A COMPETITIVIDADE DA BORRACHA NATURAL NO BRASIL
ELAINE APARECIDA FERNANDES; PATRÍCIA LPOES ROSADO;
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIçOSA
VIçOSA - MG - BRASIL
elainef1@vicosa.ufv.br
APRESENTAÇÃO SEM PRESENÇA DE DEBATEDOR
COMÉRCIO INTERNACIONAL

Grupo de pesquisa 3
Apresentação em sessão com presidente e sem debatedor

A COMPETITIVIDADE DA BORRACHA NATURAL NO BRASIL
RESUMO: Dado a grande importância da borracha natural para o país, o presente trabalho
procura analisar o seu nível de competitividade face a outras economias, também
produtoras de borracha, na tentativa de buscar soluções para melhorar a sua eficiência
produtiva, dado que, a exploração da borracha possui grande potencial na solução de
problemas econômicos, sociais e ambientais. Em termos gerais, busca-se avaliar, para a
economia brasileira, o comportamento das variáveis determinantes das demandas de
importação e de exportação da borracha natural, no período de 1974 a 2004. No que se
refere especificamente a borracha natural, os resultados mostram, de forma clara, como o
Brasil vem perdendo competitividade na sua exportação. Foi constado que quando a renda
nacional aumenta, a quantidade importada de borracha aumenta consideravelmente,
entretanto, quando a renda mundial aumenta, o quantum exportado permanece quase
inalterado. Nesse sentido, o fato das exportações não apresentarem as mesmas
sensibilidades às variações da renda no exterior quando comparada com as sensibilidades
das importações às modificações na renda nacional, gera sérias discussões sobre o tema do
desequilíbrio da balança comercial. A preferência do mercado doméstico sinaliza que a
produção nacional deve-se reestruturar com base em novas técnicas e métodos de produção
industrial. Assim, o desenvolvimento da economia brasileira estaria em maior sintonia com
o crescimento da economia mundial.
PALAVRAS-CHAVE: borracha, competitividade, exportação.
1. 1NTRODUÇÃO
A seringueira, planta de onde se retira o látex para a confecção da borracha natural,
trata-se de uma planta rústica, perene, adaptável a grande parte do território nacional. Pouco
exigente em fertilidade do solo, pode ser opção desejável para áreas degradadas, oferecendo
cobertura vegetal ao solo. Sua exploração econômica proporciona vantagens comparativas,
já que possui baixo custo de implantação, uniformidade genética, longevidade na produção
e uma cadeia produtiva dependente do uso da mão-de-obra. Além disso, a borracha natural
é uma matéria-prima agrícola essencial para a manufatura de uma ampla variedade de
produtos, o que a torna um insumo de grande importância para a economia brasileira ao
lado do aço e do petróleo. Dado a grande importância da borracha natural para o país, o
presente trabalho procura analisar o seu nível de competitividade face a outras economias,
também produtoras de borracha, na tentativa de buscar soluções para melhorar a sua
eficiência produtiva, dado que, a exploração da borracha possui grande potencial na solução
de problemas econômicos, sociais e ambientais.
Em termos gerais, busca-se avaliar, para a economia brasileira, o comportamento
das variáveis determinantes das demandas de importação e de exportação da borracha
natural, no período de 1974 a 2004. Especificamente, pretende-se: a) avaliar a sensibilidade
das exportações e das importações brasileiras às variações nos níveis de renda externa e
doméstica e aos preços relativos da borracha natural; e b) Determinar a competitividade do
setor exportador brasileiro para os grupos de produtos considerados.
A inovação presente neste estudo diz respeito a correção de problemas existentes
nas séries temporais referentes a alterações no direcionamento dos instrumentos de política
econômica interna e eventos de caráter exógeno, como bruscas variações climáticas,

