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Resumo 

Este trabalho desenvolve um modelo simples, mas inovador, que se destina 
a i nveçtigar os possíveis impactos dos processos de integração econômica sobre os 
setores produtivos em condições de concorrência impedeita. Baseado primordial- 
mente na análise de Smith e Venables, o trabalho busca superar duas de suas 
limitações: e m  primeiro lugar, é introduzido um novo estágio no processo de 
competição entre as firmas, o que Ihes possibilita tomar decisóes quanto a 
localizaçáo de suas plantas de produção; em segundo lugar, a condisão de 
integraçáo de Smith e Venables é reformulada, através da combinação dos dois 
aspectos da integração- redução dos custos de comércio e dos custos de arbitragem 
- num único quadro tedrico, de modo a conferir maior consistência I0gica aanilise. 
Com o intuito de exernpiificar o raciocínio teórico, o modelo é, então, aplicado ao 
caso do Mercosul. 





Introdução 

Até o final da decada de 70, a Teoria Pura do Comércio Internacional tinha 
como características centrais as hipóteses de competição perfeita e retornos 
não-crescentes. Surgem, então, apoiados nos desenvolvimentos ocorridos na área 
de 0rganizaGão Industrial nos anos precedentes, diversos trabalhos en fatizando o 
papel da competição imperfeita e das economias de escala enquanto fatores 
explicativos do comércio entre os países. O impacto dessas contribuiç6es é tão 
forte que se Ihes dá o nome de "Nova Teoria do Comércio Internacional". 

A nova abordagem permite tratar de várias questóes de forma mais satisfatória 
que a análise tradicional, tendo em vista a possibilidade de incorporar à teoria 
elementos fundamentais da realidade econ6mica, ta is  como economias de escala, 
diferenciação de produtos e interdependência estratégica entre ,firmas. 

Dentre essas questões, destaca-se o problema da integração econômica, o 
qual tem suscitado grande interesse por parte dos analistas, devido i tendência do 
mundo contemporâneo à formação de espaços economicos unificados. 

O presente trabalho tem por objetivo desenvolver, nos moldes do paradigma 
da nova teoria, um aparato analítico destinado a investigar os possíveis efeitos da 
i rnplementaçáo de um projeto de integração econbmica sobre um setor produtivo 
em condições de competição imperfeita. Para tanto, construiremos um modelo de 
oligopólio em equilibrio parcial; no qual procuraremos retratar as principais ca- 
racterísticas do "jogo" estratégico disputado por firmas de diferentes paises, mos- 
trando como a integração econ8rnica deve afetar tal contexto. 

Este trabalho se baseia numa das mais originais e influentes contribuições da 
nova teoria ao estudo dos processos de integração, apresentada por Smith e 
Venables (1 9881 e posteriormente aperfeiçoada por Venables (1 990b1, segundo a 
qual a integração não se limita a promover alterações no ambiente econômico em 
termos de reduções dos custos de comércio - conforme suposto pela literatura 
anterior -, mas engloba também significativas mudanças qualitativas, dado que 
afeta a própria natureza do "jogo" competitivo disputado pelas firmas de cada país. 



De acordo com a argumentação desses autorei, de fato, o processo de integração 
econômica deve acarretar a reduçáo dos custos de arbitragem entre os países, 
determinando, assim, a variação do grau de segmentação dos mercados nacionais 
- os quais se tornam inter-relacionados. Em conseqüência disso, a conduta das 
firmas deve mudar: as suas decisões estratégicas passam a estar referidas a níveis 
"globais" das variáveis relevantes, e não mais a niveis distintos estabelecidos 
independentemente para cada mercado, refletindo a sua nova percepçáo do 
contexto em que operam. A principal implicação dessa mudança nos padrões de 
comportamento das firmas reside no fato de que elas perdem a capacidade de 
discriminar preços entre os diferentes mercados, sendo compelidas a cobrar o 
mesmo preço em todos eles. 

I O nosso modelo consistirá, basicamente, numa extensão da análise de Smith 
I e Venables, que buscará superar algumas de suas limitações. 

I Após demonstrarmos a inaplicabilidade da condiçáo de in tegração imposta 
por ta is  autores - a equalização dos preços ao produtor - em determinados 

I contextos, efetuaremos a reformulaçáo dessa condição, de modo a dar-lhe maior 
! consistência lógica. Isso será feito, basicamente, através da combinagáo dos dois 

aspectos da integraçáo - a reduçáo dos custos de comércio e a eliminaçáo dos 
custos de arbitragem entre os mercados - num único esquema teórico, em que 
deverá ficar claro que mesmo a arbitragem "perfeita" só é capaz de diminuir o 
poder de as firmas discriminarem preqos até o limite estabelecido pelo nível dos 
custos de comércio - os quais constituem barreiras entre os países e, portanto, 
sempre preselvarn certo grau de segmentação dos mercados. 

Incorporaremos também a possibilidade - não considerada por Smith e 
Venables - de as firmas tomarem decisóes relativas i localização de suas plantas 
produtivas, permitindo-lhes optar entre exportar para os mercados vizinhos e 
supri-los localmente (tornando-se uma rnultinacional). A inclusão de tal alternativa 
nos parece fundamental para uma análise mais completa da ques~táo da integração, 
tendo em vista que os projetos de integração "ambiciosos" (nos moldes de Europa 
92 e Mercosui) envolvem, além do desrnantelamento das barreiras comerciais, 
também a liberalização dos deslocamentos de fatores produtivos no interior da 
região. Essa etapa do nosso estudo se apoiará prirnordialm&te nos trabalhos de 
Horstmann e Markusen (1 992) e Rowthorn (7992), os quais sugerem uma maneira 
bastante simples e interessante de justificar as decisóes de localização produtiva 
das firmas e, conseqüentemente, explicar a existência de determinada estrutura de 
mercado de equilíbrio. 

Acreditamos que a introdução dessas modifícaçdes no quadro teórico pro- 
posto por Smith e Venables possa contribuir significativamente para a melhor 
compreensão dos processos de integração econômica em condições de oligopólio. 
É certo, porém, que uma análise mais completa da questão requereria a conside- 
raçáo das inovações teóricas propostas neste trabalho dentro de um modelo de 
caráter mais geral do que o nosso. 

Com o intuito de exemplificar o nosso raciocinio teórico, procederemos, num 
estágio subseqüente, à aplicacão do modelo ao caso do Mercosul, procurando 



apurar os possíveis impactos que, de acordo com o modelo, poderão repercutir 
sobre uma indústria específica da região - o setor de máquinas-ferramenta com 
controle numérico. 

. O trabalho está dividido em quatro além desta introduçáo. No 
Capítulo 1, traçaremos uma brevissima resenha da evolução da teoria da integraçáo 
econornica até os trabalhos de Smith e Venables (1988) e Venables (1990b), 
procurando destacar os principais pontos de ruptura entre a análise.desses autores 
e as contribui~óes precedentes sobre o assunto. Nos Capítulos 2 e 3, desenvolve- 
remos o nosso modelo, dando ênfase aos aspectos teóricos que constituem 
inovaçóes em relação à abordagem de Smith e Venables - no segundo capítulo, 

. . apresentaremos a estrutura do modelo e caracterizaremos o equilíbrio pré-integra- 
çáo e, no terceiro, mostraremos como a integração deve afetar tal contexto. No 
Capítulo 4, passaremos a aplicação domodelo ao caso do Mercosul. 

Antes de começarmos, é preciso-ressaltar que a nossa preocupação resume- 
se, exclusivamente, à análise dos efeitos da integraçáo econômica, de modo que 
serão ignorados quaisquer outros aspectos teóricos acerca da questão - por 
exemplo, a investigação da racionalidade por trás do estabelecimento de projetos 
de integração, a qual constituiu objeto de grande interesse acadêmico na década 
de 60. 







Apesar de estarem originalmente referidas a acordos comerciais de âmbito 
bastante restrito, tais observações antecipam muitos dos argumentos que, conforme 
veremos a seguir, seriam levantados acerca dos processos de integraçáo mais 
abrangentes. Em particular, julgamos interessante destacar que o discurso de 
Ricardo já sugere a idéia de "desvio de comércio", introduzida mais tarde por Viner. 

A primeira referencia explícita a um processo de integração mais "ambicioso" 
parece datar de 1840, quando o economista alemão Friedrich List argumenta, em 
seu tratado Das nationalesystem derpolitischen okonomie, que o desenvolvimento 
económico de uma nação depende da posse de um território adequado, e aponta 
a associação de estados baseada em acordos bilaterais voluntirios - especialmente 
uniões alfandegárias - como a melhor forma de corrigi r eventuais i nadequaçóes 
territoriais.' 

I Durante os quase 1 00 anos seguintes, vários outros autores - dentre os quaiç 
Cournot e Wicksell - fazem menção i questão da integração economica sem, 

I contudo, aprofundar-se nela. 

nas décadas de 30 e 40 que os problemas teóricos relativos à integmção 
passam a receber maior atenção, dando origem a análises mais elaboradas sobre 
o assunto. A peculiaridade da época consiste na posição quase unanimemente 
favorável ao estabelecimento de unióes alfandegárias - unindo, nesse sentido, 
protecionistas e adeptos do livre comercio.' O argumento dos protecionistas 
baseia-se na idéia de que a eliminação das barreiras comerciais em determinada 
região deve ampliar o tamanho do mercado protegido da concorrência externa 
para as  firmas dos países envolvidos, aumentando, assim, a prosperidade regional. 
Por sua vez, os free-traders - que constituem o mainstream teórico - aprovam os 
processos de integraçáo por considerá-los uma "aproximação" ao livre comércio; 
com efeito, acreditam que os acordos comerciais bilaterais sejam simplesmente um 
caso particular da li beralizaçáo comercial indiscri minada - devendo, por conse- 
guinte, acarretar efeitos qualitativamente análogos (mas quantitativamente diferen- 
tes) aos proporcionados por esta. Nas palavras de um dos principais expoentes 
dessa abordagem: 

"There is no difference of kind, but only one of degree, between the rant of lower B preferential duties upon imports from certain countries and a genera reduction in 
tariffs. A partia1 reduction is bettcr than none at all (although, of course, a general 
reduction would be still better, from an econornic standpoint)" 1Haberler (1 936, p. 
384)1.3 

Dessa forma, partindo de diferentes premissas e seguindo raciocínios dis- 
tintos, protecionistas e free-traders chegam i conclusão comum da desejabilidade 
das uniões alfandegárias. 

7.7.2. A análise de Viner 

Com a publicação, em 1950, de The customs union issue, Viner questiona o 
"consenso" em torno dos efeitos das unióes alfandegárias, proporcionando a 
primeira análise verdadeiramente consistente sobre o tema. Nesse trabalho, ele 
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não apenas introduz os conceitos de criação e desvio de comércio, que logo se 
tornariam os pilares do estudo da integraçáo, mas também adianta questóes - como 
o papel desempenhado pelas economias de escala - que só seriam incorporadas 
à discussão muitos anos mais tarde. Vejamos, em linhas gerais, no que consiste a 
sua contribuição. 

De acordo com o seu modelo básico, a formação de uma união alfandegária 
deve produzir dois efeitos distintos. O primeiro reside no fenómeno da criação de 
comércio: dada a eliminação das barreiras comerciais entre dois paises, um deles 
deixa de produzir internamente determinado bem, passando a importá-lo do outro, 
em decorrência do menor custo de produçáo deste (e, conseqüentemente, do seu 
menor preço). O segundo efeito corresponde i situação na qual determinado 
membro da união alfandegsria passa a importar certo bem do outro membro, 
deixando de comprá-lo de um terceiro pais, de fora da uniao, que antes constituía 
a fonte de oferta mais barata; nesse caso, ocorre desvio de comércio, pois a oferta 
proveniente de um país menos eficiente na produção do bem em questáo aumenta 
relativamente i oferta de um produtor mais eficiente. 

A consideração conjunta dos dois efeitos apontados por Viner impossibilita 
concluir, em termos gerais, pela desejabilidade, ou não, da formação de uma uniáo 
alfandegária, seja do ponto de vista dos defensores do livre comércio, seja sob a 
ótica protecionista. Segundo as premissas protecionistas, o desvio de comércio 
constituiria um efeito benéfico para ambos os membros da união - dado que 
estimularia as atividades produtivas no interior da região -, mas a criação de 
comércio seria, possivelmente, danosa para o país importador. Para os free-traders, 
ocorreria o oposto: a criação de comercio seria favorável, não apenas para os 
membros da união alfandegária - devido à maior especialização de cada um, de 
acordo com suas vantagens comparativas -, como também para o mundo como 
um todo - que se beneficiaria da melhor alocação dos fatores de produção em 
nível global -, e o desvio de comércio se revelaria prejudicial para todos (exceto 
para o membro supridor do bem), pois encbrajaria a má alocaçáo de recursos. 
Independente da postura metodológica adotada, trata-se de duas forças que atuam 
em sentido contrário. Como não hi, conforme ressalta Viner, meio de determinar 
a priori qual delas deve prevalecer, o resultado final a ser auferido por uma união 
alfandegária é necessariamente ambíguo; tudo depende da importância relativa 
assumida, em cada caso específico, pelos dois efeitos s~pracitados.~ 

Tendo em vista que os adeptos do livre comércio compõem a corrente teórica 
dominante, a visão geralmente aceita acerca dos processos de integraçáo passa, 
então, a caracterizar-se pela ideia de que: 

"(w)here the trade-creating force is predominant, one of the members at least must 
benefit, both may benefit, the M O  cornbined must have a net benefit, and the world 
at lar e bene ftts... Where the trade-divertin efiect is predominant, one at least oC the % mem er countries ir bound to be injured,%oth may be in ured, the two combined 

at large" [Viner (1 950, p. 44)l. 
d will suffer a net injury, and ttiere will be injury to the outsi e world and to the world 

Pode-se dizer que, antes do estudo de Viner, não havia uma teoria específica 
da integraçáo entre os economistas do mainstream. De fato, como conseqüéncia 



lógica da suposta equivalência qualitativa entre a liberalizaçáo comercial discrimi- 
natória e a liberalização geral, a análise dos processos de integração era empreen- 
dida com base nos mesmos argumentos teóricos válidos para a abertura multilateral, 
não havendo muito espaço para uma teoria da integração propriamente dita. Assim 
sendo, a introdução dos conceitos de criação e desvio de comércio deve ser vista 
como ponto de partida de tal teoria. 

Vale notar que a contribuicão de Viner não se limita à argumentação anterior, 
pois ele também considera outras possíveis conseqüências da formação de uma 
união alfandegária. Em particular, ele analisa a possibilidade de que, na presença 
de economias de escala, a formação de uma uniáo alfandegiria leve à reduçáo dos 
custos unitários de produção em um dos países membros através da ampliação do 
mercado protegido. O menor nível de custos assim obtido poderia provocar um 
desvio de comércio - se tal país começasse a exportar para o outro membro da 
uniáo, su bçtitujndo a oferta de terceiros paises - e, talvez, uma supressão de 
com6rcio'- pois, no caso em que o país nada produzisse antes da integração, a 
diminuição dos custos poderia permitir que fosse atingido o nível mínimo neces- 
sário para tornar a produçáo viável, fazendo cessar as importações de fora da união. 
O efeito final sobre o bem-estar de cada país seria, mais uma vez, indeterminável 
a prioriS5 

Tais efeitos são, porém, relegados a um segundo plano por Viner, tendo em 
vista que ele os considera de pouca relevância na prática; nas suas palavras: 

"It does not seem probablethat the prospects of reduaion in unit-costs of production 
as the resuit of enlargernent of the tariff area are ordinarily substantial, even when the 
individual member countries are quite small in economic çize" [Viner (1 950, p. 46)1. 

Por essa razão, apesar de esses efeitos serem teoricamente válidos e, em 
princípio, incorporáveis ao modelo básico deVinerI6 o seu argumento central reside 
efetivamente nas idéias de criação e desvio de comércio. 

7.7.3. Extensões da análise vineriana 

Durante as tres décadas que se sucedem ao trabalho de Viner, a análise dos 
efeitos da integração ganha um expressivo número de contribuições, sendo obtido 
significativo progresso na compreensão do tema. 

De particular relevância são os trabalhos de'hteade (1 955)) Cehrels (1956) e 
iipsey (1957), que, ao considerar os efeitos da integração sobre o consumo, 
superam uma das principais lacunas da análise de Viner - que, como vimos, 
restringia-se ao lado da praduçááo. A conclusáo mais importante desses autores 
consiste na identificaçáo de um aspecto positivo do desvio de comércio, derivado 
de um consumo potencialmente mais eficiente,' o qual pode, em princípio, 
compensar os efeitos negativos sobre a alocasão dos recursos produtivos - 
contrariando, assim, a idéia de que tal fenomeno seria necessariamente prejudicial, 
cmnforrne sugerido por Viner. 



