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COMERCIO EXTERNO E QUAUDADE: A IMPORTANCIA DO 
ESTRATO INTERMEDIO DE RENDIMENTO 

Cristina Barbot * 

1 - lntrodu~ao 

A constituic;:ao de urn mercado unico europeu e consequente liberalizac;:ao 
das trocas entre os pafses da Uniao conduziu a uma intensificac;:ao da concor
rencia entre estes ultimos. Em maior ou menor grau, estas economias dispu
nham, a partida, de diferentes condic;:oes internas no que respeita a tecnologia, 
aos prec;:os dos factores, e as caracterfsticas dos seus mercados. Destas ulti
mas, sera de salientar o diferencial de rendimentos dos consumidores, e, em 
particular, aquila a que Motta, Thisse e Cabrales (1997) chamam a sotistica9ao 
da procura. 

Estas condic;:oes conduziram ao desenvolvimento de produtos com 
especificac;:oes pr6prias em cada pafs. Com efeito, as assimetrias de base 
disponibilizaram aos consumidores diferentes tipos de produtos, em geral en
volvendo maior qualidade e maior variedade em pafses com melhores condi
c;:oes internas e qualidades inferiores, aliadas a uma menor diversidade, nos 
pafses mais pobres. 

Em Portugal, as orientac;:oes dirigidas as empresas, face a intensificac;:ao 
da concorrencia, baseiam-se nas chamadas novas formas de concorrencia, o 
que significa que a competitividade atraves do prec;:o devera ceder Iugar a ob
tenc;:ao de outro tipo de vantagens, baseadas, entre outros aspectos, na quali
dade e na variedade (1). 

Aparentemente, estas recomendac;:oes fazem sentido. A melhoria da quali
dade dos produtos, com o objective de aumentar a competitividade e, mesmo, 
de obter algum poder de mercado, constitui hoje uma estrategia consensual. 
Mas, em termos de justificac;:ao te6rica, pouco se sabe sobre as vantagens de 
oferecer, num mercado alargado, produtos com mais acentuada diferenciac;:ao 

(*) Faculdade de Economia da Universidade do Porto. 
(') 0 objective a diferenciar;:ao vertical e horizontal esteve presente em diversos programas 

que integraram o II Quadro Comunitario de Apoio. No que respeita a industria manufactureira, 
note-se, por exemplo, que as acr;:oes relativas as missoes de qualidade industrial tern como 
objective «Sensibilizar os agentes econ6micos em geral e os empresarios em particular, para a 
importancia da exigencia da qualidade e para a promor;:ao do design industrial» (PEDIP II). Outras 
referencias podem ser encontradas em Simoes (1995) e em Mateus, Brito e Martins (1995). 
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horizontal ou vertical, alem das implicac;6es estritas (e mais 6bvias no caso de 
diferenciac;ao horizontal) do aumento da dimensao do mercado. 

As tematicas da diferenciac;ao horizontal e vertical, colocadas no contexto 
do comercio externo, mereceriam uma investigac;ao mais aprofundada, pelo 
menos para justificar as recomendac;6es. Seria interessante averiguar acerca 
de alguns efeitos da abertura ao comercio entre pafses com diferentes condi
c;6es de partida, tais como saber quais os produtos existentes em autarcia que 
continuam com quotas de mercado positivas, e em que tipo de produtos se 
deve, ou se pode, apostar. 

Estes dois ultimos pontos adquirem actualmente uma importancia particu
lar. De facto, as preocupac;6es recentes dos governos da Uniao Europeia tem
-se centrado nos problemas relatives ao emprego, os quais estao ligados a vi
abilidade das empresas ja existentes em autarcia, e, portanto, ao numero e 
origem dos produtos que permanecem no mercado num contexte de comercio 
externo. 

0 primeiro contribute teorico desenvolvido no sentido de responder as ques
t6es propostas deve-se a Gabszewicz, Thisse, Shaked e Sutton (1981 ). Consi
derando o caso de duas economias que diferem nos respectivos limites do 
rendimento dos seus consumidores, e produzindo bens com qualidades 
exogenamente de.terminadas, os autores concluem que, sob algumas condic;6es 
respeitantes a tais limites, o conjunto das duas economias oferecera, no maxi
mo, dois bens. A intensificac;ao da concorrencia implica que as melhores qua
lidades expulsem as piores. E de salientar que este resultado e valido na hip6-
tese de custos iguais a 0. 