guerras, crises internacionais, etc.. Nesse sentido, ao se realizar a modelagem econométrica
de variáveis econômicas, esses eventos devem ser levados em consideração, pois, caso
contrário, corre-se o risco de serem obtidos modelos estruturais viesados, com conseqüente
perda de seu poder de previsão.
O presente artigo contém, além desta introdução, mais 3 seções. A próxima seção
discute o método utilizado no estudo. Em seguida, são apresentados os resultados obtidos.
Os comentários aqui encontrados são, em sua maioria, de cunho metodológico. Na quarta e
última seção são discutidas as principais conclusões obtidas através da análise dos
resultados.
2. METODOLOGIA
2. 1. Teste de raiz unitária e outlier em séries temporais
2.1. 1. Teste de raiz unitária ADF
A identificação da ordem de integração das variáveis é de fundamental
importância por permitir que se determine se a série possui raiz unitária ou se é
estacionária. Deste modo, o comportamento espúrio entre as variáveis pode ser evitado. É
de suma importância observar que os pressupostos estatísticos usuais de que a média e a
variância são constantes ao longo do tempo somente permanecem válidos quando as
variáveis em nível são estacionárias.
Um teste de estacionariedade que, recentemente, se tornou popular na literatura
econométrica é conhecido como teste de raiz unitária de DICKEY & FULLER (1979). Esse
teste caracteriza-se por ser simples e, muitas vezes, suficiente para detectar problemas de
não-estacionariedade das séries (GUJARATI, 2000).
Considere o seguinte modelo:
YT  YT 1  uT
(1)
em que, YT é o valor da variável na atualidade, YT 1 é o valor defasado em um período
dessa variável e uT é o termo de erro estocástico, conhecido como ruído branco. Assim,
E (u T )  0
V ( u T )   u2
COV ( u T , u T  K )  0 , T  T  K
Então, tem-se:
YT  YT 1  ut
(2)
Logo, por meio da equação (3) pode-se testar a hipótese de nulidade da
estacionariedade dessa série. Seja,
Yt  Yt 1  u t
(3)
A hipótese nula a ser testada, neste caso, é Ho :   1 .
De forma alternativa:
Yt  Yt 1  Yt 1  Yt 1  u t

Yt  (   1)Yt 1  u t
Yt  Yt 1  u t
Agora, a hipótese a ser testada é Ho :   0 (hipótese nula) contra H1 :   0
(hipótese alternativa). É interessante notar que, a estatística t de student não pode ser

utilizada. Nesse caso, utiliza-se o  (tau)3, cujos valores críticos foram tabulados por
Dickey e Fuller com base em simulações de Monte Carlo.
O teste de DICKEY & FULLER (1979), que utiliza modelos estimados pelo
método dos mínimos quadrados ordinários, é aplicado nas seguintes formas:
a) Yt  Yt 1  u t , neste caso, o modelo é sem intercepto e sem tendência;
b) Yt   o  Yt 1  u t , neste caso, o modelo é com intercepto e sem tendência;
c) Yt   o   1Tt  Yt 1  u t , neste caso, o modelo possui intercepto e tendência;
k

d) Yt   o   1Tt  Yt 1    i Yt i u t , que é o modelo de Dickey-Fuller-Expandido.
i 1

2.1.2. A presença de outlier em séries temporais
O comportamento das variáveis econômicas é influenciado por políticas
econômicas e acontecimentos exógenos como variações climáticas abruptas, guerras etc.
Esses eventos devem ser considerados na modelagem econômica para um maior poder de
previsão. A definição de outliers na literatura econômica é simples e de fácil entendimento.
Segundo MADDALA & KIM (1998), os outliers são observações aberrantes que estão
distantes do resto de uma série de dados. Eles também podem surgir de especificações
errôneas de algumas estimativas; como por exemplo, a omissão de variáveis e forma
funcional inadequada para o modelo estimado. Ainda, segundo esses autores, se a quebra
estrutural é causada por variações bruscas de políticas econômicas, choques de preços etc, que
ocorreram no tempo ( t 0 ), são denominadas quebras do tipo single known break e são
classificadas como quebras de caráter exógeno. Em contrapartida, as quebras estruturais que não
estão aliadas a nenhum evento externo ao modelo, são denominadas single unknown break e são
de caráter endógeno.
Os primeiros autores a detectarem e a classificarem os outliers em séries temporais
na literatura econométrica de séries foram BOX & TIAO (1975). Em seus estudos, eles
observaram dois tipos de outliers, o Addtive Outlier e o Innovation Outlier. Porém, mais
tarde, TSAY (1988) identificou outros tipos de outliers denominados Transient Changes,
Level Changes e Variance Changes, também conhecidos como outliers resultantes de
mudanças estruturais.
Assim, todos os tipos de outliers podem ser descritos segundo a expressão:
X tY t F (t )
(4)
em que X t consiste na série temporal observada, que é resultante da série temporal Y t que
sofreu os efeitos dos distúrbios F (t ) . Logo, X t é a série com distúrbios.
Os modelos de outliers, que apresentam diferentes tipos de distúrbios, podem ser
representados a partir das seguintes expressões:
Modelo Additive Outlier:
m
F (t )  AO  t ;
(5)

Modelo Innovation Outlier:
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Essa estatística pode ser encontrada em DICKEY & FULLER (1979).