Seguem-se contribuiç6es que cada vez mais adicionam complexidade i 
investigaçáo dos ganhos e perdas de bem-estar relativos aos processos de integra- 
ção: introduz-se maior número de bens nos modelos, destacando-se as obras de 
Meade (1 955), Lipsey (1 960 e 1970) e Vanek (1965); estuda-se o efeito potencial 
da integraçáo sobre os termos de troca [Arndt (1 9691, Johnson (1 962) e Kemp 
(1 969)l; retoma-se a questáo das economias de escala [Tinbergen ( I  9571, Johnson 
I 7  9621, Wonnacott e Wonnacott (1 9671, Williarnson (1 971) e Corden (1 972)l; e 
estende-se a análise para o quadro de equilíbrio geral [Lipsey (1 970), Vanek (1 965), 
Kemp ('I 969) e Negishi (1969)].8 

Entretanto, apesar de proporcionarem diversos resultados interessantes, to- 
dos esses trabalhos constit~iem, na verdade, meras extensóes do modelo vineriano 
básico; a estrutura inicialmente idealizada por Viner, fundamentada nos conceitos 
de criação e desvio de comkrcio, mantém-se como a espinha dorsal da teoria. 

1.7.4. A nova teoria do comércio internacional 

O quadro teórico anteriormente descrito modifica-se signif~c- dtivarnente com 
o advento, ao final da década de 70, da nova teoria do comércio internacional. 
Caracterizada pelas hipóteses de mercados imperfeitamente competitivos e retor- 
nos crescentes de escala, tal a bordagern permite incorporar 2 análise dos problemas 
do comércio internacional aspectos fundamentais da realidade economica - 
economias de escala (não-marshallianas), diferenciação de produtos e firmas com 
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poder de mercado -, com os quais a visáo tradicional, centrada na cornpeução 
perfeita e retornos constantes. era incapaz de lidar satisfatoriamente. 

O desenvolvimento da nova abordagem desclobra-se, basicamente, na cons- 
trução de modelos de competição monopolística à Charnberlin e modelos de 
oligopólio aplicados ao comercio internacional. A primeira linha de pesquisa, 
inaugurada por Dixit e Norman (1 980), Lancaster (1 980) e Krugman (1 979 e 1 9801, 
permite formalizar a existéncia de setores produtores de bens diferenciados e a 

ocorrência de retornos crescentes na produção de cada variedade. Par sua vez, os 
modelos de oligop6li0, cujas contribuicões iniciais mais importantes são propor- 
cionadas por Markusen (? 9811, Brander (I 981 )i Brander e Krugrnan (1 983) e Dixit 
(1 9841, possibilitam a consideração de si-tuações de interdependência estratégica 
no processo de concorrência entre as firmas, além de propiciarem a an61ise de uma 
série de hipóteses alternativas acerca da estrritura do setor industrial enlocado, tais 
como: hornogeneidade x d iferenciacão dos produto's, livre entrada x número fixo 
de competidores e mercados segmentados x mercados integrados. 

Apesar de, inicia lrnente, não fazer referência direta ao problema da integra- 
ção econ6mica, essa literatura já parece fornecer - através dos seus argumentos 
relativos i liberalização comercial em geral - elementos para uma análise muito 
mais rica da questão do que a realizada pela abordagem tradicional vineriana. De 
fato, dentro do novo paradigrna,.a redução das barreiras e custos associados ao 
comércio entre os países de certa região não deve limitar-se a determinar a 
"cria<ão8' ou o "desvio" de comércio, implicando também a possibilidade de 



ganhos relativos ao aproveitamento das economias de e~cala,~ à redução das 
distorçóes de rneicado, ao aumento da variedade de produtos disponíveis para o 
consumidor e à diminuição dos custos de cross-hauhg envolvidos no comércio 
intra-indústria. 

Tal intuiçáo é confirmada pelos primeiros trabalhos voltados explicitamente 
para a análise da integraçáo. Venables (1 9871, por exemplo, demonstra, através de 
um modelo de oligopólio - no qual o número de firmas é determinado en- 
dogenamente pela livre entrada na indústria, e onde as firmas produzem, sob 
retornos crescentes, um bem homogêneo - que a formação (ou ampliação) de uma 
união alfandegária permite efetivamente o aumento da escala de produção das 
firmas e a intensificação da competição no interior da região. 

Desta forma, o surgimento dos modelos de comércio internacional em 
condições de competição imperfeita marca a ascensão de uma abordagem mais 
abrangente e realista ao estudo da integraçáo economica, no seio da qual os 
conceitos de criação e desvio de comércio, ainda que continuem sendo relevan- 
tes,1° deixam de constituir o ijnico objeto de pesquisa. 

A contribuição de Srnith e Venables (1 988) pertence a essa linha teórica, 
permitindo não apenas a consideração dosvários efeitos supracitados, mas também 
a inclusáo de um argumento inteiramente inédito, que propicia novos e interes- 
santes insights sobre a questio da integraçáo. É o que veremos a seguir. 

1.2. A abordagem de Smith e Venables 

7.2.7. De mercados segmentados a mercados integrados 

Srnith e Venables (1988) proporcionam uma das análises mais originais e 
interessantes sobre os processos de integraçáo econômica. Antes deles, de fato, os 
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estudos teóricos relacionados ao assunto - seja nos moldes do paradigma tradicio- 
nal, seja no quadro da nova teoria do comércio internacional - restringem-se, 
basicamente, à investigação dos efeitos provocados pela reduçáo de custos e 
barreiras ao comércio entre os países de determinada região. Se, por umlado, tal 
postura constitui uma representação adequada da formação de zonas de livre 
comércio e unióes alfandegárias, por outro lado, a análise de formas de integraçáo 
mais "ambiciosas", do tipo Europa 92 e Mercosul, requer também a consideração 
de outros aspectos do processo. Smith e Venables identificam um desses aspectos. 

Segundo eles, além de promover alterações no ambiente econbmico em 
termos de redução dos custos de comércio, o estabelecimento de um mercado 
comum envolve também a eliminaçzo dos obstáculos i arbitragem entre os países 
- decorrentes da existência de diferentes ,formas de barreiras náo-tarifárias - 
rompendo, assim, a divisão do mercado regional em segmentos nacionais separados. 

Num contexto de competição imperfeita, isso deve afetar a priipria natureza 
da interaçáo estratégica entre as firmas de diferentes países. Com efeito, na situaçáo 



pre-incegração, em que as fronteiras nacionais constituem um impedimento ao 
processo de arbitragem entre os países - determinando a existência de mercados 
segmentados -, as firmas deparam-se com distintas curvas de demanda em cada 
pais e tornam as decisões referentes is suas variáveis estratégicas (quantidadedpre- 
ÇOS) de modo independente para cada um deles. A ausência de inter-relações entre 
os mercados permite. assim, que as firmas tirem proveito das diferentes elas- 
ticidades de demanda "percebidas"ll em cada mercado, através da pratica de 
discriminação de preço -cobrando preços ao produtorT2 mais elevados nos mercados 

.com elasticidade mais baixa, ou seja, onde seu poder de monopólio é maior. 

Na medida em que o processo de integraçáo econcmica acarrete a reduçáo 
dos custos de arbitragem entre os países, determinando, assim, a variação do grau 
de segmentação dos mercados nacionais - os quais se'tornam inter-relacionados 
-, a conduta das firmas deve mudar: as suas decisóes estratégicas passam a estar 
referidas a niveiç "globais" das variaveis relevantes - e não mais a níveis distintos 
eçtabelecidos independentemente para cada mercado -, refletindo a sua nova 
percepção do ambiente em que operam. A principal irnplicaçáo dessa mudança 
nos padrões de comportamento das firmas reside no fato de que elas perdem a 
capacidade de discriminar preços- entre os mercados; de fato, a crescente pos- 
sibilidade de arbitragem entre os países levanta cada vez maiores obsticulos A 
manutenção de ta l  política, pois significa que os demais agentes econômicos 
tornam-se crescentemente capazes de comprar os produtos no mercado cujo preço 
é mais baixo e revendê-los no outro mercado. Desta forma, a integraçáo diminui 
o poder de as firmas auferirem preços ao produtor diferentes em cada mercado, 
provocando uma tendência i equalização dos preços entre os vários mercados; se 
os custos associados h arbitragem forem completamente eliminados - isto é, no 
caso de arbitragem "perfeita" -, os preços deverão ser exatamente idênticos. 

É evidente que tais modificações na forma do "jogo" competitivo disputado 
pelas firmas dos diversos países devem produzir importantes efeitos sobre os 
padróes de produção e comércio da região e. por conseguinte, sobre o bem-estar 
das nações envolvidas. 

Em particular, cabe destacar que, como as parcelas de mercado detidas pelas 
firmas são geralmente maiores no seu mercado doméstico, o poder de discriminar 
preços costuma ser utilizado em detrimento dos consumidores locais; logo, a perda 
de tal poder ocasionada pela possibilidade de arbitragem entre os mercados deve 
provocar a reduçáo dos preços cobrados internamente. Dado que tal fenômeno 
deve ocorrer em todos os países, é razoável esperar que se verifiquem duas 
tendência5 uma baixa gerai dos preços - pois todas as firmas teráo seus preços 
domésticos reduzidos , e uma diminuição do volume de comércio intra-regional 
- dado que o menor preço das firmas locais incentivará a arnpliaçáo da parcela de 
mercado suprida por elas. A existência deste último efeito é bastante interessante, 
pois corresponde exatamente ao inverso do efeito pró-comércio, derivado da 
queda dos custos de comércio, usualmente esperado de um projeto de integração. 

No que conceme às conseqüências do ponto de vista do bem-estar de cada 
país, é possível identificar uma fonte provável de ganhos, associada ao aumento 



do excedente do consumidor, e urna de perdas, relativa à redução dos lucros das 
firmas; o resultado líquido é, porem, incerto. 

A combinacão desse novo aspecto da integraçáoecon6mica com os argu- 
mentos já presentes nos primeiros modelos de comércio em competição imperfeita 
faz da análise de Smith e Venables uma das mais interessantes e abrangentes 
contribuições sobre o tema. 

7.2.2. O modelo em um estágio I 
As considerações acima sáo formalizadas por Smith e Venables através de um 

modelo de equilíbrio parcial caracterizado pela existência de vários países e firmas, 
que produzem, sob condiçbes de retornos crescentes de escala, diversos tipos de 
pi.odutos imperfeitamente substituíveis. A esséncia da análise é, porém, muito mais 
simples. Trata-se, basicamente, de adicionar ao modelo do "dumping recíproco'' 
de Brander e Krugman (1 983) uma condição que reflita a possibilidade de arbitra- 

gem entre os mercados. 
No modelo do "dumping recíproco", as decisões estratégicas das firmas 

referem-se às quantidades a serem produzidas e vendidas. As firmas comportam-se 
à Cournot-Nash, vale dizer, elas não esperam qualquer reação as suas ações por 
parte das rivais: ao estabelecer o seu nível de produçiio, cada firma supõe que as 
quantidades vendidas pelas outras sejam constantes. Dado que os mercados 
nacionais são segmentados, as firmas tomam decisões distintas para cada país; isso 
significa que a condição de maximizaçáo de lucro das firmas consiste na igualdade 
entre a receita marginal e o custo marginal relativos às vendas em cada mercado. 
Se os custos de transporte" forem nulos, isto equivale à equalização da receita 
marginal auferida em cada mercado; caso contrário, trata-se de equalizar ta is  
receitas marginais, descontados os custos de transporte - ou seja, no caso de dois 
mercados., ternos, para cada firma: 

onde p ,  t e e são, respectivamente, preço, custo de transporte (em termos ad 
valorem) e elasticidade percebida de cada mercado. 

Vale notar que a suposição de custos marginais constantes, adotada por 
Brander e Krugrnan (1 9831, é crucial no que diz respeito à total ausgncia de 
inter-relações entre os mercados, pois impede- que surjam situações do tipo 
sugerido em Krugrnan (1984), em que a ocorrència de custos marginais decres- 
centes determina que a expansão das vendas e m  um mercado afeta também os 
custos relativos às vendas nos demais mercados. Entretanto, mesmo que tal 
hipótese não fosse feita, os resultados que nos interessam não seriam alterados, 
pois as quantidades continuariam a ser estabelecidas separadamente para cada 
mercado. 

No caso de haver apenas dois países e duas firmas (uma em cada país), as 
principais conclus8es do modelo são as seguintes: 



a) Haverá comércio intra-indústria sempre que o preço de monopíilio que 
a firma local cobraria em autarquia for maior do que o custo marginal de 
exportação da outra firma. De fato, numa situação em que cada mercado 
é, i nícialmente, suprido com exclusividade pela firma local, sabemos que 
a elasticidade de demanda percebida pela firma estrangeira é infinita - 
pois, evidentemente, a sua parcela de mercado é igual a zero. Logo, a 
receita marginal a ser recebida em cada mercado pelas firmas externas 
equivale justamente ao preço em vigor - que 6,  no caso, o preço de 
monopólio imposto pelo produtor local. Se tal preço for superior ao custo 
marginal de exportaçáo, e lógico que compensará penetrar no mercado 
externo, de modo a igualar a receita e o custo marginal a ele associados. 

b) Se os custos de transporte não forem nulos, ocorrer2 o fenômeno do 
"dumping reciproco", isto é, ambas as firmas estarão discriminando preços 
em detrimento dos consumidores domésticos. Isso decorre do fato de que, 
na presença de custos de transporte entre os pakes - e, portanto, de custos 
marginais de exportação necessariamente maiores do que os custos 
relativos As vendas internas -, cada firma tem uma parcela de mercado 
menor no pais estrangeiro, o que implica maiores elasticidade de demanda 
e receita marginal percebidas nesse mercado - e, conseqüentemente, 
menor mark-up sobre os custos de produção. 

Tal caracterização corresponde, dentro da análise de Smtth e Venables, A 
situação vigente antes da realização do processo de i ntegraçáo. Eles supõem, enião, 
que a integraçáo de tais mercados deve corresponder à total eliminagão dos custos 
de arbitragem entre os países, de modo que não pode haver diferença entre os 
preços ao produtor auferidos em cada mercado. A decisáo da firma passa a consistir, 
assim, na determinação de uma única quantidade "global" a ser produzida, sob a 
suposição de que a quantidade total da outra firma seja constante. A aloca~ão dessa 
produção entre os dois mercados serb determinada por arbitragem, ou seja, pela 
condiçáo de equalizaçáo dos preços ao produtor para cada firma, 

A principal consequéncia de tal mudança na forma do jogo reside, como já 
mencionado, no fato de que cai o poder de monopólio de cadafirma em seu mercado 
doméstico, de modo que seus preços nesses mercados são reduzidos. Por sua vez, isso 
implica o aumento da parcela de mercado em cada país suprida pela firma local, 
causando, portanto, a queda do volume de comércio entre as duas economias. Desta 
forma, temos o resultado aparentemente paradoxal de que a maior integração entre 
dois mercados pode levar à diminuição do nivel de comércio entre eles. 

1.2.3. O modelo em dois estágios 

Venables (1 990b) estende esta análise atraves de um modelo em dois 
estágios,14 no qual as firmas decidem, num primeiro momento, sobre a produção 
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total (ou capacidade) a ser vendida, e, em seguida, determinam a sua alocaçáo 
entre os diversos mercados. Tal modelo e bem mais interessante que o anterior, 
pois além de representar um (pequeno'') passo rumo à dinamizaçáo da teoria, 
através da incorporaçáo de alguns aspectos temporais, permite a caracte rizaçááo de 
situações intermediárias entre os dois casos extremos de completa segmentação ou 
integraçáo dos mercados. Vejamos os principais elementos do modelo, em que se 

I supõe haver dois paises idênticos com n firmas (n 2 1) em cada um. 
I No primeiro estágio, as firmas determinam a sua capacidade supondo 

capacidades fixas por parte das rivais - isto é, elas jogam à Cournot-Nash. No 1 segundo ertigio, elas estabelecem a distribuis50 das vendar entre or mercados 
sujeitas à condição habitual de igualdade entre as receitas marginais (descontados 

1 os curtos de transporte) obtidas em cada mercado. Entretanto, ao contrário do que 
ocorria em Smith e Venables, nesse estágio as variações conjecturais não são 
necessariamente iguais a zero. É justamente aqui que reside a maior inovação do 
modelo, pois ~knables  interpreta o valor de tais varia~óes conjecturais (v)  como 
sendo um indicador do grau de integraçáo existente entre as economias - o que 

! Ihe permite caracterizar situações entre a completa segmentação (quando v é nulo) 
e a completa integração (quando V é igual a I). 