Shaked e Sutton (1984) concluem tambem que, quando as qualidades sao 
dadas, nao podendo ser modificadas ap6s o comercio externo, este induz a 
safda das empresas que produzem as qualidades inferiores. Este modelo inclui 
custos variaveis crescentes com a qualidade, mas independentes do nfvel do 
output. Os autores admitem, porem, a possibilidade de os custos unitarios se
rem decrescentes, caso a inovac;ao no produto seja acompanhada de melhorias 
no processo produtivo, embora nao integrem esta hip6tese na sua especificac;ao 
da func;ao lucro. 

No entanto, e como acentua Motta (1992), deste modelo nao e possfvel 
deduzir qual a nacionalidade dessas empresas, sendo, tambem, ambfguos os 
efeitos do comercio externo a nfvel do bem-estar. 

As hip6teses relativas aos custos tornam-se cruciais no modelo de Motta 
(1992), o qual considera custos fixos de entrada crescentes com a qualidade, e 
resultantes da 1&0. Uma vez que se trata de custos fixos, a abertura ao co
mercia pode permitir a obtenc;ao de economias de escala. Por outro lado, ape
nas duas empresas produzem no mercado interne, escolhendo a mesma qua
lidade. Assim, existem apenas duas qualidades, uma em cada pafs. Os 
resultados dependem fundamentalmente da existencia de custos afundados. 
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Se as empresas comet;:am a operar ja num contexto de comercio externo, 
nao podendo modificar as qualidades, em perfodo curta o produto do pafs mais 
pobre desaparece do mercado. lsto deve-se fundamentalmente a present;:a de 
custos de qualidade. Se estes fossem nulos, ambos os produtos coexistiriam, 
sob uma determinada condit;:ao de relat;:ao entre as qualidades. Em perfodo 
Iongo, subsistem duas empresas, embora nao seja possfvel saber qual a sua 
nacionalidade, ou seja, quantas qualidades estao presentes. 

Se as empresas ja operavam em autarcia, em perfodo curta havera Iugar 
para os dois produtos, tambem sob uma condit;:ao semelhante a anterior. Em 
perfodo Iongo, a permanencia das empresas do pafs pobre depende da rela
t;:ao entre a dimensao dos dais mercados. 

Finalmente, Motta, Thisse e Cabrales (1997) analisam o caso do comercio 
entre dois pafses com condit;:6es tecnol6gicas, mas, sobretudo, de procura, 
assimetricas, o que leva a que o pafs rico tenha, a partida, o produto de maior 
qualidade. Com urn unico bern verticalmente diferenciado em cada pafs, este 
modelo encontra dois equilfbrios. Urn primeiro em que o pafs rico continua com. 
a qualidade superior. E urn segundo em que a «Uitrapassagem>> por parte do 
pafs pobre e possfvel, se os custos de ajustamento nao forem muito elevados. 

Em suma, nestes modelos, o numero de produtos e de qualidades que per
manecem ap6s o comercio externo e a nacionalidade desses produtos depen
dem das especificat;:6es feitas quanta aos custos e a procura. Nas primeiras obras, 
prevalece 0 princfpio de que «as boas qualidades expulsam as mas». 

A minha contribuit;:ao, neste artigo, consiste fundamentalmente em altera
t;:6es das hip6teses relativas a procura. A principal diferent;:a aqui introduzida 
baseia-se em caracterfsticas assimetricas dos consumidores nas duas econo
mias. No pafs rico, existem tres estratos de rendimento, urn superior, urn infe
rior e urn intermedio, cujo comportamento especificarei na sect;:ao 2. No pafs 
pobre, este estrato intermedio nao esta presente. 