1
m
 IO  t ;
(6)
1  L
Modelo Level Changes:
1
m
F (t ) 
(7)
 LC  t ;
1 L
Modelo Variance Changes
m
1
 
F (t ) 
(8)
t
1 - L VC
em que L é o operador de defasagens;  i , i = AO, IO, LC, VC é a magnitude do distúrbio;

F (t ) 

m é a localização do outlier.



m
t

= 1, se t  m e será zero, em caso contrario.



m
t

= 0,

para t  m , e t = 1 para t  m .
Para inclusão do efeito outlier na série econômica, tem-se na literatura, duas
opções de intervenção. O primeiro tipo de intervenção é uma dummy do tipo pulse, em que
se assume o valor igual à unidade, no momento da ocorrência de determinado evento
atípico, e valor igual a zero fora do tempo de ocorrência. O segundo tipo de intervenção é
do tipo step, em que a dummy assume valor igual a zero antes da ocorrência do evento e
valor igual a um no período posterior a ocorrência do evento.
2.1.3. Determinação da ordem de integração de séries temporais- testes de raiz
unitária com quebra estrutural
Os testes de raiz unitária convencionais, do tipo Dickey-Fuller Expandido (ADF) e
Phillips- Perron (PP), não são indicados para avaliar a estacionariedade das séries na
presença de quebras estruturais, pois conduzem a resultados viesados. Nesses casos, os testes
de raiz unitária com quebras estruturais são os mais indicados4.
Além da utilização de recursos econométricos, a quebra estrutural pode ser
identificada também por meio da análise gráfica. MARGARIDO (2001) faz sua análise
traçando tendências nas séries e observando os dados que fogem ao padrão normal de
comportamento das mesmas. Após a identificação de quebras através do recurso gráfico,
pode-se utilizar o procedimento adequado para a remoção dos outliers.
2.1.3.1 Teste de raiz unitária com apenas uma quebra estrutural
Segundo PERRON (1994) eventos discrepantes podem ser separados da função de
ruído e serem modelados como mudanças ou intervenções na parte determinística do
modelo de série temporal. Assim, pode-se utilizar dummies como variáveis de entrada no
modelo que está sendo estimado. Outro aspecto importante, assume-se que as intervenções
são exógenas e ocorram em datas conhecidas.
Após a identificação e classificação feita por BOX & TIAO (1975), PERRON
(1994) sofisticou os modelos Additive Outlier (AO) e Innovational Outlier (IO). Segundo
PERRON (1994), o primeiro caracteriza-se pelo fato de que a mudança na função tendência
ocorre instantaneamente, enquanto o segundo, caracteriza-se pelo fato dessa mudança ser
gradual. Neste trabalho, será feita uma descrição mais detalhada para o modelo AO, já que
4

Ver, por exemplo, PERRON (1989,1994), FRANSES & HALDRUP (1994), SHIN et al. (1996) e PERRON
& NG (1997).

a visualização gráfica de cada série mostra que as variáveis a serem analisadas apresentam
mudanças pontuais na inclinação da tendência, o que justifica, dessa forma, a escolha deste
modelo como o mais adequado.
A equação (9) sintetiza o teste de raiz unitária de Dickey-Fuller-Expandido, cujo
método baseia-se na estimação de uma equação através dos Mínimos Quadrados
Ordinários.
k

Yt    Yt 1    i Yt i eT

(9)

i 1

em que, a hipótese a ser testada é H0:  = 0 contra H1:  < 0. YT i é igual a
Yt  (Yt  Yt i ) , eT é o erro aleatório.
A partir desta expressão, FRANSES & HALDRUP (1994) mostram que quando a
equação (9) é estimada sem defasagem, usando k = 0, o distúrbio Additive Outlier causa um
superdimensionamento no nível do teste de ADF. Resultado similar foi encontrado por
SHIN et al. (1996), utilizando-se o mesmo procedimento. Para remover a influência do
outlier, FRANSES & HALDRUP (1994) sugerem que primeiro se constate o outlier em YT
e depois modifique a equação (9).
Diferentes aproximações são utilizadas para identificar o Additive Outlier.
Entretanto, neste trabalho, será utilizado um procedimento baseado em duas características
principais. A primeira, está relacionada com o fato de que esse procedimento não requer
inteiramente um modelo paramétrico de erros e possui validade para formas gerais e
estruturas dinâmicas. Não necessita, assim, de estimativas de correlação serial dos erros. A
segunda, diz respeito à assimetria das distribuições de freqüência que pode ser mensurada e
os seus valores críticos tabulados, gerando uma distribuição específica dos erros.
Nessa perspectiva, o método delineado por VOGELSANG (1999) é utilizado para
detectar a presença de apenas um Additive Outlier e consiste na estimação da seguinte
equação:
YT    D(Tao ) T  uT
(10)
onde,  representa o intercepto; D é a dummy colocada, estrategicamente, no instante de
ocorrência do outlier, sendo que, D(T AO) t = 1 , para t =T AO , e zero, em caso contrário; e
t (Tao ) representa o t estatístico para testar se   0 .
Após a estimativa da equação (10), compara-se à estatística t de student
encontrada com o valor crítico apropriado. Se t exceder o valor crítico, existirá a presença
do distúrbio outlier no ponto analisado. Com o outlier detectado, variáveis dummies
apropriadas são adicionadas à equação (9), dando origem à equação (11), em que a
influência do outlier poderá ser eliminada.
k