A sua argumentação é basicamente a seguinte: dada a produgão total 
(determinada no período anterior), o aumento nas vendas para certo mercado 
corresponde a uma redução equivalente nas vendas destinadas ao outro mercado, 
d e  modo que dx = - dx* (onde x é a quantidade vendida por uma firma 
internamente e x* é a quantidade exportada). Supondo dx > 0, podemos calcular 
o efeito de tal variação sobre os preços domestico e externo auferidos pela firma 
em questão, através das funçóes de demanda inversa; para o exemplo descrito por 
Venables, temos: 

dpldx = - b + (b - CX)V 

dp*/(- dx*)  = b - [b - a)v  

onde b e a são parámetros da função de demanda (a > O denota produtos 
diferenciados) e v representa a conjectura da firma acerca da reação das rivais aos 
seus movimentos, ou seja: 

v = - (dY/dx) = - (dY*/dx*) 

onde Y e Y* sáo as quantidades ofertadas por todas as demais firmas (de ambos os 
países) em cada rnercad~. '~ Portanto, v pode ser interpretado como o número de 
unidades que o conjunto das firmas rivais desloca do mercado 1 para o 2 ,  dado o 
deslocamento de uma unidade de vendas por parte da firma em questão do 
mercado 2 para o 1. Além disso, vemos, pelas duas equações anteriores, que v 
pode ser considerado como uma medida do grau em que a firma sente-se capaz 
de mover os preços de seus produtos de forma independente em cada mercado - 
ou seja, como uma medida de sua capacidade de discriminar preços. I! evidente 
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que, se v = O, o efeito de uma realocaçáo de vendas entre os mercados sobre os 
preços é máximo; temos, neste caso, a segmentaçáo total. Se, por outro lado, 
v > O, a firma antecipa realocaçóes compensatórias por parte de suas rivais; 
nesta situação, existe algum grau de integraçáo entre os mercados que limita o 
poder de a firma discriminar preços. No caso de produtos idênticos (a = O), 
v = 1 corresponde ao caso de completa integração, pois a firma náo é capaz de 
produzir qualquer variação independente de preços; no caso de produtos d iferen- 
ciados, tal situação é dada por v = b/(b - a): Desta forma, fica claro que o modelo 
permite tratar de situaçoes caracterizadas por diferentes graus de integraçáo 
econ6mica. 

Vale notar, ainda, que, além dos dois casos extremos - que correspondem 
às situa~óes analisadas por Srnith e Venables-, existe mais um valor de vque denota 
um equilíbrio de Nash; trata-se, com efeito, de v = (6 - aI(2n - 1 )l[(b - cr)(ln - 1) 
+ a], ' que constitui uma representação, em termos de quantidades, de um 
equilíbrio a Bertraod- pois, conforme mostra Venables, neste caso o resultado é 
o mesmo que seria obtido se as firmas escolhessem preços em cada mercado, 
supondo fixos os preços das rivais. 

Este fato apresenta duas ordens de implicações distintas, que valorizam 
ulteriormente o alcance do modelo. Por um lado, mesmo que as dificuldades 
associadas i interpretação de variações conject~rais'~ enfraqueçam a consistência 
teórica de se tratar v como uma variivel contínua, é certo que o modelo possibilita. 
analisar de forma rigorosa pelo menos uma situação intermediária entre a segrnen- 
tação e a integraçáo completa. Por outro lado, torna-se possível estudar os efeitos 
da integragão a partir de duas situações iniciais distintas no que diz respeito ao tipo 
de competição vigente na indiistria em questão - competição em quantidades ou 
em preços -, o que indubitavelmente representa um avanço em relaçáo a Smith e 
Venables." 

Em resumo, a nova abordagem ao estudo da integraçáo econômica, inaugu- 
rada por Srnith e Venables e subseqüentemente aperfeiçoada por Venables, 
baseia-se na idéia de que tal processo náo envolve apenas alterações em termos 
de redusõões dos custos de transporte, mas engloba também significativas mudanças 
qualitativas no ambiente economico, dado que afeta a própria natureza da disputa 
travada entre as firmas estabelecidas em países diferentes. 

7.2.4. Limitaçdes da abordagem 

Apesar de suas muitas virtudes, a abordagem de Smith e Venables padece de 
limitações significativas. Podemos distingui r dois tipos básicos de problemas: o 
primeiro diz respeito 2 adoção de um quadro analítico que, ao deixar de lado 
determinados elementos e fenômenos da realidade econ6mica, limita a abrangên- 
cia do estudo; o segundo, mais grave, está associado a deficiências dentro da 
pr6pria análise. 



1.2.4.1. Possíveis extensões de Smith e ~enables 

Inicialmente, devemos mencionar o fato de que os modelos anteriormente 
descritos são construidos em equilíbrio parcial, o que significa que eles trabalham 
com duas hipóteses implícitas: a) os preços dos recursos usados pela indlistria 
analisada estio disponíveis a um preço constante; e b) tal preço é igual ao seu custo 
de oportunidade social marginal. Tais hipoteses não são justificáveis, respectiva- 
mente, no caso em que os insumos interrnediirios consumidos pela indústria sejam 
produzidos sob condiçbes de competiçáo imperfeita, e no caso em que a expansão 
de uma indústria oligopolista ocorra 2 custa de outras indktrias também imperfei- 
tamente competitivas [Gasiorek, Smith e Venables (1991)l. Desta forma, as conclu- 
sões obtidas pelos modelos - especialmente as concernentes aos efeitos sobre o 
"bem-estar" dos paises - podem não ser válidas em determinadas situações. Tal 
constataçáo denota a necessidade de estender a analise a um quadro de eq uilibrio 
geral, de modo a assegurar resultados mais consistentes. 

Uma segunda questão esta associada ao fato, apontado por Flores e Merce- 
nier (1992), de que a modelagem do processo de integracão limita-se exclusiva- 
mente aos efeitos do lado da oferta de mercado, não levando em consideração a 
possibilidade de ocorrerem também modificações no comportamento dos consu- 
midores. A ausência de impactos do lado da demanda seria justificavel somente se 
os resultados dos modelos fossem obtidos em curto prazo, o que não parece, 
porém, condizer com algumas das su posiçóes comumente adotadas na literatura 
- tais como a hip6tese de livre entraddsaida de firmas da indústria -, as quais 
pressupõem a passagem de certo intervalo de tempo náo-neglige nciável. Seria 
conveniente, por conseguinte, admitir também a existência de efeitosda integração 
sobre o comportamento cios consumidores. 

Outro ponto a ser destacado reside no caráter estático do estudo de Smith e 
Venables, o qual impede a contemplação dos prováveis efeitos dinámicos impelidos 
pela integração, tais como o revigoramento do processo de introdução e difusão 
de inovações tecnológicas e o aumento dos níveis de investimento e crescimento 
da produção - o que torna patente a importância de ir além das técnicas de estática 
com parativa .Ig 

Esses problemas já vêm sendo enfrentados e, em grande medida, superados 
por algumas contribuições recentes: a extensão da análise da integração para um 
quadro de equilíbrio geral foi empreendida, por exemplo, por Gasiorek, Smith e 
Venables (1 991 e 19921, Burniaux e Waelbroeck (1 992 e 19931, Mercenier (1 992a 
e 1992b), Mercenier e Schmitt (1 992) e Flôres (1 993); a incorporação de impactos 

I do processo de integração sobre o lado da demanda foi realizada por Hayes et alii 
(1992) e, novamente, Burniaux e Waelbroeck (1992); e os possiveis ganhos 
dinsmicos advindos da integração foram anal tsados por Baldwin (1 989). 

Há, porém, uma possivel extensão da abordagem de Smith e Venabtes ainda 
inexplorada, referente à possibilidade de que as firmas tomem decis6es acerca da 
localizaçáo de suas plantas produtivas. A inclusão de tal medida proporcionaria um 
grande enriquecimento da analise, principalmente se considerarmos que os proces- 
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sos de integraçáo econômica mais abran!gente~,'~ue Smith e Venables se propõem 
estudar, não se restringem ao desmantelamento das barreiras comerciais entre os 
países de determinada região, devendo envolver também a possibilidade de 
deslocamentos de recursos e fatores produtivos no interior da região. Conforme 
aponta Kierzkowski (1 990, p. 777): 

"lt would be extremeiy useful to allow firms in the Venables model to make decisions 
about lant location. There is no reason to expect that the process of integration will 
leave t E e nurnber of firms as well as their location cornpletely unchanged." 

Esta quesiio será tratada pelo modelo a ser por nós desenvolvido no próximo 
capítulo. 

.. . 
1.2.4.2. Problemas internos a análise 

Além das limitaçóes anteriores, a análise de Smith e Venables apresenta 
problemas quanto a própria lógica interna de sua proposiçáo principal, a idéia de 
que a integraçáo dos mercados deve conduzir cada firma à equalizaçáo dos precos 
"na porta da Mbrica". 

A este respeito, as críticas tendem a concentrar-se no grau de realismo da 
condição de integrasão de Smith e Venables. E evidente, de fato, que ambas as 

. . 

. . hipóteses de completa segrnentaçáo e completa integraçáo caracterizam situações 
extremas, pois implicam, no primeiro caso, que não pode ocorrer nenhuma 
arbitragem e, no segundo caso, que 05 custos de arbitragem entre os mercados são 
nulos. Por esta razão, alguns autores questionam a validade de considerar a 
passagem para urna situação de mercados integrados como sendo realmente 
atingível. De acordo com Flam (1 992, p. 20-211, por exemplo: 

"(t)he reason for such a switch is never specified. The implication seems to be that 
arbitrage costs are reduced from being prohibitive to becoming identical to ihe 
producers' costs, obviously a very optimistic view of '1 992'."20 

A aceitação de tal crítica não compromete, porém, a relevância da inovação 
teórica proposta por Srnith e Venables, tendo em vista que - conforme sugerido 
por Flôres e Mercenier (1 992) - poderíamos interpretar a tendência a equafizaçáo 
dos ao produtor como sendo uma situação-limite de equilibrio. 

O problema mais grave reside, a nosso ver, no fato de que os preços ao 
produtor podem não ser equalizados, mesmo admitindo-se que a jntegração leve 
a urna situa~so de arbitragem "perfeita". .Com efeito, a eliminasão dos custos de 
arbitragem entre os mercados implica, simplesmente, que os consumidores de cada 
pais tornam-se capazes de revender no exterior, sem qualquer custo de transação, 
os produtos comprados em seus respectivos mercados. Entretanto, assim como os 
produtores, eles incorrem em custos de transporte ao levar as mercadorias de um 
paÍs para outro. Na medida em que .tais custos não sejam igualados a zero pelo 
processo de integraçáo - persistindo, portanto, algum tipo de obstáculo às transa- 
ções comerciais entre os pakes -, a arbitragem não deve lograr a equalização dos 
preços ao produtor auferidos pelas firmas em cada mercado. 



Isso pode ser visto de forma muito simples. Denotando o preço do produto 
de determinada firma nos países 1 e 2 por P, e P,, respectivamente, e o custo de 
transporte por t, a possibilidade de arbitragem impõe que, no equilíbrio, sejam 
satisfeitas as seguintes condições: 

as quais refletem o fato de que a diferença entre os preços vigentes em cada país 
não pode ser maior do que o nível dos custos de transporte - pois, sempre que isso 
ocorrer, os arbitragem comprarão o bem no mercado mais barato e o revenderao i no mais caro, provocando a apmxirnagòo doi presos ate a imite estabelecido por 
t .  Em tal situação, a firma não pode discriminar preços em detrimento dos 
consumidores estrangeiros: se ela estiver localizada no país I ,  a relação (I ) implica 
que o preço ao produtor recebido no mercado estrangeiro, P f  - t, não pode ser 
maior do que o preço ao produtor cobrado no mercado doméstico, P,; e, se ela 
estiver localizada no país 2, a relação (2) determina que o preço ao produtor obtido 
no mercado 1 não pode ser superior ao preço auferido no mercado 2. Por outro 
lado, é evidente que as desigualdades acima permitem que o preço ao produtor 
recebido no país de origem seja mais elevado do que o preço ao produtor recebido 
no país estrangeiro, de modo que continua sendo possível a prática de discrimina- 
ção de pretos em detrimento dos consumidores domésticos - ainda que sujeita, 
agora, a um limite máximo associado aos custos de transporte." Conseqüentemen- 
te, vemos que a equalização dos preços ao produtor constitui um resultado possível, 
mas não necessário, do processo de in tegrasão - e,  portanto, que a condição de 
intesraçáo imposta por Smith e Venables não é plenamente justificável, mesmo 
numa situação de arbitragem "perfeita". Somente se os custos de transporte fossem 
nulos, poderíamos ter certeza de que os preços ao produtor seriam efetivamente 
equalizados. 

Tal conclusáo é obtida num nível muito amplo de generalidade; com efeito, 
ela decorre automaticamente das relações (I)  e (2), não requerendo qualquer 
hipótese adicional. Devemos notar, porém. que, no caso de produtos homogêneos, 
a aceitação da condição de Srnith e Venables revela-se ainda mais problemática." 
Vejamos o porquê disso. 

Suponhamos a existência de dois países, onde os preços de mercado do 
produto homogêneo produzido pelas firmas de ambos os países são denotados por 
P, no país 1 e P2 no país 2. Os preços ao produtor auferidos pela(s) firrnab) 
localizada(s) no país 1 sáo, por definição, q, = P,. q, = P2 - t; aqueles recebidos 
pela(s) firrna(s) do país 2 são y, = P, - t ,  y, = P, (onde t representa os custos de 
transporte). Logo, temos a seguinte situação: 



 este contexto, a condição de equalizaçáo dos preçbs ao produtor - ou, 
alternativamente, a perda da capacidade de discriminar preços por parte das firmas , 

- implica necessariamente as seguintes relações: 

q1 = q z * P l  = P z - t  (5 I 

y2 = y1 3 P2 = P, - t (6) 

É evidente que, se tivermos t z O, as equações (5) e (6) não podem ser 
satisfeitas ao mesmo tempo; ou seja, desde que os custos de transporte sejam 
maiores do que zero, a equalizaçáo dos preços ao produtor não pode ocorrer 1 :, 

simultaneamente para,as firmas de ambos os países. Isso pode ser visto também de 
. . outra forma: digamos que as firmas do país 1 tenham &us preços ao produtor 

equalizados (em decorrência da eliminação dos custos de arbitragem entre os 
1 mercados); supondo t > O, temos, pelas igualdades (3)  e (4): 

qi = q 2 S + P 1  = P 2 - t s P ,  < P 2 a y 2  > Yr + t  -$yz  >yl 

o que significa que, ao contrário das rivais instaladas no pais 1, as firmas do país 2 
estão discriminando preços. Fica, assim, demonstrada a incompatibilidade entre 
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I. 
q1 = q 2  eyt = y2. 

I .  
Na ausência de alguma hipótese adicional que estabeleça assi metrias entre 

firmas ou países - possibilitando justificar situaçóes em que apenas as firmas de 
determinado país- percam seu poder de discriminar preços -, parece-nos, portanto, 
inaceitável a imposição arbitrária da condição de equalizaçáo dos preços ao 
produtor como conseqüência do processo de integração. Em outras palavras, fica 
claro que, no q u e  se refere a produtos homogêneos, a equalização dos preços ao 
produtor para ambas as firmas só é possível no caso extremo em que os custos de 
transporte sejam nulos. 

As observaç6es anteriores evidenciam que a capacidade de discriminação de 
. preços por parte das firmas não depende somente da magnitude dos custos de 

arbitragem entre os mercados, mas também do nivel dos cus'tos de transporte, os 
quais constituem barreiras entre os países e, por conseguinR, sempre presewam 
certo grau de segrnentação de mercados. Isto sugere que mesmo a arbitragem 
"períeita" só é capaz de reduzir a diferença entre os preços ao produtor - ou seja, 
de diminuir o poder de as firmas discriminarem preços- até o limite imposto pelos 

I custos de transporte.24 Desta forma, uma análise mais consistente dos efeitos da 

i integraçáo sobre a conduta das firmas requer a combinação dos dois aspectos do 
processo - a redução dos custos de transporte e a eliminaçáo dos custos de 

I .  arbitragem - num único quadro teórico, de modo a tornar evidentes as suas 
inter-reIaçóe~.*~ O nosso modelo apresentará uma possível maneira de realizar essa 
tarefa. 

. - 





2. Um modelo com produtos 'hornogeneos e 
localizqgão produtiva: a situagão pFé-integraiçáo 

2.1. Consideraçóes preliminares 

Procedemos, agora, 2 construgão de um modelo destinado a investigar os 
possíveis efeitos do processo de integraçáo econornica sobre uma indústria oligo- 
polizada. Nos baseamos fortemente na análise de Venables (1 990b), procurando, 
pokm, superar algumas de suas limitaçces. 