Em cada pafs, existem a partida duas qualidades diferentes. Os resulta
dos, relativamente ao numero de produtos e de qualidades que permanecem 
ap6s a abertura ao comercio, dependem do maior ou menor afastamento entre 
as qualidades. Se elas se encontram uniformemente escalonadas, ha Iugar para 
as quatro qualidades. Se o seu escalonamento nao e uniforme, o numero de 
produtos presentes vai depender da maior ou menor proximidade entre duas 
das quatro qualidades existentes. De qualquer modo, nem sempre as piores 
qualidades sao expulsas pelas melhores. 

Para testar a importancia da hip6tese inovadora em relat;:ao a procura, o 
modelo e de novo elaborado, mas sem a present;:a do estrato intermedio. Os 
resultados sao substancialmente diferentes, o que permite concluir que as con
dit;:6es de distribuit;:ao do rendimento, que se reflectem na procura, sao cruciais 
para determinar o numero de qualidades com quotas de mercado positivas em 
situat;:ao de comercio externo. 
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Na sec<;ao 2, e introduzido o modelo. Na sec<;ao 3, sao derivados os re
sultados em presen<;a de comercio externo. Na sec<;ao 4, e ensaiada uma hi
p6tese alternativa, e pouco comum neste tipo de modelos, a lideran<;a de pre
<;o. Finalmente, a sec<;ao 5 resume as principais conclus6es deste trabalho. 

2 - Hip6teses e modelo de base 

E conveniente partir da hip6tese de Motta, Thisse e Cabrales (1997) de que, 
e utilizando as palavras dos autores, quanto maior ou mais sofisticada e a procura 
interna, mais elevada a qualidade dos produtos existentes em autarcia. lsto permi
te justificar que os pafses mais ricos detenham a partida a melhor qualidade. 

No pafs mais pobre existem, em autarcia, duas empresas (2), com dois 
produtos de qualidades v e m, enquanto que o pafs mais rico disp6e de ou
tras duas empresas, e cujos produtos tem as qualidades q e r. Sera, de acordo 
com a hip6tese estabelecida, r > m > q > v. 

Ambos os pafses ignoram a futura integra<;ao econ6mica, escolhendo as suas 
qualidades em autarcia, e nao podem altera-las ap6s o infcio das trocas comerci
ais porque, por exemplo, isto implicaria custos de mudan<;a demasiado elevados. 

Relativamente as caracterfsticas dos consumidores, e apresentado um pa
drao menos habitual na literatura sobre diferencia<;ao vertical. Considera-se que 
o pafs pobre possui consumidores uniformemente distribufdos no intervale de 
rendimentos [c, d], e que o chamado «consumidor indiferente>> estabelece uma 
distin<;ao nftida entre duas classes de consumidores, os que adquirem o produ
to de menor qualidade, e os que compram o bem de qualidade mais elevada. 
Ate aqui, e seguida metodologia habitual. 

A diferen<;a e introduzida no pafs rico, cujos consumidores se distribuem, 
tambem uniformemente, entre um rendimento mais baixo, a, e um rendimento 
mais alto, b. Obviamente que sera. b > d > a > c. 

Quanto ao pafs rico, utilizo uma hip6tese ja anteriormente desenvolvida 
(Barbot, 1998}, e que consiste na existencia de uma classe media que adquire 
ambos os produtos. Esta ideia aplica-se mais a bens de consumo corrente, de 
aquisi<;ao frequente, para os quais se pode admitir que as classes de rendi
mentos mais baixos e mais altos apenas consomem os produtos, respectiva
mente, de menor e maior qualidade, enquanto a classe intermedia alterna o 
seu consumo entre os dois bens. 

· 0 modelo basico e bem conhecido, seguindo as ideias iniciais de 
Gabszewicz e Thisse (1979} e Shaked e Sutton (1981 ). Por isso, nao valera a 
pena perder muito tempo a descreve-lo. 

(2) Supoe-se que estao cumpridas as condigoes relativas aos limites dos rendimentos detinidas 
por Shaked e Sutton (1982), para que cada mercado comporte dois produtos. 
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Em termos do seu desenvolvimento inicial, a unica particularidade introduzida 
deriva do facto de que cada consumidor adquire duas (ou nenhuma) unidades 
de um dos bens, ou, no caso do referido estrato intermedio, uma unidade de 
cada bem. 