k 1

i 1

i 0

Yt    Yt 1    i Yt i    i D(Tao ) t i  et

(11)

Quanto à estacionariedade da série, basta testar o parâmetro  e seu
correspondente nível de significância. Se  for maior que o t calculado apropriado, a
série é estacionária. Deste modo, tem-se a hipótese nula α  1; e define-se a dummy
D(T AO) t = 1 , para t =T AO , e zero, em caso contrário.
As defasagens de D(T AO) t são necessárias para remover a influência do outlier sobre
o termo ∆ Y t i , e este teste baseia-se nos valores críticos do ADF. VOGELSANG (1999) chama

a atenção para o fato que quanto mais defasagens são incluídas no modelo mais variáveis
dummies terão de ser adicionadas. Com isto, se existir mais de um outlier e muitas defasagens,
ocorrerá a perda de graus de liberdade no modelo, não sendo trivial a remoção da influência da
quebra estrutural na série sob consideração.
2.1.3.2 Teste de raiz unitária com mais de uma quebra estrutural
Diante da presença de mais de uma quebra estrutural e do fato dessas serem
classificadas como do tipo AO, o procedimento desenvolvido por VOGELSANG (1999) não
mais pode ser utilizado. Diante desse fato, PERRON & RODRIGUEZ (2001) modificaram o
teste de VOGELSANG (1999), possibilitando a identificação de mais de uma quebra estrutural
por meio das primeiras diferenças, o que torna o teste mais confiável.
Segundo esses autores, as quebras estruturais podem ser detectadas a partir da seguinte
expressão:
m
Y td t  j 1D(T AO ) t e t
(12)

em que, D(T AO) t = 1 para t =T AO , e zero, em caso contrário; m permite a ocorrência de mais
de um outlier em diversas datas, ou seja, T AO , j = ( j = 1,...., m ) . Se d t   , existirá um

intercepto e não haverá tendência; por outro lado, se d t    βt , haverá intercepto e tendência.
Diz-se, assim, que ω é a magnitude do outlier. O teste estatístico (td)5 para este parâmetro indica
se a presença ou não da quebra estrutural é significativa, baseada na hipótese nula de que ω  0 .
Se o valor calculado, em termos absolutos, excede o valor crítico, se aceita a hipótese da
existência da quebra estrutural.
Segundo PERRON & RODRIGUEZ (2001), a hipótese nula de raiz unitária deve
ser testada para os períodos nos quais a quebra estrutural foi identificada na série temporal.
Essa forma consiste na inclusão de variáveis dummies na auto-regressão do próprio teste
ADF, levando em consideração a seguinte equação:
p 1 m

p

i  0 j 1

i 1

Yt     t 1    ij D(Tao , j ) t i   d i  T  i  i ,

(13)

em que o termo D(Tao , j )  1 se t  Tao , j e zero, em caso contrário, com Tao , j (j = 1,..., m).
É importante observar que cada variável dummy do tipo pulse ( D(Tao , j ) t i ) incluída na
estimação do modelo assume valor igual a 1 no tempo j . A inclusão de p defasagens,
representadas pela presença dos termos com diferenças defasadas, corresponde,
necessariamente, à ordem de defasagem em relação a cada variável dummy utilizada no
teste ADF.
A escolha das defasagens p do modelo baseia-se no método recursivo de
VOGELSANG (1999), que começa com o valor máximo de 5 ao nível de significância de
10%. O teste baseia nos valores críticos (tc) 6calculados por simulação de Monte Carlo de
acordo com PERRON & RODRIGUEZ (2001).
2.2. Análise de competitividade
5
6

Ver PERRON & RODRIGUEZ (2001)
Ver PERRON & RODRIGUEZ (2001).