Em primeiro lugar, incorporamos a possibilidade de as firmas tomarem 
decisões relativas à localizaçáo de suas plantas produtivas, permitindo-lhes optar 
entre exportar para os mercados vizinhos ou supri-los localmente (tornando-se 
empresas multinacionais). 

Paia tanto, apoiamo-nos prirnordialrnenk nos trabalhos de Horstmann e 
Markusen (1 992) e Rowthorn (1 9921, os quais sugerem uma maneira bastante 
simples e interessante de justificar as decisões de localização produtiva das firmas e, 
consequentemente, explicar a existência de determinada estrutu,ra de mercado. No 
modelo desenvolvido - simultânea e independentemente - por esses autores, a 
competição enbe as firmas envolve dois estágios: no primeiro, são escolhidos o número 
e a localizaqão das plantas produtivas; no segundo, sáo determinados, à Cournot- 
Nash, o nível e a alocação da produção de cada planta. Para cada possível 
combinação das decisões do primeiro estágio, as firmas auferem, ao final do jogo, 
diferentes níveis de lucro - dando origem, portanto, a uma matriz. de payoffs 
referente ao primeiro estágio. O equilíbrio de Nash desse subjogo determina a 
estrutura de mercado de equilíbrio do modelo. A aplicaçáo dessa idéia ao modelo 
de Venables corresponde, essencialmente, h inclusão de um novo estigio do jogo 
competitivo, anterior a escolha das capacidades produtivas, no qual as firmas 
devem decidir quantas plantas produtivas desejam Operar, e onde desejam fazê-lo. 

A segunda deficiência da análise de Srnith e Venables que nos propomos 
superar reside na inaplicabilidade da condição de integraçáo por eles imposta - a 







Aplicando o mesmo raciocínio anterior e supondo que os custos extras sejam 
idênticos para as duas firmas - devido a dificuldades simétricas de operagáo no 
exterior -, o custo marginal da firma Y no país 1 é: 

onde pv = s, - s2 + a + K. Utilizaremos apenas as relações (1 1) e (i 3) ao longo de 
nossa exposição, devido i sua simplicidade. 

Além do custo marginal de produçáo, cada unidade exportada do bem 
incorre em um custo de comércio, t - que engloba custos tarifários (T), custos de 
transporte e custos alfandegários (r) e outros custos reais de natureza análoga aos 
acima mencionados (a). Supomos que as dificuldades encontradas pelas exporta- 
ções destinadas ao país 1 e por aquelas destinadas ao país 2 sejam de magnitude, 
equivalente, e que nenhuma das duas firmas tenha acesso a melhores condições 
de operação no comércio internacional do que a outra; logo, o custo de comércio 
é sempre o mesma- independente do país de proveniência e do produtorofertante 
das exportações." 

As firmas podem escolher dentre várias possíveis alternativas de suprir os dois 
mercados; elas podem: a) manter uma planta de produção no seu país de origem, 
vendendo parte da produçáo no mercado interno e exportando o resto para o outro 
país; b) manter uma planta de produçáo no país estrangeiro, ofertando localmente 
naquele mercado e exportando para o seu próprio país; ou c) manter uma planta 
de produçáo em cada país, seivindo localmente ambos os  mercado^.'^ 

Evidentemente, cada uma dessas configurações corresponde a uma função 
de custo distinta - pois, em cada caso, as firmas incorrem em determinados custos 
e deixam de incorrer em outros. Entretanto, é possível definir as funções de custo 
total de mudo a incluir todas as três situações acima como casos particulares de 
uma única equação: 

I 
onde nx e nY representam o número de plantas d e  produção operadas pelas firmas 
X e Y, enquanto A',, A',, AY, e Ay2 sáo custos marginais adicionais relativos As vendas 
das firmas em cada mercado. Tais variáveis assumem diferentes valores, de acordo 
com a configuração produtiva escolhida pela firma. Por exemplo, no caso a, a firma 
Xteria apenas uma planta de produção, instalada no país 1 ,  de maneira que deveria 
incorrer em custos de comercio ao exportar para o país 2 ;  conseqüentemente, o 
seu custo marginal associado às vendas nesse mercado deveria aumentar em t 
unidades monetárias -vale dizer, teríamos A", = t .  Por sua vez, o custo das vendas 
no mercado interno corresponderia simplesmente ao custo marginal de produção 
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w: o que significa que AX, = O. No caso b, a firma X produziria no país 2, de modo 
que o custo relativo às vendas nesse mercado seria dado por w' + fi: enquanto o 
custo das vendas ao país 1 consistiria em wx + p" + t (pois seria preciso exportar 
.para lá); desta forma, ter íamos^', = px e A", = p" + t . Por fim, o caso c determinaria 
AXZ = e A" = O. 

2.2.3. Comportamento estratégico 

O objetivo das firmas consiste em maximizar seus lucros, que são dados pela 
diferença entre as receitas auferidas em cada mercado e os custos totais definidos 
acima: 

Assim como ocorre em qualquer contexto de oligop6lio1 as firmas sabem que 
os seus lucros não-dependem apenas de suas próprias decisões de produçáo, mas 
também das ações empreendidas pela rival. Temos, assim, urna situação de 
interdependência esbatégica, na qual cada firma procura prever o comportamento da 
outra, de modo a poder adotara estratégia que lhe confira o melhor resultado possível. 

Supomos que aç firmas comportem-se sempre de forma não-cooperativa, ou 
seja, não existe a possibilidade de colusáo. (explícita ou implícita) entre elas. 

O processo de competição entre as firmas envolve três estigios. No primeiro, 
elas escolhem, simultaneamente, o nljmero e a locafização das plantas produtivas 
que desejam operar. Elas podem, conforme já mencionado, optar por manter uma 
planta em seu pais de origem, urna planta no país estrangeiro ou urna planta em 
cada pais. Mas elas também podem decidir ficar de fora do mercado - caso as 
outras escolhas Ihes proporcionem prejuízos - e, conseqüentemente, optar por O 
[zero) planta de produção. 

A combinação de todas as possíveis decisões de cada firma dá origem a 16 
configurações de mercado distintas.lD A cada situação estio associados diferentes 
níveis de lucros. Podemos retratar este subjogo através da seguinte matriz de 
"ganhos" ("payoffs"): 

Firma Y 

Firma X 
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O planta 1 planta (pais 1) 1 planta (pais 2 )  / 2 plantas 

O planta O, O O, nv,,,. 0. n:,.l 0, ny0,2 -- 
1 planta (país 1) n',,, O n a l , l g t  nyl.l* Y , l f  ~ L I  Fli2, flY1.2 

1 planta (país 21 ri",.,(, 0 l-Y ,.,,. 1n7.21. nxl*,lf V h .1  r1.,2, n:., 
2 plantas nx:.(p 0 m2.,-, ny2,,- nx?.v nYz.r na,,, T . 2  - 

- 



onde os "ganhos" de cada firma consistem nos lucros por elas auferidos; nM,, indica 
o lucro da firma X na situação (1, O) da matriz - em que a firma X escolhe 1 planta ! produtiva no país de origem e a firma Y escolhe O planta -, .~',, representa o lucro 
da firma Y na situação (0,1), e assim por diante." Supomos que, sujeitas à condi~áo 
de maximização dos lucros, as firmas tenham preferência por instalar o maior ' 

número possível de plantas e por localizar-se no seu país de origem; ou seja, com 
lucros iguais, elas preferem a estratégia 2 em relação às demais, e a estratégia 1 em 
relação a I *.'l , 

No segundo e no terceiro estágio, são determinados, respectivamente, o nível 
total de produção de cada firma - ou, alternativamente, sua capacidade produtiva" 
- e a alocaçáo dessa produção entre os dois países. Tais decisóes são tomadas 
levando-se em conç ideração a estrutura de, mercado "herdada" do primeiro 
período. Podemos ter três situações básicas: 

a) Ambas as firmas optaram, no período anterior, por não manter qualquer 
planta de produção -situação (0, O) da matriz. Neste caso. evidentemente, 
o jogo já chegou ao término. 

b) Ambas as firmas decidiram manter em operação pelo menos uma planta 
produtiva, caracterizando um contexto de duopólio - situaçces (1, 1 1, 
(1, I*), (1, 21, (I*, I), (I*, 1 *), (1 *, 21, (2, I) ,  12, 1 *} e (2, 2) da matriz. 
Neste caso, supomos que, no segundo período, as quantidades totais a 
serem produzidas sejam determinadas a Cournot-Nash; ou seja, cada 
firma estabelece a sua capacidade de produçáo - através da igualação da 
receita e do custo associados ao incremento marginal da capacidade -sob 
a hipótese de que a quantidade total produzida pela rival permaneça 
constante. Em seguida, no terceiro período, as firmas estabelecem a 
alocaçáo da produçáo entre os dois países, de modo a igualar receita e 
custo marginais relativos As vendas em cada mercado." Nesse último 
estágio de competição, as firmas formam conjecturas acerca da reação da 
rival ao deslocamento'de uma unidade de sua produção de um mercado 
para o outro. A interpretação de t a i s  variaç6es conjecturais é análoga à 
proporcionada por Venables (1 990b): trata-se de urna medida da capaci- 
dade de discri minaçáo de preqos percebida pelas firmas, relacionada à 
possibilidade de arbitragem entre os mercados. 

C) Apenas uma firma decidiu continuar na indiistria, dando origem a uma 
situaçio de rnoriop6lio -. situações (O, 1.1, (0, 1 *), (0, 21, (1, O), I7 *, 0) e 
(2, O) da matriz. Nesta situação, julgamos conveniente suprimir o segundo 
período do jogo; com efeito, a escolha previa da capacidade produtiva 
n3o tem, no monopblio, a mesma natureza estratégica que apresenta no 
duopólio - pois as aç6es da firma náo'influenciarn escolhas posteriores de 
outros agentes -, de modo que não faz muito sentido pensar que o 
monopolista atue em estágios. Desta forma, supomos que o processo de 
otirnizagáo da firma monopolista consisti simplesmente em determinar as 
quantidades a serem vendidas em cada mercado -o que implica também, 
dada a hipótese de plena utilização da capacidade por nós adotada, a 
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determinação do volume total de produção. Vale observar que a exclusão 
do segundo estágio nos proporciona maior clareza e simplicidade na 
interpretação do modelo, sem prejuízo dos resultados - pois os resultados 
são idênticos, quer consideremos ou náo a sua existência. 

Com o intuito de facilitar a leitura do modelo, apresentamos, na tabela a 
seguir, os custos marginais adicionais referentes a cada escolha das firmas: 

Valor dos custos marginais adicionais 
para cada estratégia adotada no primeiro estágio 

. . . ,. 

. . 

2.3. Equilíbrio pr6-integraçáo 

, . , . 
2.3.1. O conceito de equilíbrio 

Adotamos o conceito de eq ui llbrio de "perfeiçáo su bjogo" ("subgame perfec- 
tion"), cle maneira que as firmas antecipam corretamente o equilíbrio de cada 
estágio (su bj ogo) em função das açóes tomadas nos estágios precedentes, to rçaando, 
assim, a obtenção de um equilíbrio para o jogo inteiro.'' 

. . Para resolvermos o modelo, devemos, então, trabalhar cle trás para a frente: 
começamos por calcular as quantidades e os preços de equilíbrio do terceiro e (no 
caso do duopólio) do segundo estágio - o que nos permite achar os níveis de lucro 

, . 
clas firmas para cada possível combinação das decisões do primeiro estágio - e, em 

. . . . 

seguida, determinamos a estrutura de mercado de equilíbrio, que é dada pelo 
. . equilíbrio de Nash do subjogo constituído pelo primeiro estágio. 

Sabemos que podem existir duas configtiraçôes básicas cle mercado - mono- 
pólio ou duopólio. Vejamos, inicialmente, o caso do duopólio. 

2.3.2. O equilíbrio de duopólio 
. . 
. . 
, - 
. . 
. . No último estágio de competição, é determinada 2 distri buiçáo da produçáo 

entre os países. Supomos que a totalidade da produção seja vendida (ou, visto de 
outra forma, que a capacidade produtiva seja plenamente utilizada), de modo que 
temos 

, , X = x ,  f x ,  
. . 

(1 8) 

3 9 

- - - - - -  
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Y = yi + y2 (1 9) 

onde X e Y são as quantidades totais produzidas por cada f i n a .  
!. 

As condiçóes de primeira ordem para a maximização do lucro consistem em 
igualar as receitas marginais obtidas em cada mercado, descontados os custos 
marginais adicionais; temos, portanto, 

p l - b , x ,  (1 + v)-A' ,  =p,-b,x, (I + v ] - # ,  (20) 

p l -b ,y ,  (1 +V) -AY,  = p 2 - b 2 y 2 ( l  + V ) - A Y ?  (21 

onde v é a variação conjectural antecipada por cada firma e deve ser interpretada 
da mesma forma que em Venables (1 990b).j6 Vale observar que adotamos, por 
simplicidade, a hipótese de igualdade das conjecturas formadas por cada firma 
acerca da reação da rival a seus rnovirnent~s.~~ Como estamos, a princípio, numa 
situação de completa segmentaçáo dos mercados, v é igual a zero - e, por 
conseguinte, a capacidade de discriminação de preços por parte das firmas 6 
máxima. 

Tendo em vista que a linearidade das funçbes de demanda e de custo 
assegura a concavidade da função de lucro, as condições acima são suficientes para 

! a obtenção de um máximo.38 

As eq uaçóes (71, (8), (1 81, (1 91, (20) e (21 ) caracterizam o equilíbrio do terceiro 
estágio, cuja solu~áo fornece: as quantidades ótimas para cada firma e os preços 
resultantes em cada mercado, em função das produções totais determinadas no i 

estágio anterior: 

x1 = ' IXb, + 41 
bl + b2 

x2 = ' [Xb, - 0.1 
bl + 6, 

1 
YI = [Yb, - D,l 

I b, + b* 

1 y7 = [yb, + o,] 
b, + b, 

I 
b1b2 ( X +  Y) - b, I2(a, - a,) + (A> A:) - (A; - A5)J 

Pt = a1 - 
b, + b2 Ib, + 6,) 13 + V )  
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b1b2 
(X+v)  - b, ~ ( a ,  - a,) +-.(A( - A$) - (A; -A:) ]  

P2 =a2 - 
b, + 6, (b, + b,) (3 + v) 

. . 
onde: . 

D, = (A; - A:)(2 + v)  + (A}; - A{) + (a, - a,)(? + v )  

(3 + v)(l + v )  

e: 
. . 

No segundo período, as firmas determinam a quantidade total produzida à 
Cournot-Nash, ou seja, considerando constante a produção da rival. As condições 
de primeira ordem são obtidas atraves da igualação a zero da derivada do lucro 
com relação à produção total (levando em consideração as equações de equilíbrio 
acima): 

Tais condições definem implicitamente as curvas de reação das firmas e 
permitem chegar aos seguintes valores de equilíbrio: 

1 a2+AZ-2Aq a., +A: - 2A'; (b, +b2) 
Y = - [  3 + + (d - 2wY) 

b? b 1 0, I 
Estas equações, junto com (22)-(27), caracterizam o equilíbrio do subjogo 

formado pelos estigios 2 e 3 do modelo, para todas as possíveis situações de 
duopólio originadas do primeiro período.3g 

1 .  2.3.3. O equilíbrio de monopólio 

i O caso de monop6lio é mais simples, pois, como vimos, não há uma escolha 
1 ' prévia de "capacidade" - sendo determinadas, de uma só vez, as quantidades a 

serem produzidas e vendidas em cada país. Trata-se, portanto, de um Unico estigio, 



em que as condições de primeira ordem para o problema de maximizaçáo da firma 
consistem na igualdade entre receita e custo marginal referentes as vendas em cada 
mercado. Tais condições nos fornecem diretamente as quantidades ótimas e os 
preços de equilibrio dos dois mercados. Se a firma mort,opoIista for a firma X, 
obteremos: 

a, - & - A ;  
X, = 

2bI 

a, - d - A " ,  
X* = (33) 

2b2 

a, t w ' + A ?  
Pr = 2 

I3 4) 

a,+w"+A", 
pz = 2 

(35) 

Se, por outro lado, o único produtor presente na indústria for a firma Y ,  os 
valores de equ ilíbria serão os seguintes: 

a, - wr- 
y1 = 

Ai; (36) 
26, 

- a, - wY-A! (3 7) Yz - 
+ 

2 4  

a, + wy+Ay 
p1 = 

2 
(38) 

a, + wY+Ai; 
p2 = 2 

(3 91 

As equaç6es (32)-(35) e (36)-(39) retratam todos os possiveis equilibrios de 
monopólio.J0 

1 2.3.1.Oequi i ib i iodop~mcl ioer l2~o 

Su bsútuindo, nas equações (1 6) e (I 7), os valores de equilíbrio obtidos para 
as várias situações de d uop6Iio e mono pófio, podemos calcular os lucros associados 

I a cada configuração de mercado passível d e  emergir do primeiro período do jogo. 
Em outras palavras, .temos a matriz "completa" do primeiro estágio. Isso significa 
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que, finalmente, estarnos em condigóes de analkar a interação estratégica entre as 
firmas nesse nível de competição, de modo a encontrar a estrutura de mercado de 
equilíbrio e, conseq uen temente, o equilibrio do jogo inteiro. 