Parte-se de uma func;ao utilidade do tipo: 

U = 2uq (t-2p) 

em que Uq representa a utilidade de consumir um produto com a qualidade q, 
to rendimento do consumidor e p o prec;o do produto. A utilidade uq e facilmente 
reconduzida a propria qualidade, q, atraves de qualquer correspondencia linear, 
pelo que se pode escrever: 

U= 2q (t-2p) 

A determinac;ao da procura de cada empresa e feita com base nos rendi
mentos do consumidor indiferente. 

A concorrencia e estabelecida atraves do prec;o, supondo, para ja, que 
nenhuma empresa tenha condig6es de liderar. Para simplificar os resultados, 
os custos sao considerados como nulos. 

De acordo com o processo explanado, ter-se-a, em autarcia, e para o pafs 
rico, com as qualidades q e r (r > q), e os prec;os, respectivamente, p2 e p4 : 

Consumidor indiferente entre o consume de duas unidades de q, e 
nenhuma unidade de qualquer produto: 

Consumidor indiferente entre duas unidades de q e um cabaz que inclui 
uma unidade de q e uma de r: 

Consumidor indiferente entre este ultimo padrao de consume e duas 
unidades de r: 

A procura do produto de qualidade q e igual a t2 - t1, mais meta de de 
t3 - t2• Por outro lado, a procura do bem com qualidade r e igual a b - t3 , ao 
que se soma metade do valor de t3 - t2• 

0 jogo desenvolve-se da forma habitual. As empresas escolhem primeiro 
as qualidades e, num segundo estagio, concorrem nos prec;os. Resolvendo as 
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respectivas fungoes reacgao, resultam as solug6es do equilibria de Nash para 
X2 e X4 , respeetivamente, as proeuras de q e r. 

X2 = rbl (4r- q) 
X4 = 2rb I (4r- q) 

No pais pobre, on de a clivagem de eonsumo e mais · demareada, cad a 
consumidor adquire duas (ou nenhuma) unidades de um dos produtos. 0 pro
cesso e identieo, e as express6es de X, e X3, procuras dos bens com qualida
des v e m sao dadas pelas seguintes express6es: 

X,= mdl (4m- v) 
x3 = 2mdl (4m- v) 

Os Iueras das empresas sao: 

n, = d2m (m- v) I 2(4m- v}2 

ll2 = b 2r (r- q) I 2(4r- q)2 
ll3 = 2d2m (m- v) I (4m- v}2 

ll4 = 2b 2r (r- q) I (4r- q}2 

Em cada pais, a empresa que produz a melhor qualidade tem Iueras mais 
elevados. Os Iueras serao tambem superiores no pais rico, para eertos limites 
da relagao entre as respectiVas qualidades. 

3 - Comercio externo 

A - A situa~ao com comercio: hip6tese da existencia do estrato intermedio 

Quando se inieiam as trocas entre os dois paises, cada um deles tem a 
sua disposigao quatro bens de qualidades diferentes. Por hip6tese, estas sao 
as mesmas de autarcia, mantendo~se sempre r > m > q > v. 

Sup6e-se tambem que os eonsumidores do pais rico, devido ao seu siste
ma de preferencias, nao aceitam o produto de qualidade mais baixa, v. Assim, 
estes preferem nada consumir a consumir duas unidades de v, o que significa 
que mesmo o eonsumidor mais pobre nao adquire este bem, sendo (3): 

a>2p, 

( 3} No pais rico e ap6s o comercio, para o consumidor indiferente entre duas unidades de v 
e nenhuma unidade de qualquer bem, ter-se ia: 

2v (t0 -2p1)=0 

A procura de v seria igual a 2p1 -a. Para que esta procura nao exista basta assumir que a 
::> 2p1• Note-se que os parametres a e c nao fazem parte das express6es dos pre<;os, quantida
des ou lucros, nao tendo esta hip6tese qualquer implica<;iio no desenvolvimento do modele. 
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Esta hip6tese tem algum apoio na realidade. De facto, as qualidades mais 
baixas produzidas nos pafses pobres sao desenhadas para consumidores de 
rendimentos muito reduzidos, tendo uma utilidade muito menor para os habi
tantes dos . pafses mais rices. 