Como observado, a competitividade pode ser afetada tanto por fatores
macroeconômicos (taxa de câmbio, taxa de juros etc), quanto por fatores estruturais (infraestrutura, estrutura tarifária etc). O presente trabalho leva em consideração essas duas
questões, procurando identificar através do cálculo das elasticidades-renda e preço da
demanda de importação e exportação, qual delas exerce maior influência na determinação
do equilíbrio na balança comercial.
O método de análise utilizado no trabalho consiste na estimação das funções de
demanda de importação e exportação para se obter as respectivas elasticidades-preço e
renda. Diz-se que existe problema de falta de competitividade no país se a elasticidaderenda da demanda de importação for maior que a elasticidade-renda da demanda de
exportação. Admitindo-se, para facilidade de raciocínio, que os coeficientes das
elasticidades-renda das importações e das exportações de um dado país sejam iguais a 0,08
e a 0,04, respectivamente. Um aumento de 10% na renda doméstica implicaria em um
crescimento de 0,8% das importações desse país, ao passo que, se a renda mundial
aumentasse no mesmo montante, as suas exportações aumentariam em apenas 0,4%. Nesse
contexto, a pauta de exportação do país em referência está incompatível com o crescimento
econômico mundial.
Para TAYLOR (1996), a elasticidade-preço da demanda de exportação torna-se
um parâmetro crucial quando as exportações são sensíveis aos custos de produção local.
Com o aumento da produtividade, os custos podem diminuir e isso levará ao aumento do
produto total, contribuindo para o processo de crescimento dinâmico. Não existem regras
especiais para a interpretação da elasticidade-preço nesta análise. Seu comportamento será
analisado somente em termos de significância dos parâmetros.
A especificação do modelo é feita da seguinte maneira: Seja,
QX tD  F ( PIBt , PRt )

(14)

em que QX tD é a quantidade demandada de exportação, PIBt é uma proxy para renda
mundial e PRt é a relação entre o índice de preços de exportação sobre o índice de preços
de importação. Segundo YOTOPOULOS & NUGENT (1976), a relação entre os índices de
preços pode ser obtida pela seguinte fórmula:

IP X
PRt  M
IP

(15)

em que PRt é o preço relativo no instante t, IP X é o índice de preço de exportação e IP M
é o índice de preços de importação.
Alternativamente, segundo o mesmo autor, esse mesmo índice pode ser obtido
também como se segue:

PRt 

IPt1X / IPt 0X
IPt1M / IPt 0M

(16)

A principal diferença entre a equação (15) e (16) é que a última leva em
consideração o período inicial e final no momento do cálculo do preço relativo.
É interessante notar que os preços relativos (ou termos de troca) refletem
diretamente o efeito da taxa de câmbio.
Assim,

PRt 

PX
PM * E

(17)

em que PRt é o preço relativo nos instante t, PX é o preço de exportação, PM é o preço
de importação e E é a taxa de câmbio. Como os preços relativos variam inversamente com
a taxa de câmbio, um aumento no nível de preços de exportação, tudo o mais
permanecendo constante, tem o efeito equivalente ao da apreciação da taxa de câmbio, ou
seja, uma piora no Balanço de Pagamentos. Por outro lado, uma diminuição dos preços
relativos tem efeito contrário ao exposto, levando a uma melhora no Balanço de
Pagamentos.
Para o cálculo da elasticidade-renda em relação às exportações utiliza-se de uma
função duplo-logarítmica na forma:

ln QX tD   1   2 ln pibt   3 ln prt   t

(18)

em que ln QX tD é o logaritmo natural da variável quantidade exportada, ln pibt é o
logaritmo natural do PIB estrangeiro, ln prt é o logaritmo natural da variável preço
relativo,  1 é o intercepto,  2 é o coeficiente de inclinação, aqui representando a
elasticidade-renda e b3 representa a elasticidade-preço.
Espera-se que  2 tenha sinal positivo, pois quanto maior for a renda mundial,
maior será a quantidade demandada de exportação. Por outro lado, espera-se que  3 seja
negativo, pois quanto maior é o preço relativo (traduzido por um aumento mais que
proporcional do índice de preços das exportações) menor será a quantidade exportada
destes bens.
Para o cálculo da elasticidade-renda de importação tem-se a equação (19),
ln QM tD   1   2 ln pibt   3 ln prt   t

(19)

em que ln QM tD é logaritmo natural da variável quantidade importada, ln pibt é o
logaritmo natural do PIB brasileiro e ln prt é o logaritmo natural da variável preço relativo,
β1 é o intercepto, β2 é o coeficiente de inclinação, aqui representando a elasticidade-renda
da demanda de importação e β3 representa a elasticidade-preço da demanda de importação.
Neste caso, espera-se também que β2 tenha sinal positivo, pois quanto maior for a
renda doméstica, maiores serão as quantidades demandadas de importação dos bens. Ao
contrário da demanda de exportação, na demanda de importação espera-se que β3 seja
positivo, pois quanto maior é o preço relativo (esse aumento é traduzido pela diminuição
mais que proporcional no índice de preços das importações) maior será a quantidade
importada destes bens.