Para tanto, devemos identificar os eventuais equilíbrios de Nash do subjogo 
constituído pelo primeiro estágio, ou seja, as combinaçóes de decisões em que 
nenhuma das firmas se veria beneficiada por uma alteração unilateral de sua 

. . estratégia - caracterizando, assim, uma situação estável. Podem ocorrer três casos 

. . distintos: 
. . 

1; : a) Existe apenas um equilíbrio de Nash, de maneira que podemos indicar, 
com segurança, a estrutura de mercado que deve surgir - e, logo, as 

1 : :  : 
quantidades e preços que deverão prevalecer ao final do jogo. 

, . . .. 
1 .: , b) Há mais de uma situação de equilibrio, o que, em princípio, nos permite 

apenas apontar um conjunto de cenários possíveis, sem precisar qual deles 
deve se verificar. Entretanto, adotamos uma hipótese que pode restringir 
ulteriormente o número de situações possíveis; supomos que, se em 
determinado equilibrio de Nash ambas as firmas auferem lucros mais 
elevados. do que em outro. o primeiro equilíbrio deve predominar em 
relação ao segundo. Vale notar que tal hip0tese pode, eventualmente, 
conduzir a uma tjnica estrutura de mercado - caso haja um equilibrio de 

I:'-. Nash no qual os lucros das duas firmas sejam maiores do que em todos os 
demais equilíbrios - e, conseqüentemente, a um único equilibrio para o 
jogo todo. 4 1 

C) Não há qualquer equilíbrio de Nash, o que nos impossibilita afirmar 
qualquer coisa a respeito do resultado esperado, a não ser que "tudo pode 
acontecer". 

É evidente que, dada a mulúplicidade de possíveis situaçóes que caracteriza 
o modelo, não somos capazes de encontrar os seus eventuais equilibrios sem ter, 
antes, especificado os valores assumidos pelos parâmetros de demanda e custo. 
Entretanto, podemos definir algumas condições nas q uais 'certas estruturas de 
mercado devem prevalecer em relação a outras. Isso 6 feito através da comparaçáo 
dos lucros derivados das várias estrategias de cada firma, dada a estratégia adotada 
pela rival - o que nos permite inferir sob quais condições certa escolha de 
localização produtiva pode constituir uma estratégia de equilibrio. 

Ficaremos limitados a analisar essa questão do ponto de vista de uma das 

- .  
firmas (A'), pois os resultados para a outra são simétricos. Inicialmente, devemos 

. . utilizar as equaçóes de equilibrio para reescrever a função de lucro (1 6 )  de maneira 
a facilitar o nosso trabalho. Para o caso de monopíilio, passamos a ter: 

1;. e, para o caso de duopólio: 



Usando (1 6'1, podemos comparar os níveis de lucro da firma X associados As 
três estratégias possiveis em situação de monop6li0, (1, O), (1 *, O) e (2,  0). 
Designando os lucros da escolha (1, 0) por ii;,, ,,, da escolha 11 *, 0) por iiX(,.,,, e 
da escolha (2,O) por n",,,,,, obtemos os seguintes resultados: 

onde x2 ,, C) ,, e x, ,,,,, são as quantidades ofertadas no pais 2 sob as estratégias (2, 0) 
e (1, O), respectivamente - e a sua soma, dividida por dois, pode ser considerada 
como um indicador da capacidade "mkdia" de absorção da produçáo da firma X 
por parte do país 2. A relaçáo (40) é bastante intuitiva; ela diz que, para que valha 
a pena ter duas plantas produtivas em vez de apenas uma (no país de origem), é 
necess5rio que: a) os custos de exportação para o país 2 sejam maiores do que os 
custos adicionais de operação de uma planta de produção no local; e b) o 
"tamanho" do mercado 2 percebido pela firma X seja suficientemente grande, em 
relação a magnitude dos custos fixos C'. Se estas duas condições náo forem 
satisfeitas, o investimento em uma planta de produçáo adicional no exterior não 
compensarS. 

0 IIX,Z,O, 2 nxIl*,ol se; 

A interpretação desta relação é análoga à anterior, sendo preciso simples- 
mente "trocar" os países de lugar - pois a firma, agora, deve optar entre operar 
uma planta produtiva em cada pais e manter apenas uma planta, nu país es- 
trangeiro. A escolha depende, mais uma vez, da importincia do mercado para o 
qual a firma poderá exportar - no caso, o país 1 - e da diferença entre o custo 
adicional de servi-lo via exportaçóes (t + p*) e o custo adicional de produzir 
localmente (que é igual a zero, por se tratar do pais de origem); se o "tamanho" 
do país de origem e o custo de supri-lo através de exportações forem grandes, 
relativamente ao custo fixo C", a firma achará mais conveniente ter duas plantas 
em operação. . 

Q ílxII,o, 1 lT ,,., o, se: 



Esta relação se diferencia de (40) e (41) pelo fato de que ambos os mercados 
são importantes para a comparação dos lucros. Isso ocorre porque, enquanto, nos 
casos anteriores, as estratégias em questão acarretam custos adicionais diferentes 
no que se refere ao suprimento de somente um - pais,42 aqui, a opção por 
determinada configuraçáo produtiva afeta a oferta de ambos os países. Com efeito, 
a escolha (1 *, 0)  estabelece custos adicionais de t + unidades para as vendas no 
país 1 e de p" unidades para as vendas no pais 2, ao passo que, na estratégia (1,0), 
tais custos são, respectivamente, O e t. A relaçáo (42) determina, então, que, quanto 
maior o "tamanho" do país de origem relativamente ao país estrangeiro, e quanto 
mais elevado o custo de servi-lo do exterior e m  relação ao custo de suprir o mercado 
estrangeiro via exportação, mais provável que a estratégia (1, 0) revele-se mais 
rentável do que (1 *, 0). 

No que tange aos "ganhos" da firma X nas situações de duopólio, utilizamos 
(1 6") para chegarmos às conclusões  seguinte^.'^ Devemos ressaltar que tais relações 
são válidas para quaisquer estratégias adotadas pela firma Y, de modo que os índices 
(21, (1) e (1") denotam valores associados à decisão da firma X de manter, 
respectivamente, duas plantas produtivas, uma planta no país 1 e' uma planta no 
país 2, independente das escolhas de Y.  

IlX(21 2 iI.*(,) se: 

nxiZ1 2 l7(,*} se: 

l l x ( , ,  L llx(,., se: 

(t + p7 Gu, (1) f x, [I*,) 2 (t - IX* (1) + X *  (1')) (45) 

As interpretações de (43)-(45) são identicas a s  referentes a (40)-(42). 

A combinação das relações acima permite-nos identificar condiçóes neces- 
sárias para que uma estratbgia seja preferivel a outra. Podemos afirmar, por 
exemplo, que: 

a) P preciso ter t > para a estrategia de equilíbrio da firma X residir na 
escolha de duas plantas produtivas - pois, se tal condição não for preen- 
chida, as relações (40) e (43) mostram que o lucro derivado dessa estratégia 
nunca poderi ser maior do que o associado i operação de apenas uma 
planta, no país de or~gern ;~  e 

b) com demandas simétricas entre os países, é necessário ter 8' < O para a 
estratégia 6tima de X sob monopólio consistir na localização de apenas 



uma planta no país estrangeiro - pois a igualdade entre os parâmetros de 
demanda determina, a partir de (421, que, se > 0, o lucro relativo à 
estratégia 1 nunca será inferior ao derivado da estratégia I * .45 

Em certos casos, é possível definir condiçóessvficientes para que determinada 
estrutura de mercado de equilíbrio deva emergir do primeiro estágio do jogo. 
Podemos form dar  as seguintes proposiçóes: 

Proposição 1: Se os custos adicionais de operação de uma planta produtiva 
no exterior forem, para arnbas as firmas, iguais ou superiores aos custos de comércio 
(isto é, se tivermos p.' r t ,  2 t, t 1 O), entáo a estiutura de mercado de equilibrio 
será (1, 1). 

Isso fica evidente a partir da observação das relações (401, (421, (431 e (45). 
px 2 t implica, pelas relações (40) e (431, que a opção da firma X por uma planta 
no país de origem é sempre melhor do que a escolha de multinacionalizaçáo e, 
pelas relações (42) e (451, que tal opção sempre proporciona lucros superiores à 
escolha de localização de uma planta produtiva no pais estrangeiro, independente 
da estratégia adotada pela firma Y. Logo, a firma X optará, necessariamente, pela 
localização de apenas uma planta no país de origem. Similarmente, > t implica 
que a opção da firma Y por uma planta no seu país de origem é sempre superior 
às demais alternativas, independente da estratégia adotada pela firma X - de modo 
que a sua escolha também recairá, necessariamente, na manutenção de apenas . 

uma planta no seu país de origem. Consequentemente, se tivermos 2 r ,  2 f ,  

t 2 O, o equilíbrio de Nash do primeiro estágio do jogo será, invariavelmente, (1 , 1 

Proposição 2: Se os custos adicionais de operaçso de uma planta produtiva 
no exterior forem menores do que zero para uma das firmas e se os custos de 
comércio forem nulos, então a estrutura de mercado de equilíbrio será (1 *, 1 ) - se 
pX O-ou (1, I*)-se 0. 

A prova disso é a seguinte: com t = O, as relações (411, (421, (44) e (45) 
implicam que as estratégias 1 e 2 só seráo superiores a estratégia 1 *, para 
determinada firma i ,  se tivermos > 0; logo, < O significa que a firma i deverá 
optar, necessariamente, pela localização de apenas uma planta no país estrangeiro. 
Note-se, por outro lado, que, se os custos adicionais de operação no exterior forem 
negativos para uma das firmas, eles serão necessariamente positivos para a outra; 
isso decorre da própria definição dos P. Como temos custos de comércio nulos, 
pi > 0 equivale a > t e implica, portanto, que a estratégia ótima para a firmaj 
consiste sempre na manutenção de uma planta apenas no seu país de origem - 
conforme mostramos na Proposiçáo 1 . ~onse~fienternente, a estrutura de mercado 
de equilíbrio envolverá a localização, por parte de ambas as firmas, de apenas uma 
planta produtiva no país de origem da firma j.47 
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3. O equilíbrio pós-integraçáo 

3.1. Introdução 

O capítulo anterior descreveu a estrutura do modelo para a situação pre-in- 
tegração. No presente capítulo; passamos i análise da forma pela qual a integração 
deve afehr tal contexto. 

Supomos queo processo de integração seja composto por quatro medidas:48 
a) redução dos custos de comércio; 6); redução dos custos extras de operação: no. 
exterior; c) padronização dos impostos sobre a produção; e d)  eliminação das 
barreiras a arbitragem entre os paises.:Com o objetivo de facilitar a nossa exposição, 
separamos cranologicamente tais medidas, fazendo as primeiras três preceder a i 

úItirna;..isso não 6; porém, necesiáiid do  ponto de vista lógico. 

3.2. O "primeiro passo" da integraçáo 

3.2.7. Aredução de t e P 

Em primeiro lugar, a integração acarreta a diminuicão dos custos de comércio 
(t), atraves da eliminação de tarifas e reduçáo dos custos reais envolvidos nas 
atividades exportadoras. Sabemos que c é dado por t = T -+ .c + a; adotamos a 
hipiitese de que T seja igualado a zero, mas T e a não sejam necessariamente 
eliminados (por se tratar de custos de mais difícil reduçáoJgf. Temos, então, após a 
integração: 





Tais consideraçbes tornam evidente que o "primeiro passo" da integraçáo 
devesempre revelar-se, em ambos os países, benéfico para algum grupo de agentes 
econômicos (produtores e/ou consumidores). Logo, adotando uma função de 
bem-estar "marshalliana" - constituída pela soma do excedente do consumidor52 
e dos lucros-da indústria -, podemos, então, concluir que o welfare de cada paií, 
assim como da região como um todo, deve necessariamente aumentar, para 
qualquer situação de monopólio. 

3.2.3. Efeitos sobre o equilíbrio de duopólio 

Para o subjogo do duopólio, não é possível identificar efeitos tão precisos, 
pois, de acordo com a estrutura de mercado inicial e as condições de demanda de 
cada país, as conseqüências da redução de t e deveão ser distintas - seja no que 
diz respeito às quantidades e preços de equilíbrio seja em relação aos níveis de 
lucro auferidos. O máximo que podemos fazer consiste em apontar possíveis 
cenários p6s-integraçáo, através da análise de situações específicas. 

Para fins de exempiificação, suponhamos um contexto inicial sob a estrutura 

(1, Nesse caso, a redução de P não tem qualquer influência sobre o equilíbrio, 
dado que tal elemento não entra nas funções de custos das firmas. Por sua vez, 
variaçóes em t devem afetar todas as variáveis relevantes; no que se refere ao nível 
total de produção determinado no estagio 2 do jogo, temos: 

o que implica que, com a reduçáo de t ,  X e Y si, aumentarão se ocorrerem, 
respectivamente, 26, > bl e 2b, > b,. Isso evidencia a importância dos parâmetros 
de demanda na determinação dos efeitos da integração; em particular, cons- 
tatamos que, quanto mais semelhantes forem as demandas dos dois países, mais 
provável que a produção total de ambas as firmas cresça. 

As quantidades vendidas em cada mercado variam da seguinte forma: 
I .  



ou seja, em decorrência da redução de t ,  as vendas de cada firma em seu mercado 
domestico devem cair e as exportações aumentar. Por fim, os preços de cada pais 
mudam assim: 

de modo que, dada a redução de t em uma unidade, os preços caem em 1/3 
unidade. Todos esses efeitos sáo bastante intuitivos, tendo em vista que, em geral, 
espera-se que a redução dos custos de comércio leve ao aumento do volume de 
comércio internacional e i atenuação das distorções de mercado decorrentes do 
poder de monopólio das firmas domésticas. 

Procedendo a uma anilise de welfare mais detalhada, observamos que, como 
as quantidades ofertadas nos dois mercados aumentam sempre, a excedente do 
consumidor deve necessariamente aumentar, variando de acordo com as seguintes 
exp ressóes: 

as quais são sempre negativas - ois elas funções de demanda inversa (7) e (8), 
5 sabemos que p, a, e p, < a,. 
P l P  

Os efeitos da integraçáo sobre o bem-estar de cada país dependem, portanto, 
de como varia o lucro da firma local: se este aumentar, o welfare nacional também 
aumentará; mas, se cair com reduç0es de t ,  a situação do país poderá melhorar ou 
piorar. A variação dos lucros está diretamente ligada a direçao em que se movem 
X e Y; temos, de fato: 



. . 
de modo que, se, por exemplo, 2b, > b, - ou seja, (dX/dt) < O --,. nx tende a 
aumentar com reduções de t, Mas é preciso considerar que o efeito final do 
primeiro passo.da integraçáo sobre os lucros depende também do nível de t e da 
diferença' entre' os pregos vigentes em cada mercado - note-se que p ,  - p, = 
(a, - a,)/3 -, sendo favorecida, sob esse ultimo aspecto, a firma localizada no país 
em que o preço 6 menor. As condições para que os lucros aumentem consistem, 
respectivamente, em: 

x1 
X, > - 

2 

Y 2 
Y1 > 2 (60) 

. , 

que correspondem as condiçGes para que os termos entre colchetes em (57) e (58) 
sejam negativos.s5 Conseqüentemente, a ocorrência de (59) e (60) implica o 
crescimento do bem-estar dos países 1 e 2, respectivamente. 

