 

Temos as seguintes tres hipoteses para a evoluc;:ao do indicador d e 
dentro de cada hipotese podemos ainda considerar duas situac;:6es- a de 
superavit e a de defice: 

t) Constancia de d: 

i1) Com superavit da balanc;:a comercial (X- M>O); 
i2) Com defice da balanc;:a comercial (X- M <0); 

it) Aumento de d: 

ii1 ) Atraves do aumento do superavit da balanc;:a comercial; 
ii2 ) Atraves da diminuic;:ao do defice da balanc;:a comercial; 

iit) Diminuic;:ao de d: 

iii1) Atraves da diminuic;:ao do superavit; 
iii2) Atraves do aumento do defice. 

4.1 - Rela~ao entre a evolufi:ao da especializafi:aO traduzida pela evolufi:ao de d e a 

explicafi:ao do paradoxo de Leontief (17) 

Supunhamos que os Estados Unidos nos anos 40 e seguintes seguiu a 
seguinte estrategia de especializac;:ao: aumento da produc;:ao e exportac;:ao. 
de produtos cuja procura interna e mundial (1 8) e crescente [hipotese ii)], 

(1 6 ) A questi'w da variavel utilizada para medir o grau de especifica9ao intra-sectorial 
nao e uma questao simples e pacffica. Sobre esta questao v. Faustino (1991). 0 mesmo se 
diga a proposito dos conceitos de comercio intersectorial, comercio intra-sectorial, especia
liza<;:ao intersectorial e especializa<;:ao intra-sectorial. Sobre esta materia v. Greenaway e Mil
ner (1986). 

(1 7 ) Lafay nao adianta qualquer explica<;:ao para o paradoxa a partir da sua analise da 
dinamica de especializa<;:ao. 

(1 8 ) Note-se que: quer consideremos que a procura interna se adapta a procura mundial 
(posi<;:ao de Lafay); quer consideremos que e a procura interna que desempenha um papal 
determinante (posi<;:ao de Malaussena de Perno, 1975), o papel desempenhado pelo mercado 
interne de um pais desenvolvido como os Estados Unidos e sempre uma forte determinante 
da especializa9ao neste tipo de analise. 
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diminuigao da produgao e exportac;ao de produtos cuja procura mundial e 
regressiva [hip6tese iit)] e manutenc;ao da produc;ao e exportac;ao de produ
tos cuja procura mundial e estavel [hip6tese i1). 

Entao podemos considerar que os Estados Unidos tinham ja abandona
do a produc;ao e exportac;ao de alguns produtos capital-intensivos [hip6tese 
iit)] que passavam a importar; que mantinham a produc;ao e exportac;ao de 
alguns produtos trabalho-intensivos por terem superavit nesses produtos, 
conforme a hip6tese i1 (note-se que isso nao contraria o teorema de HO, 
pois fora do modelo de base e do modelo com n bens e dois factores com 
hip6tese de nao igualizac;ao do prec;o dos factores, o pals nao exporta todos 
os bens em que detem vantagens comparativas); e que havia uma forte 
preferencia dos consumidores pelos produtos de procura progressiva intensi
vos em capital (os consumidores dos Estados Unidos substituem alguns pro
dutos importados trabalho-intensivos por produc;ao interna, capital-intensiva 
(logo algumas das industrias substitutivas de importac;oes seriam capital-in
tensivas). Assim, podemos explicar o paradoxo combinando a analise de 
especializac;ao dinamica de Lafay com a teoria de HO desde que se altere 
a hip6tese de preferencias identicas e homoteticas do modelo de HO (1 9}. 

5 - Conclusoes 

Actualmente, a conclusao de Baldwin segundo a qual o paradoxo de 
Leontief era um lugar-comum, ou seja, nao era urn fen6meno circunscrito 
aos Estados Unidos, pode tambem ser utilizada noutro sentido: e urn lugar
-comum dizer-se que o paradoxo aparece e desaparece consoante as teori
as explicativas utilizadas. Mesmo dentro da mesma teoria ele e confirmado 
e ou negado consoante se utilizem metodos diferentes. E o que se passa 
quando 0 paradoxo e confirmado pela teoria neofactorial aplicando 0 metodo 
de Leamer e negado quando se utiliza a mesma teoria e o metodo de Brecher 
e Choudri. E, tambem, urn lugar-comum dizer-se que os testes empfricos nao 
poem em causa a validade cientffica de uma teoria. Quando muito mostram 
a sua maior ou menor aderencia a realidade e a sua maior ou menor utili
dade. 

Os dois metodos diferentes que adiantamos, baseados em duas dife
rentes teorias, nao resolvem o paradoxo e s6 vem reforc;ar a convicc;ao de 
que qualquer teoria permite sempre a existencia de casos paradoxais e que 
ela propria se aperfeic;oa ao tentar explica-los. 

(1 9) Valavanis-Vail ( 1954) explicou o paradoxa de Leontief, pondo tambem em causa a 
hipotese relativa as condic;:oes da procura. Assim, em vez de considerar que os consumidores 
tern preferencias identicas e homoteticas, considerou que o mapa de indiferenc;:a em cada 
pafs reflecte uma forte preferencia pelo bern onde reside a vantagem comparativa. Quando 
ha a abertura ao comercio cada pafs substitui parte das suas importac;:oes por produc;:ao 
domestica. 
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