3. RESULTADOS
No período analisado, ocorreram vários fatos políticos e econômicos que podem
ter influenciado o comportamento normal dos dados. Diante desse fato, faz-se necessário
uma análise mais cuidadosa das séries que serão objeto de estudo nesse trabalho. Foram
testadas todas as séries a fim verificar se as mesmas são ou não estacionárias antes de usálas para o propósito desejado.
Utilizando-se o teste ADF comum, Tabela 1, pôde-se observar que as séries
referentes ao PIB mundial, PIB nacional, preço de importação, preço de exportação e
quantidade exportada foram estacionárias. Os resultados mostram ainda, para essas séries,
que a estatística ADF foi significativa aos níveis de 1 a 10% de probabilidade. Os valores
de significância obtidos correspondem às séries temporais testadas em nível, isso indica que
todas as séries são estacionárias na sua forma original, não havendo, portanto, necessidade
de diferenciá-las (são séries I(0)). Utilizando-se como exemplo a série PIB mundial, tem-se
que seu ADF foi igual a 4,27 e, este valor, foi significativo a 1% de probabilidade. Diante
de um ADF significativo, pode-se dizer que a série é estacionária. A mesma análise pode
ser feita para as demais variáveis que, também, se apresentaram estacionárias em nível.
Após essas observações, trabalha-se com a série original não incorrendo, por isso, em
problemas de comportamento espúrio das variáveis.
Tabela 1. Estimativas do teste de raiz unitária de Dickey-Fuller para as variáveis
selecionadas
Variável
ADF
Valor crítico
1%
5%
10%
PIB mundial
-4,27***
-3,67
-2,96
-2,62
PIB nacional
-2,73*
-3,51
-2,66
-2,55
Preço de
-3,29**
-4,34
-3,58
-3,22
importação
Preço de
-4,74***
-4,50
-3,66
-3,27
exportação
Quantidade
-2,78***
-2,65
-1,95
-1,62
exportada
Fonte: Resultados da pesquisa.
***, **, * significativo a 1%, 5% e 10% respectivamente.

Entretanto, para as séries que não foram identificadas como estacionárias por meio
do teste Dickey-Fuller, faz-se necessário submetê-las a outros testes, sob pena de incorrer
em erros causados pelo superdimensionamento do ADF comum (no presente trabalho,
apenas a série quantidade importada apresentou essa característica). Quando as séries
possuem quebras estruturais, os testes ADF não podem mais ser utilizados diretamente,
pois, conforme ENDERS (1995), a estatística ADF passa a ser viesada no sentido de não
rejeitar a hipótese nula de raiz unitária, quando na verdade a série é estacionária. Para esses
casos, quando as variáveis estudadas apresentam mais de um outlier, utiliza-se o teste de
raiz unitária proposto por PERRON & RODRIGUEZ (2001). Entretanto, para séries com
apenas uma quebra estrutural, recomenda-se o emprego do teste de raiz unitária
desenvolvido por VOGELSANG (1999).
O primeiro passo para a análise do outlier reside na escolha do modelo para a
variável que não foi estacionária com a aplicação do teste ADF comum. A visualização