Comeyando pelo pafs rico, consideram-se os consumidores indiferentes 
entre: 

Duas unidades de q e zero unidades do mesmo bem; 
Duas unidades de q e uma unidade de q mais uma unidade de m; 
Duas unidades de m e uma unidade de m mais uma unidade de r; 
Duas unidades de r e uma unidade de m mais uma unidade de r. 

Procedendo de forma identica a anterior, chega-se as procuras de cada 
bem neste pafs. 

Em seguida, analisando o caso do pafs pobre, os consumidores indiferen-
tes serao aqueles que adquirem: 

Duas unidades de v e zero unidades do mesmo bem; 
Duas unidades de v e duas unidades de q; 

Duas unidades de q e duas unidades de m; 
Duas unidades de m e duas unidades de r. 

Com base nestes consumidores indiferentes e possfvel calcular a procura de 
cada bem no pafs pobre, pelo processo descrito na secyao anterior. Adicionando 
as procuras nos dais pafses, ter-se-a a procura total para cada um dos bens. 

Seguindo o procedimento habitual, as empresas maximizam os seus Iueras, 
obtendo-se fun96es reacyao nos preyos p,, p2 , p3 e p4 (que representam, res
pectivamente, os pre9os dos bens de qualidade v, q, m e t'), as quais, num 
jogo Bertrand de concorrencia entre os pre9os, sao positivamente inclinadas. 

Resolvendo as fun96es reacyao, resulta um novo equilfbrio de Nash, com 
solu96es para os preQOS, as procuras e os Iueras para cada empresa, em fun
vao das quatro qualidades (v; q, me t') e dos dois limites superiores do rendi
mento (b e d). 

lnteressa agora investigar quais os bens, ou qualidades, cujas procuras 
permanecem positivas (4

), num mercado que compreende o conjunto dos dais 
pafses. 

Atendendo ao numero elevado de variaveis em cada fun9ao procura e a 
complexidade das expressoes (5), torna-se impossfvel uma analise directa do 

{4 ) Os prec;:os sao sempre positivos desde que p, < p2 < p3 < p4 , o que constitui uma hip6tese 
do modelo. 

(5) Estas express6es encontram-se em anexo. Os restantes elementos de calculo existem 
em ticheiro no formato SW.Text para o programa Scientific Workplace, e podem ser pedidos a 
autora. 
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sinal de cada uma delas. Oaf que tivesse sido necessaria recorrer a metodos . 
mais indirectos de analise, cujos ·resultados nunca sao, cibviamente, tao conclu
dentes. Para o efeito, utilizaram-se o escalonamento uniforms das qualidades e 
a aproxima9ao entre as diversas qualidades. 

Proposit;ao 1.- Com o comercio externo, e escalonamento uniforms das 
qualidades, havera mercado para os quatro produtos. lsto acontece quer as 
qualidades estejam muito pr6ximas, quer elas se afastem significativamente. 

A distribui9ao uniforms das qualidades e dos consumidores permite a ma
nutenvao dos quatro produtos ap6s o comercio, assemelhando-se este caso aos 
modelos de diferencia9ao horizontal. -

Para demonstrar esta proposi9ao, suponha-se, inicialniente, que as quali
dades estao escalonadas de modo uniforms, definindo, por exemplo, um factor 
f tal que: 

r= m+ f 
rn= q+ t 
q= V+ f 

0 resultado e que as quatro procuras sao, sem qualquer duvida, positivas, 
como se pode comprovar pelas suas express6es no anexo. Esta co.nclusao nao 
depende do valor de f. Em particular, quando f tende para 0, o que significa 
que as qualidades se tornam muito pr6ximas, como sera o caso do comercio 
entre dois pafses com condi96es quase identicas, o mercado e dividido em 
quotas de 58% para X4 , 32,9% para X3, 8,7% para X2 e 1,4% para X,. Mas, 
tambem, se f tende para infinite, ou se os bens sao muito diferenciados, o 
mercado e dividido em partes muito semelhantes as anteriores. 