. , 3.2.4. Efeitos sobre o primeiro estágio do jogo 

Outras observaçóes interessantes concernern aos efeitos sobre as escolhas do 
primeiro estágio - e, conseqüentemente, sobre a determinação da estrutura de 
mercado de equilíbrio. Partindo, por exemplo, da situação em que pi > t (i = x, y )  
-onde, conforme mostramos na Proposição I do capítulo anterior, a escolha ótima 
de ambas as firmas consiste na localizaqão de uma planta produtiva no seu país de 
origem , vemos que é possível a firma i considerar conveniente mudar a sua 
estratégia. Com efeito, dissemos que, após a integraçáo, t e bi são determinados 
por (46) e (471, de maneira que passamos a ter, necessariamente, < I .  Isso significa 
que se torna possível obter ganhos mais elevados através de escolhas alternativas 
à inicial - o que implicaria o abandono desta. Em especial, observamos que, por 
um lado, aumenta o incentivo i rnultinacionalizaçáo, em relação h localização 
exclusiva no país de origem e, por outro lado, cresce o estímulo à manutenção de 

. . apenas uma planta no exterior, relativamente a opção por duas plantas. Logo, a 
adoção da estratégia 1 * torna-se relativamente mais provável. 

:. 

. . Podemos mostrar tal resultado de forma mais precisa. Vejamos, inicialmente, 

. . como variam as condições (40) e (43) - referentes à escolha entre as estratégias 2 

. . e 1 -, em decorrência da redução de t e p": 

d(V2,O) - ~;1,0,1 
= X?(1,0) > o  dt 

dVT2.0, - T I : * , )  - - 

d p" 
- X212.0) < 0 

, . 

- - - 



dUyz1 - n;lJ - - 4 

dp" 
[a, + wy - 2w" - 2p] < O 

9bZ 

onde os sinais decorrem da suposição de que as quantidades são sempre positivas.56 
Tais expressões evidenciam que as reduções de t e agem em direç6es opostas, 
como seria de se esperar: enquanto a primeira medida diminui a probabilidade de 
o lucro da estratégia 2 ser superior ao da estratégia 1, a segunda aumenta as chances 
de isso ocorrer. O resultado final da reduçáo conjunta de.t e P dependerá, assim, 
da magnitude da variação de cada parâmetro; em geral, podemos dizer que, se 
tivermos 1 dt ( > I dP I, a estratégia 2 se tornará menos atraente relativamente i 
estrategia 1 e, se tivermos I dt I < I da I ,  o oposto acontecerá. Tendo em vista que 
passamos, supostamente, de uma situaçáo onde px > t para outra, caracterizada 
por B' < t .  é evidente que temos I dt 1 I dP I , de modo que a opção pela 
multinacionalização deve ganhar em atratividade. 

Quanto aos efeitos do primeiro passo da integração sobre a escolha entre as 
estratégias 2 e 1 * - relações (41) e (44) -, temos: 

onde, mais uma vez, os sinais derivam da hipótese de quantidades de equilíbrio 
 positiva^.^' As expressões (65)-(68) mostram claramente que a redução de t e B 
tende sempre a favorecer a opçáo pela estratégia i * relativamente à estratégia 2. 

E preciso destacar que a passagem da situaçáo > t para i t não constitui 
condição suficiente para justificar uma mudança de estratkgia, pois é preciso 
considerar também o nível dos custos fixos e o "tamanho" relativo de cada mercado 
-, de modo que o aumento do lucro de determinada estratégia, relativamente ao 
das demais, pode se revelar insuficiente para torná-la a opçáo mais rentável. 

Finalmente, vale ressaltar que, na situação-limite em que t e P se aproximem 
de zero, o primeiro passo da integraçáo deve conduzir à estrutura de mercado 



(1, 1). Isso é evidente, pois, nesse caso, teríamos t = P e, portanto - conforme 
argumentado na Proposiçáo 1 -, a estratégia 6tima de cada firma consistiria, 
invariavelmente, na localizaçáo de apenas uma planta no país de origem. 

I .  3.3. O "segundo passo" da integraçáo 

3.3.1. A eliminação das barreiras a arbitragem 

O "segundo passo" do processo de integração - a eliminação dos custos de 
. . 
. . 

arbitragem entre os mercados - acarreta modificações muito mais profundas sobre 
o equilíbrio, afetando a própria estrutura do modelo. De fato, a possibilidade de 
arbitragem muda o comportamento das firmas, as quais perdem a capacidade de 
fixar preços para cada mercado de forma independente. Isso não significa, confor- 
me dito'anteriormente, que elas sejam compelidas a cobrar o mesmo preço (ao 
produtor) nos dois mercados; o que acontece é que elas passam a atuar sob a 
restriçáo de a diferença entre os preços (ao consumidor) vigentes em cada mercado 
não poder ser superior aos custos de comércio, todavia existentes, entre os dois 
países. Em outras palavras, introduzimos a seguinte condição, a ser necessariamente 
satisfeita: 

l ~ l  -P*I (69) 

onde t refere-se ao novo custo de comércio, isto é, após o primeiro passo da 
integração.58 Esta condisão aplica-se, obviamente, ao estágio do jogo em que as 
firmas determinam a alocação da produção entre os mercados - não afetando os 
níveis globais de produção. 

, . Se o diferencial de preços vigente antes da eliminação dos custos de arbitra- 
gem - mas após a reduçao dos custos de comercio - for inferior ou igual ao novo 
nível de t ,  o "segundo passo" da integração não terá qualquer efeito sobre osvalores 
de eq u ilibrio, pois a condição (69) já estará satisfeita. Mas, se tivermos inicialmente 
Ip, -p2 1 > t, tal condição deverá impor uma restriçáo efetiva 5 atuação das firmas, 
determinando que a diferença entre os preços seja igualada a i. Podemos, entáo, 
retratar, cle forma mais precisa, o efeito da eliminação dos custos de arbitragem 
através da introduçao de uma reformulação de (69) no modelo: 

I.: 1: 
, . 

onde Ip, -g, 1. denota o diferencial de preços vigente antes do segundo passo da 
integração. 

Um aspecto interessante da imposição da condição (69') ao problema de 
otimizaçáo das firmas reside no fato de que, se uma firma tiver apenas uma planta 
de produçáo, ela torna-se incapaz de discriminar preços em detrimento do país 



para o qual exporta, mas mantém certa capacidade discriminatória com relação ao 
país em que esti localizada. Com efeito, conforme apontado anteriormente (p. 301, 
a possibilidade de arbitragem permite, na presença de custos de com4rcio positivos, 
que o preço ao produtor recebido pela firma no mercado em que esti instalada 
seja superior ao preço auferido no outro mercado. 

Isso náo significa, porém, que tal capacidade seja sempre aproveitada pelas 
firmas. Se tivermos Ip, - p, 1, > i - e, portanto, (69') determinar Ip, -p, J = t -, 
4 evidente que a firma localizada no país onde o preço 6 mais baixo terá seus preços 
ao produtor exatamente equalizados - apesar de, em princípio, poder discriminar 
preços em detrimento dos consumidores locais. 

A condição (69') 6 incorporada de forma diferente nos casos de duopólio e 
monopólio. Vejamos cada um separadamente. 

3.3.2. Efeitos sobre o egu ilíbrio de duopólio 

Numa situação de duopdici, sabemos que, antes da integraçãodos mercados, 
a capacidade de discriminação de preços percebida pelas firmas encontra-se no 
seu ponto máximo, ou seja, v = O. A possibilidade de arbitragem deve, então, 
determinar um novo valor para v,  entre O e -1, tal que o diferencial de preços 
resultante das decisões de vendas das firmas seja exatamente igual ao custo de 
comércio t. Precisamos, portanto, reescrever a condição (69'), de modo a poder- 
mos calcular o valor assumido por v após a realização do processo de integraçáo 
econômica. Para chegarmos a tal resultado, devemos obter a diferença entre os 
preços em função de v, a partir das equaçóes (26) e (27): 

1 
.. I P ~  -p2I = [ (a,  - &>(I + V )  + (A); - A$) - (A; - A;)IY 

(3 + v )  

onde y = 1 (se p ,  > p,) ou y = -1 (se p, < p,). Em seguida, substituímos esta 
expressão em (69'1, o que nos permite achar, para o caso em que tivermos 
I,q, -p, I .  > t ,  v em função de t: 

3t - y [(a, -a , )  + (A{ -A$}  - (A: -A ; ) ]  
v = 

Na,  - a,) - t 

Se, por outro lado, tivermos Ip, - p ,  I A  c t, 6 evidente que v continuará sendo 
igual a zero. 

A principal consequencia do aumento do valor (absoluto) de v sobre o 
equilibrio do duop6lio - já discutida anteriormente, ao expormos a abordagem de 
Smith e Venables - consiste, basicamente, no fato de que as firmas tendem a 
aumentar as suas vendas no pais onde i elasticidade de demanda "percebida" é 
menor (e seu poder de mercado, geralmente, mais significativo). Tal resultado deve 



7 

. . 

ser válido para todas as possíveis configuraç6es de mercado originadas do primeiro 
estágio do jogo. 

Em geral, o valor de v só atingirá -1 quando os custos de comércio tiverem 
sido completamente eliminados. Existe, porem, uma exceçáo; trata-se do caso em 
que ambas as firmas estão localizadas apenas no país em que vigora o menor preço. 

. 

Conforme argumentamos anteriormente, nessa situação, as duas firmas auferem 
preços ao produtor idênticos em cada mercado, de modo que tudo acontece como 
se tivéssemos mercados totalmente integrados; dai o valor assumido por v. 

A perda total da capacidade de discriminação de preços por parte da(s1 
firma(s1 localizada(s) no país de preço mais baixo pode ser vista, de forma bastante 
intuitiva, a partir das equaçdes das quantidades (22)-(25). Tais equaçóes denotam 

. . . . .  
, . que a distribuição da produção entre os mercados é determinada, por um lado, 
. . pelos parâmetros de demanda b, e b, e, por outro, pelos termos D" e DY- os quais 

. . englobam fatores relacionados às condiç6es de demanda (a, e a,), aos custos 
adicionais das vendas em cada mercado @lX,,, A",, AY, e AY2) e i possibilidade de 
arbitragem entre os países (v) .  Esses termos revelam-se fundamentais para explicar 

. . . . a prática de discriminação de preços pelas firmas; de fato, se eles forem nulos, fica 
evidente que a alocação da produção entre os países depende exclusivamente dos 
parâmetros de demanda e, na medida em que o seu valor (absoluto) aumenta, as 

. , . . 
decisões das firmas no último estigio do jogo passam a ser explicadas crescente- 

. . . . 
. . . . 

mente por fatores de outra natureza - que "afastam" os valores de equilíbrio dos 
. . níveis básicos determinados por b, e b,. Constatamos, entáo, que, para as firmas 

localizadas exclusivamente na país em que o preço é menos elevado, os termos 1T 
. . 

e P são sempre iguais a zero, o que evidencia-a ausência de seu poder discrimi- 
natório. 

Tomemos como exemplo, mais uma vez, a estrutura de mercado inicial (I,  1). 
Nesse caso, a condição (69') implica que deve ocorrer a seguinte igualdade: 7 

. . t (3 + v )  = y(a, -a2) (1 + V )  (72) 

Utilizando a definição de D" Dy, verificamos, então, que: 

. . , . 

. , se pl > p2 3 D' > O,  DY = O (73) 

sepl < p 2  * D Y  > O, DX = O 
. . 

(74) 

. - 
de modo que, para a firma instalada no país de menor preço, as decisões do terceiro 

.. estágio dependerão exclusivamente das condições de demanda.60 

No que concerne aos efeitos sobre o bem-estar dos países, constatamos que, 
após a eliminação das barreiras à arbitragem, mudanças em t acarretarão variações 

, . do welfare diferentes de antes. A explicação disso reside no fato de que, agora, a 
redução de t deve envolver também a alteracão do valor de v - que se aproxima 
de -1 -, o que induz novos efeitos sobre o equilíbrio. Para o país I ,  temos: 

55 

- -. 



A expressão (75) mostra que, ao contrario do que ocorria na situação de 
mercados segmentados, agora, o excedente do consumidor pode cair em decor- 
rência da redução de r.  De fato, isso ocorrerá no caso de se verificarem simulta- 
neamente duas a,  a, e b2 2b1 - que significam, respectivamente, 
que o preço deve ser menos elevado no país 1 e que a produção total de X deve 
crescer com diminuições de t. Mas, se uma dessas condiçóes não for satisfeita - ou 
seja, se tivermos a, > a, ou b, > 2b, -, (75)  ser5 negativa e, portanto, 5, continuará 
aumentando em conseqüência de reduções de t .  Por sua vez, atraves de (76) 
podemos mostrar que, para o lucro da firma X ser incrementado, 6 necessário ter 

2bl e uma das seguintes condições: a, a, ou X < {[6/(2b, - b?)l/[(la, - a? I- 
2t)/2]}; para que ele caia, é suficiente que b, > 2blmU É interessante observar que, 
em geral, as variações de t levarão o excedente do consumidor e o lucro do produtor 
a se moverem e m  d~reçóes opostas - evidenciando, assim, um possível conflito de 
interesses entre os agentes econômicos de cada pais. 

A combinação dos efeitos retratados por (75) e (76) nos permite, então, inferir 
a condição necessária para que o welfare do país 1 aumente, supondo a, < a,? 

1 ' 3 - 3 3  Efeitos sobre o equilibrio de monopólio 

No caso do monopólio, a condição (69') impóe duas restrições ao problema 
de otimizagáo da firma, que passa a ser (supondo que o monopolista seja a firma 
X): 

max a" 
sujeito a p, - p ,  5 t 

p2-pi 

O lagrangiano correspondente é: 

e as condições de primeira ~ r d e r n , ~  usando o teorema de Kuhn-Tucker, são: 



a~ -- -O 
2x1 

. . 
JL -=o 
ax2 

a~ 
- I 0  com folga complementar 
a11 

a~ 
- I 0  
ah, 

h, 2 O com folga complementar (81 1 
. . . . 

onde, em conformidade com a interpretação usual, os multiplicadores de Lagrange 
e h, medem a sensibilidade do valor ótimo da função-objetivo em relação a um 

relaxamento das respectivas restrições. 

Conforme dito acima, se tivermos Ip, - p ,  I = Ip, -p,  1, t ,  a possibilidade 
de arbitragem não deverá afetar o equilíbrio. De fato, essa situação implica que, 
em (80) e @I), as primeiras íelações consistem em desigualdades estritas - isto é, 
(daah) O e (auah) < 0 -, de modo que, devido A folga complementar existente, 
h, e h, são nulos - e, portanto, as restriçóes não são limitativas. 

No caso de Ip, - p,l = t ,  a condição de integraçáo deve efetivamente 
acarretar modificações em relação a situaçáo original. Podemos ter, basicamente, 
duas situaçóes: 

aIp1 - p ,  = 

Isso significa que (dL/ahl) = O e h, 2 0. Consequentemente, a primeira 
restrição pode, ou não, ser limitativa - ela o será no caso de t Ip, -p, I,, e não 
o será se tivermos t = fp, - p,I,. Por sua vez, a segunda restrição é sempre 
não-limitativa, pois (a4ah) < O e, portanto, h, = 0. 

Em tal situação, os novos valores de equilíbrio são: . 

a, - w * - A ;  1, 
x1 = +- 

2b, 2 

a , - w * - ~ P ,  
X 2  = - - 

2bz 2 

a , + w ' + ~ :  hlbl 
p1 = - 

2 2 

a, + w' +A; Jqbr. 
P2 = +- 2 2 

. . 



a,  -a, - 2t - -A ; )  onde A, = 
(b, + b,) 

b ) p 2 - p l  = t 
Nesse caso, temos (3rld&l= O, h, 2 O, (aLldh,) < O e h, = O. Logo, a primeira , 

restrição nunca é limitativa, e a segunda pode sê-lo (se r < Jp, -p2 I,) ou náo (se 
t = lp, -p2I*). 

O equilíbrio 6 dado por: 

a, - a, - 2t - (A; -A : )  
onde h, = 

(b, + b,) 

Vale notar que tais expressões correspondem aos valores da situação pré-in- 
tegração, mais (ou menos) uma nova grandeza, a qual está relacionada ao valor do 
multiplicador de Lagrange. Isso evidencia a relevância do papel desempenhado 
por tal multiplicador, o qual pode ser considerado um indicador da magnitude do 
efeito que a integraçáo econbrnica acarreta sobre o comportamento do monopo- 
lista. Com efeito, o valor de k indica o grau de.divergência entre a decisão íitima 
do rnonopolista na situação inicial - em que seu poder d& discriminar preços 6 
máximo - e a decisão ótima condicionada a restrição imposta pela integração: no 
caso de Â = 0, é óbvio, pelas equações acima, que os valores de equilíbrio 
pós-integração szo identicos aos valores na situação pré-integração; na medida em 
que 3, aumenta, as diferenças entre tais valores tornam-se maiores - e, por 
conseguinte, cresce o efeito da integração ço bre o equilíbrio. 