gráfica da série, Figura 1, sugere que essa variável apresenta mudança na inclinação e no
intercepto, justificando, dessa forma, a escolha do modelo Additive Outlier.
Figura1. Comportamento da quantidade importada de borracha natural no período 1974 2004
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Fonte: Resultados da pesquisa.
Diferentemente das séries analisadas na Tabela 1, que são estacionárias em nível
(suas ordens de integração são iguais a zero), para a quantidade importada de borracha
natural, torna-se necessário fazer uso dos instrumentos fornecido por VOGELSANG (1999)
e PERRON & RODRIGUEZ (2001) que constituem uma alternativa para a verificação da
estacionariedade das séries. A aplicação desses instrumentos requer que se identifique
primeiro se ocorreu uma quebra estrutural. Os resultados de identificação do que é quebra
estrutural, utilizando-se os métodos encontrados também nos autores supracitados, são
observados na Tabela 2.
O coeficiente estimado para detectar a presença de Additive Outlier, por meio dos
testes de VOGELSANG (1999) e PERRON & RODRIGUEZ (2001), foi significativo,
indicando a presença de quebra estrutural. Deste modo, os valores calculados para (td )
para a variável é maior que o respectivo valor crítico tabelado da estatística (td ) .
Tabela 2. Estimação do teste de VOGELSANG para a identificação do que e quebra
estrutural para a variável quantidade importada de borracha natural
Variável¹
Parâmetro
Valor crítico
Quantidade
Dummy²
36***
2,99
2,81
2,61
importada
1999
Fonte: Resultados da pesquisa.
*** significativo a 1%.
¹ É referente ao ano que ocorreu o outlier.
² É uma dummy do tipo pulse.
Após a identificação do outlier, ajusta-se a equação (13) da sessão metodológica.
O resultado do teste de raiz unitária, Tabela 3, mostrou que a série quantidade importada é
estacionária em nível quando se corrige o efeito da quebra estrutural, uma vez que o valor
calculado de (tc) para a variável é maior que o seu respectivo valor crítico tabelado.

Tabela 3. Estimação do teste de VOGELSANG (1999) e de PERRON e RODRIGUES
(2001) para a variável quantidade importada de borracha natural
Variável
Parâmetro
Teste t
Quantidade importada
1,00¹
20,3***
Fonte: Resultados da pesquisa.
*** significativo a 1%.
¹ Esse valor indica que foi usada uma defasagem.
Após a verificação de que as séries analisadas são estacionárias e que esta
estacionariedade ocorreu em nível, torna-se possível utilizar, diretamente, os dados
disponíveis de borracha natural para estimar as equações de demanda das quantidades
exportadas e das quantidades importadas para o caso brasileiro.
Nesse trabalho, o estudo da competitividade é realizado a partir das estimativas
dos coeficientes de elasticidade-preço e renda das demandas de exportação e de
importação. Os preços relativos são expressos de acordo com a equação (15) da
metodologia, e os PIB’s reais do Brasil e da economia mundial são utilizados como proxies
das rendas doméstica e mundial, respectivamente. As estimativas dos parâmetros das
equações de demanda da quantidade importada e exportada encontram-se nas Tabelas 4 e 5,
respectivamente.
Tabela 4. Estimativa da demanda de importação para as variáveis selecionadas, 1974 –
2004
Quantidade importada
Parâmetro
Constante
-11,24***
Log (PIBnacional) 3,46***
Log (Pr)
2,97***
R²
0,73
DW
1,87 sc
F
37,23***
Fonte: Resultados da pesquisa.
***, significativo a 1%.
Sc – significa sem correlação serial dos resíduos.
DW – estatística de Durbin-Watson.
Tabela 5. Estimativa da demanda de exportação para as variáveis selecionadas, 1974 –
2004
Quantidade exportada
Parâmetro
Constante
5,08***
Log (PIBmundial) 0,15*
Log (Pr)
0,24 ns
R2
0,95
DW
2,02
F
211,197***