0 resultado de quatro procuras positivas mantem-se se o _factor for multi
plicative, por exemplq, com f<1: 

m= fr 
q= fm 
V= fq 

Se as qualidades nao se encontram separadas pelo mesmo parametro, elas 
poderao aproximar-se mais ou menos. lnteressa saber o que acontece se, por 
exemplo, as qualidades superiores sao, a partida, muito semelhantes, ou se 
isto acontece com as qualidades inferiores. Ap6s varias simula96es, o resulta
do obtido sugeriu que faria mais sentido analisar as aproxima96es atraves dos · 
limites das express6es da procura (6). 

(6) As proposic;:oes podem ser demonstradas por simples inspecc;:ao das expressoes dos li
mites. Uma vez que se observaram 32 limites, seria fastidioso· incluir tais exprE;lssoes em apendi
ce, pelo que estes elementos podem ser requisitados a autora, no formate indicado na nota an
terior. 
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Proposi9tio 2.- Se as qualidades superiores se aproximam, as limites, 
quando m tende para r, sao tais que x1 e x2 se anulam, e x3 e x4 permane
cem positives, dividindo o m~rcado em, respectivamente, um tergo para X3 e 
dois tergos para X4 • Este e o caso que mais se assemelha aos resultados 
te6ricos citados, ficando apenas no mercado as qualidades superiores. A in

tensificagao da concorremcia entre estas, devida a sua menor diferenciagao, 

faz baixar as respectivos pregos, eliminando a procura das qualidades infe
riores. 

Proposi9tio 3.- Quando as qualidades inferiores se aproximam (v tende 
para q), as quatro procuras mantem-se positivas. A procura de X2 e o dobra da 

de x1. 
lsto resultara da hip6tese de que as consumidores do pafs rico nao adqui

rem o produto de qualidade v. Sem esta hip6tese, as empresas que produzem 

as duas qualidades, v e q, vendem as mesmas quantidades. De qualquer modo, 
e dentro do contexte definido, em que a qualidade v e muito fraca atendendo 
ao baixo rendimento dos consumidores mais pobres, nao faz muito sentido 
aproximar v de q. 

Proposi9tio 4.- Se as duas qualidades do pafs rico se aproximam (q ten
de para r, arrastando m tambem para 1), desaparece X2, apenas se mantendo 

~, x3 e x4 positives. 
lsto acontece porque a qualidade v continua suficientemente afastada de q 

para ter uma procura positiva, a dos consumidores mais pobres, enquanto que 

q, m e r se tornam muito pr6ximas, e a concorrencia elimina a mais baixa destas 
tres qualidades. 

Proposi9tio 5. - Se as qualidades do pafs pobre se tornam muito seme
lhantes (v tende para m, mas, forgosamente, tambem q), o produto de qualida

de v desaparece. 
Entao, v, q e m estariam muito perto, e a menor diferenciagao faria desa

parecer a pior das qualidades. 

B - A situavao sem o estrato intermedio 

A presenga de uma classe media no pafs. rico constitui a hip6tese mais 

inovadora deste modelo. Oeste modo, torna-se fundamental testar a sua rele
vancia, comparando as resultados enunciados em 2, A, com aqueles que sur
girao de um modelo identico, mas sem a referida classe media. 

Sendo, neste caso, os dais pafses iguais em termos de comportamento 
dos seus consumidores, as fungoes procura serao tratadas de forma identica a 
que foi definida para o pafs pobre. Ap6s determinadas as qualidades em autarcia 
e iniciando-se a fase de comercio externo, no pafs pobre as resultados sao 

obviamente as mesmos. 
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No pais rico, nao contando com a existemcia da classe intermedia, encon- . 
tram-se os consumidores indiferentes adquirindo: 

Duas unidades de q e zero unidades do mesmo bem; 
Duas unidades de q e duas unidades de m; 
Duas unidades de m e duas unidades de r. 