Dessa forma, vemos que é possível interpretar h. de forma análoga a v (da 
situação de duopólio), pois se trata, em ambos os casos, de fatores que retratam o 
grau de integraçáo entre os mercados. Ademais, assim como ocorre com o valor 
(absoluto] de v, o valor de L também se move em direção contrária a t - variando 
entre O e 1 a, - a, J/(b, + b,). 

Façamos, agora, alguns comentirios relativos aos novos valores de equilíbrio. 
Em primeiro lugar, constatamos 'que haverá uma realocaçáo da produção na 



direçáo do mercado em que o preço é mais elevado: no caso a, x, aumenta e x, 
diminui, enquanto, no caso b, ocorre o inverso. A produção total, porem, perma- 
nece constante - pois as quantidades variam na mesma proporçáo, (h/2). Isso 
apenas confirma o que havíamos dito anteriormente, isto é, que a possibilidade de 
arbitragem afeta apenas a distribuição da produção entre os países. 

No que diz respeito aos preços, 6 evidente que, devido a esse redireciona- 
mento das vendas, teremos a reduçáo do preço mais elevado e o aumento do preço 
mais baixo - proporcionando, assim, a aproximação entre eles. Notamos, ainda, 

. . 

. . que a diferença entre os preços deve diminuir na medida em que t torna-se menor 

. . 
- conforme requerido pela condição deintegraçáo (69'). Esse fenômeno pode ser 
interpretado da seguinte forma: antes da integração, os preços de cada país podem 

- .  . . 
. . ser expressos como um preço médio, ponderado pelos parâmetros de demanda, 
. . ao qual é acrescido (ou subtraído) um outro valor - que constitui, portanto, o 

"desvio" em relação à média: 

(a, - a2 + A: - A3b1 - 
2Ebl + 62) 

(a, - a, + A: - A3b2 - 
2(bI + bl) 

As equaçóes dos preços após a eliminação das barreiras a arbitragem passam 
a ser, supondo p,  > p,: 

onde fica claro que o "desvio" passa a depender apenas do valor de t; se este for 
igual a zero, os preços serão idênticos, e corresponderáo exatamente à média 
(ponderada pelos parâmetros de demanda) dos preçosvigentes na situaçáo pré-in- 
tegração. 

0 s  efeitos sobre os iucros do monopolista tam bem são bastante intuitivos. A 
equação dos lucros pós-integraçáo é: 

5 9 



onde x,  e x, referem-se aos valores vigentes na situação inicial, e h pode ser tanto 
h, (no caso de p,  > p,) como 5 (no caso de p, > p,). A comparaçáo desta equação 
com (1 6') não deixa margem para dúvidas; dado que h deve ser positivo, a 
pos5ibilidade de arbitragem deve reduzir os lucros do monopolistab5 - o que é lógico, 
tendo em vista que a firma terá perdido sua capacidade de discriminar preços, 
sendo compelida a atuar sob uma restrição antes inexistente. 

No que se refere aos efeitos sobre o bem-estar de cada país, podemos afirmar 
que, se o preço vigente no mercado de origem do monopolista for menor do que 
o preço do mercado estrangeiro, o welfare dos dois países deverá variar sempre 
em direções opostas, sendo sempre beneficiado o país estrangeiro. A prova disso 
é simples. Vimos que as quantidades ofertadas -e, conseqüentemente, o exceden- 
te do consumidor - aumentarão no mercado com o preço mais alto e diminuirão 
naquele em que o preço 6 menor. Supondo que o monopolista seja a firma X, isso 
implica que, se temos p2 > p,,  o bem-estar do pais 2 cresce - pois, nesse pais, o 
welfare é constituído exclusivamente pelo excedente do consumidor, que deve 
aumentar -, enquanto, no país 1, ele diminui - dado que ambos, o lucro da firma 
nacional e o excedente do consumidor, são reduzidos. 

No caso em que p, 3 p,, não 6 possível chegar a conclusões tão precisas; se, 
por um lado, é evidente que o bem-estar do país 2 deve decrescer, por outro, a 
situação do pais 1 é indefinida. Agora, de fato, o efeito negativo acarretado pelo 
"segundo passo" da integraçáo sobre os lucros do monopolista é contrabalançado 
pelo efeito positivo advindo da elevação do excedente do consumidor, de maneira 
que o resultado final é indeterminado. Podemos, porém, definir a condiçáo para 
que  o rvelfare do país 1 (W,) aumente; partindo da variação do excedente do 
consumidor, 5, : 

e do lucro: 

I 
vemos que, para que tenhamos dW, = dS, + dTix > 0, é necessário que: 

Se tal condiçao não for satisfeib, o bem-estar de ambos os países será reduzido. 



3.3.4. Efeitos sobre o primeiro estágio do jogo 

Por fim, cabe ressaltar as modificações nas condiç6es (40)-(451, relacionadas 
a s  estratégias das firmas no primeiro estágio do jogo. No que tange às escolhas em 
situaçáo de monopólio, as condiç6es ficam basicamente inalteradas, sendo preciso 
somente considerar que as quantidades x, e x, em (40)-(42) referem-se, agora, aos 
valorespó5-iotegraçso definidos por (82)-(85) ou (86)-(89). Em conseqüência disso, 
podemos afirmar que: 

a) a situação em que ocorre n;zo, > l lx~,,, torna-se mais improvável no caso 
- em que p, > p,, pois o "tamanho" do mercado 2 é menor - ver equação 

(83) -, e torna-se mais provável se tivermos p, > p,,  dado que o "tamanho" 
desse mercado aumenta - ver equação (87); 

b) a probabilidade de termos n;zo, > v,., aumenta se p ,  > p, e diminui 
se p2 > p,, pois, nesses casos, a capacidade de absorçáo do país 1 é, 
respectivamente, maior e menor do que na situação pré-integração - ver 
equações (82) e (86); e 

C) se tivermos Bx < t,66 a probabilidade de ocorrer c,, > G,.,, aumenta 
para p ,  > p, (dado que o "tamanho" do mercado 1 aumenta e o do 
mercado 2 diminui) e reduz-se para p, > p, (pois acontece o contrário). 

Os efeitos sobre o processo de escolha da estratégia ótima em situaçio de 
duopólio são mais difíceis de serem aferidos. De fato, tendo em vista que a variável 
v deve assumir diferentes valores sob cada estrutura de mercado, não conseguimos 
obter condições que, como (43)-(451, sejam razoavelmente intuitivas e válidas 
independentemente da estratégia adotada pela firma rival. Podemos, contudo, 
fazer algumas obsewaçóes de caráter informal (sempre do ponto de vista da firma X ) :  

a )  .nn(,, e nx(,, devem se tornar mais atraentes, relativamente a Il",,.,, se 
tivermos p i  > p, - pois, nesse caso, vimos que a localizaçáo exclusiva no 
país 2 impede que a firma discrimine preços, o que tende a reduzir a sua 
lucratividade. Pela mesma razão, se tivermos p, > p,, n;,., e nXt2, devem 
aumentar e m  relação a H",,, 

b) Se p ,  > p,, n;,, deve cair em relação a ílXl1, - pois o deslocamento de 
vendas para o país 1 provoca a reduçáo da importância do mercado 2 
para a firma X, de modo que a localização de uma planta produtiva nesse 
pais torna-se menos lucrativa. Similarmente, se p2 > p,, I I ~ ( ~ )  deve cair em 
relação a H',,,,. 

Logo, podemos concluir que, na situaçiio em quep, > p,, a possibilidade de 
arbitragem deve intensificar o estímulo à adoção da estratégia 1 pela firma X, 
enquanto, se tivermosp? > p,, amplia-se a motivação para que a firma opte por 1 *. 



3.4. Limitaçóes da análise 

O grande mérito deste modelo consiste em apresentar possíveis alternativas 
para a superação de duas deficiências da, análise de Smith e Venables ate aqui 
insuficientemente exploradas. Devemos, porém, ressaltar que isso é feito dentro 
de uma estrutura tebrica muito simples - a começar pelas formas funcionais 
adotadas para retratar as condiçiies de demanda e custos, e pelo reduzido número 
de firmas e países considerados. Seria interessante observar como a5 inovações 
teóricas por n6s propostas se encaixariam num modelo de caráter mais geral. 

Outra ressalva diz respeito 5 não-consideração de alguns importantes as- 
pectos dos processos de integraçáo econômica. Por um lado, o fato de o modelo 
não incluir países de fora do mercado comum nos impede de estudar as conse- 
qüências da integração sobre as relações comerciais entre os países membros e o 
resto do mundo -, de modo que a nossa analise restringe-se aos efeitos internos à 
região. Por outro lado, o modelo apresenta as mesmas deficiências da contribuição 
de Smith e Venables, ou seja, a ausência de modificações do lado da demanda, 
efeitos dinâmicos e de equilíbrio geral. 

Por fim, e preciso considerar que, como j i  rnen~ionado,~~ o uso de variações 
conjecturais num jogo estático está sujeito A crítica de inconsistência lógica. 
Acreditamos, porem, que, a partir da interpretação sugerida por Venables (1 990b) 
para as variaçóes conjecturais em seu modelo, seja possível contornar parcialmente 
o problema. Com efeito, podemos considerar que cada firma, ao antecipar 
deçlocarnentos compensatórios de bens de um pais para outro, em resposta is suas 
decisões no terceiro estagio do jogo, não esteja pensando na reação da firma rival, 
mas sim na atuação das arbitrageun - os quais, efetivamente, devem agir após as 
decisões de alocação da produção pelas firmas. Seria como se as firmas supusessem 
quantidades constantes oferecidas pela rival - isto é, jogassem Cournot entre si -, 
mas, por outro lado, esperassem a açáo dos consumidores, comprando bens no 
mercado mais barato e revendendo-os no mais caro, sempre que tal estratégia se 
revelasse rentável para eles. Estariam configuradas, assim, duas fases lógicas do 
modelo: a primeira consistiria na tomada de decisões por parte dos produtores - 
englobando os três estágios do jogo anteriormente analisados - e a segunda seria 
constituída pelo processo de arbitragem entre os mercados, realizado pelos con- 
sumidores após a atuação das firmar. Logo, não seria inconsistente supor que as 
firmas antecipem algum tipo de reação aos seus movimentos. 



4. Aplicação do modelo ao caso do Mercosul 

4.1. Objetivo e natureza do experimento 

No presente capítulo, exemplificamos o nosso raciocínio teórico, através da 
aplicação do modelo anteriormente desenvolvido a uma situação real. Procuramos 
investigar os possíveis efeitos que, de acordo com tal aparato analítico, a imple- 
mentação do projeto de integração económica dos países do Cone Sul (Mercosui) 
deverá acarretar sobre determinado setor produtivo da região. 

Seguimos a metodologia usualmente empregada nas análises empíricas do 
- comércio in ternac i~nal ,~~ que engloba tr@s etapas básicas: 

a) coleta de dados referentes a um ano-base; 

b). "calibração" do modelo; e 

c) simufação das medidas de política econômica. 

O primeiro passo consiste, obviamente, na escolha do ano-base para o qual 
os dados serão obtidos, e que constituirá a situação inicial do modelo. Tal escolha 
deve ser muito criteriosa, sob pena de comprometer os resultados do experimento 
-, pois se supóe que, naquele ano, a indústria estava em equilíbrio. Procede-se, 
então, à coleta de dados para o período escolhido. 

De posse desses dados, realiza-se a "calibraçáo" do modelo, vale dizer, 
calcu Iam-se os valores dos parámetros e variáveis desconhecidas de maneira que 
as observações relativas ao ano-base constituam um equilíbrio do modelo. 

Por fim, simula-se a medida de política economica em questão, através de 
modificações nos valores dos parâmetros relevantes - que propiciarão a obtenção 
de um novo equilibrio. 

Vale observar que, como o nosso modelo supóe a existência de apenas duas 
firmas, é preciso interpretar a aplicação como se a totalidade dos produtores de 



I 
cada país atuasse conjuntamente, como um cartel perfeito. Trata-se, em suma, do 
confronto entre as indústrias nacionais.69 

4.2. O setor analisado 

Analisamos o impacto do Mercosul sobre o segmento produtor de tornos com 
controle numérico compu tadorizado (CNC) de Brasil e Argentina. A escolha de um 
setor bem específico está relacionada ao fato de que o tipo de modelo com que 
estarnos lidando captura a interaçáo estratégica entre as firmas num nível de 
desagregação bastante elevado. 

A opção pelo setor de tornos CNC se justifica por uma série de razóes: 

a)  O segmento satisfaz os requisitos básicos necessários 2 aplicação do nosso 
modelo. Por um lado, em ambos os países a oferta de tornos CNC é 
altamente concentrada, configurando uma estrutura de mercado oligopo- 
lizada. Por outro lado, apesar de não se tratar de produtos propriamente 
homog@neos, eles são relativamente padronizados e competem, em gra n- 
de medida, via preço.70 

b) Dentre os paises do Mercosul, apenas Argentina e Brasil têm produção e 
difusão significativa de máqu inas-ferramenta CNC," de modo que a 
aplicação de um modelo - como o nosso -que englobe apenas dois países 
pode constituir uma razoável aproxi mação da realidade. 

C) Ao contrário do que ocorre em outras atividades, em que a localizaçáo da 
produçáo é muito influenciada por fatores externos ao segmento propria- 
mente dito,'' as características do setor de máquinas-ferramenta permitem 

, que as firmas tomem decisóes de localização produtiva relativamente 
independentes de coniiderações externas a elas. Logo, o nosso experi- 
mento ganha em relevância, pois o primeiro estágio do modelo retrata 
efetivamente um aspecto importante do processo de competiçáo no setor. 

4.3. O experimento 

4.3.7. O equilíbrio pré-in tegração 

A escolha do ano-base para o nosso experimento esbarrou em algumas 
dificuldades, tendo em vista a instabilidade crònica das economias brasileira e 
argentina e os problemas relativos à obtenção de dados no nível de desagregaçáo 
apontado - especialmente para a economia argentina. Optamos por tomar como 
período-base uma media dos anos de t 987 e 1988, que, a nosso ver, constitui um 
período em que as atividades setoriais foram realizadas de forma relativamente 



estive1 e, ao mesmo tempo, proporciona dados razoavelmente precisos para ambos 
os países. 

A estimação dos valores das vari6veis endbgenas do modelo para o "ano- 

. . base" foi realizada a partir de dados coletados de diversas fontes; as principais 
foram as seguintes: Eci b ('1 9931, Laplane (1 9901, B ID-lntal (1 990), BNDES (1 988), 
Chudnovsky et ali; (1 9931, United Nations Commodity Trade Statistics (1 987 e 
1988), Gazeta Mercantil (Balanço Anual, 1988) e bame (Melhores e Maiores, 
1988). 

Considerando Brasil e Argentina como sendo, respectivamente, os países 1 
e 2 - e as indústrias brasileira e argentina, conseqüentemente, as firmas X e Y -, 

, . obtivemos os seguintes valores para a situação ini~ial: '~ 
- ,  . . , 

- Quantidades (unidades) 

1:; - Preços e custos (US$ mil) 

A partir desses dados, "calibramos" o modelo calculando os valores dos 
parâmetros desconhecidos de maneira que as obsewaçóes anteriores constituíssem 
o equilíbrio inicial do rn~delo. '~  Desta forma, temos: 



Os níveis de lucro obtidos nessa situação correspondem (em US$ mil) a: 

4.3.2. Simulação do processo de integração 

Conforme a argumentação desenvolvida nos capítulos anteriores, supomos 
que a integração afetará o setor atraves de quatro efeitos distintos: 

a) padronização da tributação sobre a produção - que, adotandc-se a 
fbrmula de cálculo do novo nível de impostos, sugerida na nota 50 anterior, 
implica que passamos a ter s, = s, = US$ 7,27 mil [e, por conseguinte, 
d = US$ 98,47 mil); 

b) reduçao dos custos de comércio em 50% -de modo que t assume o valor 
de US$ 27,53 mil; 

C) red uçáo dos custos adicionais de operação no exterior - que, por hipótese, 
passam a corresponder a 2/5 de i, i s t o  é, US$ 1 1 ,O1 e 

d) eliminação total dos custos de arbitragem entre os mercados - que envolve 
a imposição.da condição de integração (69') ao problema de rnaximização 
das firmas. 

Para encontrarmos o equilíbrio pós-i ntegraçáo, devemos calcular, levando 
em consideracão as modificações descritas em a-d, a solução de cada uma das 1 5 
estruturas de mercado passíveis de emergir do primeiro estágio do jogo. Chegamos, 
assim, aos valores apresentados na Ta bela 4.1 - onde, com o intuito de ilustrar o 
efeito do "segundo passo" da integração, mostramos os valores de equilíbrio no 
caso'de mercados segmentados e mercados 

Tais resultados sugerem algumas observações interessantes. Constata-se, em 
primeiro lugar, que, sempre que as firmas de determinado país decidirem operar 
no mercado, a integração regional conduzirá ao aumento 'de suas vendas no pais 
estrangeiro - o que se reflete em menores parcelas de mercado detidas pelas firmas 
locais. Evidentemente, isso decorre da maior competitividade externa das firmas, 
advinda da redução dos custos relativos às vendas no exterior. 