Fonte: Resultados da pesquisa.
***, significativo a 1%.
Sc – significa sem correlação serial dos resíduos.
Ns – não significativo.
DW – estatística de Durbin-Watson.
O valor de R2 foi superior a 70% para a equação de demanda de importação
ajustada, sendo respaldado pelo teste F que foi significativo a 1% de probabilidade. Esse
resultado mostra que a variação na quantidade demandada de importação de borracha
natural é explicada, em sua maioria, pelas variações ocorridas na renda e nos preços
relativos.
Os coeficientes individuais para a renda doméstica (PIB Brasil), foi significativo a
1% de probabilidade, indicando que essa variável é importante na explicação da demanda
de importação desses bens. Assim, a quantidade importada de borracha natural aumentará
em 3,46% para cada aumento de 1% da renda. Além disso, pode-se observar pela
magnitude do coeficiente de elasticidade-renda que a quantidade demandada de importação
está crescendo mais que proporcionalmente ao crescimento da renda. Isso significa que a
demanda de importação da borracha possui alta elasticidade-renda.
Do mesmo modo, a estimativa do coeficiente para a variável preço relativo (ou
termos de troca) apresenta-se, também, relevante na explicação da demanda de importação.
Deste modo, supondo-se que os preços relativos aumentem, a quantidade demandada de
importação aumentará conjuntamente, pois os preços de importação estão agora,
relativamente, mais baratos. Se os termos de trocas aumentarem em 1% a quantidade
demandada de importação de borracha natural aumentará em 2,97%. Então, pode-se dizer
que, no período analisado, a taxa de câmbio (com influência direta nos termos de troca) foi
importante para explicar a variação na quantidade demandada de importação da borracha.
A Tabela 5 sintetiza os resultados obtidos para a demanda de exportação. O R² foi
superior a 90%, acompanhado do teste F significativo a 1% de probabilidade, implicando
em variáveis razoáveis na explicação da quantidade demandada de exportação. Através da
análise dessa tabela, observa-se que somente a renda mundial foi significativa aos níveis
usuais. Em adição, constata-se que o valor do coeficiente de elasticidade-renda individual é
menor que a unidade e estatisticamente significativo, indicando que a borracha natural é um
bem inferior. Os preços relativos, por sua vez, não foram importantes na determinação do
quantum exportado. Sugere-se, com isso, a irrelevância de mudanças nos preços relativos
como estratégia de política comercial para expandir a quantidade exportada da borracha
natural, diferente do comportamento observado para a demanda de importações
anteriormente analisada.
O fato das exportações brasileiras de borracha não apresentarem as mesmas
sensibilidades às variações da renda no exterior quando comparada com as sensibilidades
das importações às modificações na renda nacional, gera sérias discussões sobre o tema do
desequilíbrio da balança comercial. A preferência do mercado doméstico sinaliza que a
produção nacional deve-se reestruturar com base em novas técnicas e métodos de produção
industrial. Assim, o desenvolvimento da economia brasileira estaria em maior sintonia com
o crescimento da economia mundial.
Os resultados encontrados mostram que não existe uma relação definida entre a
taxa de câmbio e o quantum exportado. Com isso, a manutenção de um nível de taxa de
câmbio capaz de preservar a rentabilidade e a competitividade do setor exportador é uma

condição necessária, mas não suficiente, para a expansão das vendas externas ao longo do
tempo.
Deve-se, entretanto, ressaltar que o período de análise foi demasiadamente longo,
e isso, pode estar afetando os resultados encontrados.
A revisão da literatura sobre competitividade internacional7 aponta para uma
crescente importância da tecnologia para as exportações, não só em mercados dinâmicos,
mas também, em setores da manufatura considerados tradicionais. É necessário agregar
tecnologia ao produto, ao processo produtivo, gestão organizacional, ambiental para
acompanhar o dinamismo do mercado internacional. No Brasil, ao contrário do que se
observa em outros países mais organizados, as políticas comercial e tecnológica estão
totalmente desarticuladas. Por um lado, as políticas comerciais dão pouca importância a
variável tecnológica, concentrando-se na questão do crédito. Por outro, a política
tecnológica praticamente ignora a necessidade de exportações. O simples crédito às
exportações, como tem sido a tônica das políticas do BNDES, não altera qualitativamente a
pauta comercial brasileira. É necessário introduzir coordenação entre as políticas
tecnológica e de comércio exterior para a obtenção de melhores resultados.
4. CONCLUSÃO
A revisão da literatura sobre competitividade internacional7 aponta para uma
crescente importância da tecnologia para as exportações, não só em mercados dinâmicos,
mas também, em setores considerados tradicionais. É necessário agregar tecnologia ao
produto, ao processo produtivo, gestão organizacional, ambiental para acompanhar o
dinamismo do mercado internacional.
No que se refere especificamente a borracha natural, os resultados mostram, de
forma clara, como o Brasil vem perdendo competitividade na sua exportação. Foi constado
que quando a renda nacional aumenta, a quantidade importada de borracha aumenta
consideravelmente, entretanto, quando a renda mundial aumenta, o quantum exportado
permanece quase inalterado. Nesse sentido, o fato das exportações não apresentarem as
mesmas sensibilidades às variações da renda no exterior quando comparada com as
sensibilidades das importações às modificações na renda nacional, gera sérias discussões
sobre o tema do desequilíbrio da balança comercial. A preferência do mercado doméstico
sinaliza que a produção nacional deve-se reestruturar com base em novas técnicas e
métodos de produção industrial. Assim, o desenvolvimento da economia brasileira estaria
em maior sintonia com o crescimento da economia mundial.
Os resultados mostram ainda que não existe uma relação definida entre a taxa de
câmbio e o quantum exportado. Com isso, a manutenção de um nível de taxa de câmbio
capaz de preservar a rentabilidade e a competitividade do setor exportador é uma condição
necessária, mas não suficiente, para a expansão das vendas externas de borracha ao longo
do tempo.
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