Somando as procuras nos dais paises e maximizando os Iueras para cada 
empresa, obtem-se as soluc;oes do novo equilibria de Nash para prec;os, Iueras 
e procuras. Tambem neste caso as express6es revelam-se demasiado compli
cadas para serem analisadas directamente. 

Uma vez que o objectivo consiste na comparac;ao dos resultados com ou 
sem estrato intermedio, foi utilizado o mesmo processo que anteriormente. 

Definido f par iguais acrescimos: 

r= m+ f 
m= q+ f 
q= V+ f 

os resultados diferem substancialmente do caso anterior. Assim: 

X, sera positivo se f< 1/56 (b+ d) -1/2 v; 
X2 sera positivo se (b + d) ( v + ~ > 28 ( v2 + 3fv + 8f2); 
X3 sera positivo se (b + d) (7v + 8~ > 16 ( v2 + 4fv + 2f2

); . 

X4 sera positivo se (b + d) (13v- 15~ > (4v2 + 12fv- 8f2
). 

Uma vez que o valor atribuido as qualidades nao pode. ser interpretado em 
termos absolutos, nao faz muito sentido comentar as expressqes anteriores. 0 
que se pode dizer e que, contrariamente ao que acontece quando e introduzi
do o estrato intermedio, nao ha qualquer certeza sabre os produtos que per
manecem no mercado. 
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A aproximac;ao enlre as qualidades sugere que: 

a) Quando m tende· para r, mantem-se o resultado do caso anterior, 
sob certas condic;6es. Ou seja, desaparecem X, e X2, enquanto 
permanecem no mercado as qualidades X3 e X4 se, re~pectiva

mente, se verificar (b+ d) (3qv+ rv-4rq) > 16rq.(v-q) e (b+ d) 

(3qv + rv- 4rq) > 4rq ( v-q); 
b) Aproximando-se as duas qualidades inferiores (v e q), X, e X2 

tornam-se positivas se 4m (m + 3q- 41) + (b +d) (r- m) for nega
tivo e x3 e x4 permanecem no mercado; 

c) Se q tende para r, o que significa que as tres melhores qualida
des se aproximam, X,, X2 e X4 serao positivos se b ~ d > 4m e X3 

anula-se. A semelhanc;a entre as tres qualidades superiores anula 
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a procura de X3 , porque deixam de existir consumidores que ad
quirem combinac;:oes de q e m, e de r e m; 

d) Finalmente, quando v tende para m, agora e q (e nao v) que sai 
do mercado, anulando-se X2 e continuando as restantes procuras 
positivas, sob outras condic;:oes que envolvem relac;:oes entre os 
limites do rendimento e as qualidades. 

Os resultados sao substancialmente diferentes dos da situac;:ao em que 
existe um estrato intermedio no pafs rico. Considerando os casas mais perti
nentes, a) e c): 

Em a), a presenc;:a da classe intermedia confirma a permanencia das 
duas qualidades superiores, enquanto sem este estrato de 
rendimento nao esta garantido o mercado para ambas. Em 
particular, o consumo do bem de qualidade m esta assegurado 
pelas classes que consomem duas unidades de m e uma de m 
e uma de r; 

0 caso c), exprimindo a aproximac;:ao entre as duas qualidades do 
pafs rico, apresenta tambem resultados muito diferentes. Se existe 
estrato intermedio, e a qualidade q que desaparece do mercado, 
porque o produto de qualidade m (que esta muito proximo de q 
e de r) e adquirido por dais segmentos deste estrato. 0 pafs 
pobre oferece dais produtos e o pafs rico dedica-se unicamente 
a produc;:ao do bem de maior qualidade. Na sua ausencia, e X3 

(de qualidade m) que se. anula, ficando a oferta constitufda por 
dais bens do pafs rico e um bem, de qualidade relativamente 
muito baixa, do pafs pobre. 

4 - Uma hip6tese alternativa: lideran~a de pre~o 

E ainda interessante analisar o caso de lideranc;:a de prec;:o por parte do 
pafs rico. A literatura nao tem utilizado esta hip6tese, baseando-se sempre em 
jogos de Bertrand ou Cournot. No entanto, e perfeitamente plausfvel que as 
empresas dos pafses mais ricos ten ham condic;:oes de exercer a lideranc;:a ·no 
prec;:o. 

Para analisar este caso, foi mantida a hip6tese da existencia de um ·estra
to intermedio. 

Seleccionando para lfder a empresa que produz a qualidade superior no 
pafs rico, a soluc;:ao de equilfbrio obtem-se pela maximizac;:ao do Iuera desta 
empresa, integrando as fungoes reacc;:ao das seguidoras na sua func;:ao objec
tivo. Determinados os prec;:os, resultam as quantidades e os Iueras, que depen
dem das quatro qualidades e dos dais limites superiores de rendimento. 
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Com lideranc;a de prec;o, a procura da empresa lfder e igual a: 

x4 = (b+ d) 12 

e corresponde a uma quota fixa do mercado, sendo independente das qualida
des. Como seria de esperar, esta procura e tanto maier quanta mais elevados 
os limites superiores dos rendimentos. 0 resto do mercado divide-se pelas outras 
empresas, ou por algumas delas, conforme os cases. 

0 escalonamento das qualfdades por um factor f garante a presen<;:a das 
outras tres empresas. 0 valor de X3 encontra-se perto de (b + d)l4, enquanto 
as duas empresas produzindo bens de qualidade inferior dividem a restante parte 
do mercado. 

Em termos de aproximac;ao das qualidades, e interessante notar que os 
resultados variam apenas com a relac;ao entre as pr6prias qualidades, e nao 
dependem dos limites de rendimento. Assim: 

a) Se m tende para r, e como acontece na situac;ao sem lideran<;:a, 
X1 e X2 anulam-se, e as empresas de qualidade superior dividem 
o mercado em partes iguais; 

b) Quando v ten de para m, apenas x; nao en contra procura, exacta
mente como na situac;ao sem lideranc;a; 

c) Finalmente, nos outros dais cases, os resultados dependem da 
rela<;:ao entre as qualidades. A aproximac;ao entre q e r (mais plau
sfvel que entre v e q) sugere que se v for inferior a r (14 rm-
22 m 2} I (3 r2 + 2 mr- 13 m 2}, a oferta incluira X1• Case contrario, 
sera x2 que permanece. 0 sinal do limite de x3 depende tambem 
de uma outra relac;ao entre v, r e m. 

A lideranc;a por parte da empresa que produz o bem de qualidade r altera 
os resultados apenas nos cases de, respectivamente, q e r e v e q se aproxi
marem. 

5 - Sumario e conclusoes 

0 resultado mais frequente na literatura que analisou a questao aqui pre
sente consiste na r:nanutenc;ao das qualidades superiores e eliminac;ao das 
qualidades inferiores, ap6s o comercio externo. No contexte do modele aqui 
desenvolvido, este resultado s6 se verificara, sem qualquer restric;ao, quando 
as duas melhores qualidades de cada pafs se aproximam, haja ou nao lide
ranc;a de prec;o. 

De resto, podem prevalecer as quatro qualidades no mercado, case o seu 
escalonamento seja uniforme. Se a situac;ao e, a partida, de grande proximida-
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de de algumas qualidades, podem permanecer dais ou tres (mas nem sempre 
os mesmos), ou quatro produtos, conforme as qualidades que se assemelham. 

Muito mais do que a hip6tese de haver ou nao lideranga de prego, a pre
senga de urn estrato intermedio torna-se crucial na diferenga dos resultados do 
modelo, face a conclus6es anteriores. 

Sem duvida que a metodologia adoptada, nomeadamente a nao inclusao 
de custos de qualidade, e tambem um factor marcante nestas diferengas. 

No entanto, nao poderei deixar de referir que a grande limitagao deste tra
balho consiste na complexidade das express6es da procura, que impossibilita 
uma analise directa e mais clara das mesmas. 0 escalonamento uniforme das 
qualidades pode nao ser muito realista, sobretudo se os padr6es de procuras e 
rendimentos dos dais pafses sao muito diferentes. 
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