Nota-se, ademais, que a integração regional tende a favorecer as firmas 
argentinas, em detrimento das brasileiras; com efeito, enquanto a produção total 
e os lucros da indústria argentina devem necessariamente aumentar, independente 
da estrutura de mercado que venha a prevalecer, para a indústria brasileira isso só 
poderia ocorrer em dois casos, em que as firmas argentinas decidissem sair do 
mercado - o que não deve acontecer, dado quea indústria argentina sempre aufere 
lucros positivos ao manter-se no mercado. 

Esse fenbrneno esti associado basicamente 2s condições de demanda preva- 
lecentes nos doiipaíses, que fazem do Brasil um mercado muito mais rentável para 



TABELA 4.1 

Valores de equilibrio p6s-integração para todas as possíveis configuraçks de mercado 
(com mercados segmentados e integrados) 

x1 xz X v1 YZ Y P I  P Z  n' ny E. Y 

1,0 ~ e g .  346,OO 29.91 375,91 - - 177,31 749,OB 31.606.13 - O - 

int. 336,42 29,58 375,91 - - 377,19 149,6/ 31.605.83 - 0,850 - 

int  794,39 18,95 313,34 - - 191,83 164,30 19.658.03 - 33,805 - 

2, O 5% 346.00 35.65 381.85 - - 177,31 140,82 31.322,31 - O - 
int 351.37 30.48 381.85 - - 175.80 148.28 31.274.36 - 10.i3i - 

int - - 281,12 16.26 297.39 195.56 168,03 - 18.982.61 33,W)j - 

int - - 294.01 18,87 312.M 191,94 164,4f - 23.055.10 0,850 - 
0, 2 seg. - - 293,58 33,17 326.75 102,06 143,55 - 23.511.25 O - 

int. - - 305.54 ?l,lf  326.75 188.69 161,17 - 23.172.32 23,919 - 

1, f * seg. 265.61 27.07 292,62 160,78 S,80 166,ji  154,70 145,Dj 17.549.15 5.613,63 - O 

int. 265.61 27.01 292.62 160.78 5.80 166.57 154.70 143.05 f 7.549.15 5.613,65 - O 

1 ,  I *  seg. 175.26 31,94 209.20 206.45 1,83 ?08,28 167,55 139,55 6.930,14 10.289,08 - D 

int. lT3,98 35.22 209,?0 ?07,02 1 2 6  208,28 167,47 739.94 6.?30,01 30.304,5? - -0.025 

2, 1' seg. 163,61 31,94 300,55 160,ia 1,821 162.60 ZS4,TO 139,55 17.404,61 5.57i,73 - O 

int. 265.61 34,94 30453 160,78 3.83 762.60 154,iO 139.55 17.404,61 5.571.73 - O 

1, l  seg. 285.19 17.7; 302,9S 1?1,63 2 4 2 8  145,91 160.71 132,?f 70.W6.23 3.276.76 - O 

i n t  285,;5 1720 302,95 121,34 24,57 145.91 160,13 132,60 20.021.74 3.276,62 - -0,025 

1',1 seg. 193,81 25,60 219.53 16i,30 20.32 187.62 173,OÇ 126,iO 8.177,W 6.742,;s - O 

int. 190.50 20.03 219,53 172,96 i+.66 187,62 769.96 142,44 7.706.98 6.545.16 - -1 

2, 1 ses. 285,19 25,69 310,Eõ 121,63 20.32 141,95 760.21 126.70 19.638,12 3.031.27 - O 

int. 292.34 18.53 310.88 118,05 23.90 131,95 139.20 131,68 19.774.54 3.009,82 - -0,318 

1, 2 Xg.  265,61 17.77 283,38 160,78 24.28 185,06 153.70 132,71 16.973.94 5.731.23 - O 

int 265.67 17,77 283,38 160,78 24.28 165,06 134,iO 132,21 16.973.93 5.731.23 - O 

1*,2 seg. 1T4,26 25.69 199,96 206,45 20,32 2 2 6 7 7  167,i5 126,fO 6.151.31 10.203,04 - O 

int ;66,?9 33.66 199,96 ?22,39 4.37 226,77 165.31 137,78 6.045.12 10-228.53 - -0,708 

7,2 seg. 265,61 23,69 291,30 160.75 20.37 161,lO 154.70 126 , iO  16.625.38 5.485.64 - O 

int 265,92 25.38 291,30 160.75 20.35 181,lO 154.67 127,lO 16.626.74 5.480,41 - -0,025 

as firmas de ambos os países - de modo que, enquanto as firmas argentinas passam 
a ter, em decorrência da redu~áo dos custos de comércio e de localização no 
exterior, melhor acesso a um mercado bem mais promissor do que o seu, o oposto 
se dá para as firmas brasileiras. Devemos ressaltar, contudo, que parte do avano 
da indústria argentina deve ser creditada ao efeito da padronização dos impostos 
sobre a produgáo, que, como vimos anteriormente, determinam uma pequena 
redução de seus custos marginais. 

Com relação ao bem-estar dos consumidores, constata-se, a partir dos preços 
vigentes em cada mercado, que: a) no caso de o primei ro estágio do jogo dar origem 
a uma estrutura de mercado monopolizada, ambos os paises deverão perder- pois, 
evidentemente, o grâu de distorção de mercado terá aumentado, ao passarmos de 



uma situação de duop6lio para outra de rnonopolio; e 6) se a configuração de 
mercado de equilibrio envolver a presença das duas indústrias nacionais, os 
consurnjdores brasileiros serão sempre beneficiados e os argentinos, quase sem- 
pre'? - O que decorre da maior exposiçáo de cada pais à competição externa. 

No que se refere à imposiçáo da condição de integração I69'), o efeito mais 
evidente consiste, em geral, no aumento das quantidades destinadas ao Brasil - e, 
portanto, na diminuição do preço vigente no pak. Isso denota que a prática de 
discriminaçáo de preços é usualmente adotada à custa dos consumidores brasileiros 
- os quais são, consequenternente, os mais beneficiados pela eliminação dos 
obstáculos 2 arbitragem entre os mercados. 

A observação da tabela sugere também que, nas situações de duopólio, as 
firmas instaladas no Brasil tendem a ganhar, e aquelas estabelecidas na Argentina 
a perder, com o "segundo passo" da integraçáo. A razão disso reside, conforme 
apontamos no capítulo anterior, no fato de a possibilidade de arbitragem tornar as 
firmas instaladas no país ande o preço é menor - no caso, a Argentina - incapazes 
de discriminar preços, enquanto, desde que oç custos de comércio sejam positivos, 
as firmas localizadas no país onde o preço 6 mais alto - o Brasil - mantêm certa 
capacidade de discriminação de preços e, assim, apresentam uma vantagem 
competitiva com relação as rivais externas. 

Entretanto, verificamos que, em muitos casos, o efeito do "segundo passo" 
da integração é negligenciável ou nulo. A explicação desse fenomeno baseia-se no 
fato de o nível de continuar bastante elevado, de modo que a restrição imposta 
pela condição (69') a atuação das firmas pode não representar grande modificaçzo 
no seu comportamento otirni~ante.'~ Na medida em que o níve! dos custos de 
comércio entre os países fosse ulteriormente reduzido, tais efeitos assumiriam 
proporções mais significativas. I 

- Devemos, agora, determinar a estrutura de mercado de equilibrio e, portanto, 
os valores que deverão efetivamente verificar-se após a implernentaçáo do Merco- e 

sul. Para tanto, é preciso construir, a partir dos lucros auferidos pelas indústrias 
brasileira e argentina em cada possível situação, a matriz de payoffs relativa ao 
primeiro estágio do jogo. Isto é feito nas duas ta belas seguintes - onde mostramos 
novamente, para fins de compara~ão, as situações de mercados segmentados e 
integrados separadamente. 

TABELA 4.2 

Matriz de payoffs pós-integraçáo 
{com mercados segmentadas) 



TABELA 4.3 

Matriz de payofi pós-integração 
(com mercados integrados) 

Vemos que, em ambos os casos, a configuração de mercado de equilíbrio é 
constituída pela situaçáo (1, 2 )  da matriz, ou seja, enquanto a5 firmas brasileiras 
continuam operando apenas uma planta de produção, localizada no seu país de 
origem, as firmas argentinas devem optar por se tornar multinacionais, instalando 
plantas produtivas também n o  Brasil. O movimento de transnacionalizaçáo da 
indústria argentina justifica-se pela vantagem, anteriormente assinalada, de locali- I 

zação no Brasil. I 
. . . . Podemos, assim, proceder a uma análise mais detalhada dos principais efeitos 

da integraçáo, que são retratados pela Tabela 4.4. 
- .  . . . . 
. . 

Obsewamos que as considerações de carater geral feitas anteriormente são 
válidas para a situação de equilibrio, ou seja: 

. . a) as indústrias de ambos os países ganham significativas parcelas do mercado 
- .  
. . .  

externo e perdem no mercado local; 

b) as firmas argentinas sáo beneficiadas em detrimento das brasileiras -tendo 
níveis de produçio e lucro mais elevados do que antes da integraçáo, 
enquanto, para as rivais brasileiras, ocorre o inverso; e 

C) os consumidores dos dois países auferem benefícios,.ern decorrência da 
maior quantidade de bens ofertada nos respectivos mercados - note-se 
que o excedente do consumidor (Si) aumenta, no Brasil, cerca de 31% e, 

. . 
na Argentina, 44%. 

. . 
. . . . . . No que diz respeito ao saldo final do processo de integração, podemos 

. . 
afirmar, adotando uma função de bem-estar marshalliana, que: 

8 .  - .  . . . . . a) o bem-estar do Brasil (W,) deve cair, pois a reduçáo dos lucros das firmas 
. . , . brasileiras é proporcionalmente maior do que o aumento do excedente 

i do consumidor doméstico; 

b) o bem-estar da Argentina (W,) deve crescer muito, pois o excedente do 
consumidor doméstico e o lucro da indústria nacional - principalmente 
este - aumentam consideravelmente; e 



TABELA 4.4 

Efeitos da integração 
r 

Situação inicial Situa~ão p6s -integração Variação 

X ,  320 266 - 16,88 

X 2  5 18 + 260,OO 

X 325 283 - 12,92 

Yi 52 161 + 209,62 

Y? 30 . 
24 - 20,OO 

Y 82 185 + 125,61 

XI 4- YI 372 42 7 + 14/78 

x,/@, + YJ 0,86 0,62 - 27,91 

Y I ~  + Y I )  0,14 0,38 I +li1.43 

Xz f Y-: 35 4 2 4- 20,oo 

xj(x,  + y,) O,14 0,43 + 207,14 

YJ(x, + y l )  0,86 U,57 - 33,72 

P i 1 70,OO 1 54/70 - 9,OO 

P 7 142,OO 132,21 - 6,89 
16.973,94 - 33/33 

I 
i7' 25.528,13 

SI 1 9.442,95 25.543,96 4- 31,38 

W i 44.971 ,O8 42.51 7,90 - 5!46 
nY 307.87 5.731,23 + 1761,57 

5, 850,/6 1.227,90 + 44,33 

wz 1 .1  58/63 8.007,13 + 591,09 
W I 46.1 29/71 50.525,03 + 9/53 

C) O bem-estar da região como um todo (WR} mel hora bastante - quase 1 0% 
-, dado que o incremento do bem-estar argentino é muito superior i 
.diminuição do brasileiro. 

Por fim, tendo em vista que uma das principais inovações do nosso modelo 
reside na incorporação da possibilidade de localizaçáo produtiva por parte das 
firmas, julgamos interessante destacar a diferença entre os resultados obtidos com 
e sem tal possibilidade - o que nos permite infèrir a importância dessa inovaçio. 
Isto é feito, na Tabela 4.5, onde comparamos a situação pós-integraçáo sob a 
estrutura de mercado inicial (1, 1) e sob a nova estrutura de mercado (1, 2). 

Vemos que alguns dos res.ultados mudam apreciavelmente, ao incluirmos, no 
jogo competitivo disputado pelas firmas, o estagio de localização produtiva. Em 
particular, notamos que, na situação (1, 2), os produtores argentinos auferem 
benefícios muito mais elevados, e os brasileiros sofrem perdas bem mais significa- 
tivas, do que na situação (1, 1) - o que se reflete, também, sobre o bem-estar de 
cada país como um todo. Com efeito, a instalaçáo das firmas argentinas no Brasil 



TABELA 4.5 

Comparasão entre situacóes pós-integração com e sem possibilidade 
de localização produtiva 

X.. 

--- - 

Xi  

Ihes proporciona, como já mencionado, grandes vantagens - ãsscciâdas 2 explo- 
ração do mercado local -, enquanto, para as firmas brasileiras,. implica a perda de 
substanciais parcelas de mercado. 

4.4. Limitaçóes da aplicação 

Al Situação (7, 2) 
266 

Além das limitaqóes inerentes ao modelo, de que tratamos nâ Segáo 3.4 do 
capítulo anterior, esta aplicação possui outras deficiências. As principais são as 
seguintes: 

a) a precariedade dos dados obtidos forçou-nos a trabalhar com valores 
aproximados para as variáveis do ano-base; 

b) o método de "calibraçáo" pressupóe arbitrariamente que as obselvaçóes 
relativas ao ano-base constituam um equilíbrio do modelo, o que pode 

BI Situação (7, 1) 

286 

NB 
.0,93 



. . 

conduzir a resultados equivocados ou imprecisos se, no periodo escolhido, 
as variáveis endógenas do modelo tiverem sido muito afetadas por fatores 
exíigenoç a ele; e 

c) a interpretação do experimento como o "confronto entre as indústrias 
nacionais" ignora a existência de concorrência entre as firmas de um . 

mesmo país - deixando de lado aspectos importantes do processo com- 
petitivo da indústria. 



Anexo -Estimação dos valores para o ano-base 

A produçáo brasileira de tornos CNC foi, em 1987, de 414 unidades 
- [BI D-lntal(1990) e Laplane (1 990)] e, em 1988, de 297 unidades - considerando 

que ela correspondeu a aproximadamente 40% do total de máquinas-ferramenta 
CNC produzidas, que consistiu em 742 unidades [BNDES (1988) e Ecib (199311. 
Logo, a produção média anual no período 1987/88 foi de 356 unidades. 

O coeficiente de vendas externas da maior empresa do setor chegou pr6ximo 
de 15% [BID-intal (1 990)], de modo que julgamos razoável supor um coeficiente, 
para a indústria como um todo, de 10%. Dessas exportaçóes, cerca de 10% devem 
ter sido vendidos para a Argentina [United Nations Commodity Trade Statistics 
(1 987 e 1988)i. Desta forma, chegamos à produçáo destinada ao mercado domés- 
tico, x, = 320 unidades, e ao mercado argentino, x,  = 5 unidades - e, consequen- 
ternen-, a X = 325 unidades. 

Entre 1986 e 1988, estimava-se que o incremento anual de máquinas-fer- 
ramenta CNC argenfinas no mercado doméstico (y,) fosse de cerca de 40 unidades, 
das quais quase 75% - ou seja, 30 unidades - seriam compostos por tornos 
[BID-lntal(1990), Chudnovsky et alii (1 993) e Porta e ~ontanals (1 98911. As mesmas 
fontes sugerem um coeficiente de vendas internas de 1/3, o que mostra que as 
exportaçóes totais do setor corresponderam a 60 unidades; destas, cerca de 85% 
destinaram-se ao Brasil - proporcionando-nos, portanto, y, = 52 e Y = 82 unidades. 

O preço médio da produção brasileira no periodo foi de aproximadamente 
US$ 170 mil [BID-lntal (1990)l e a margem de lucro média de 55% [Ecib (1 99311 
- o que propicia um custo unitário de cerca de USO 80 mil. Para a Argentina, a 
partir do valor da produçáo global de máquinas-ferramenta em 1988, US$ 48,6 
mil hóes, e-de uma estimativa do valor da produçáo de máquinas-ferramenta CNC 
em torno de 3546 desse total [Chudnovskyet alii (1 992 e 1993) e BID-lntal(1990)1, 
obtemos um preço m6d io equivalente a US$ 7 42 mil. 

Os custos fixos da indústria brasileira foram calculados a partir da obseivaçáo 
de que os investimentos em P&D e engenharia de produto, que constituem a maior 



1 parte de tair curtos, variavam entre 4.5% e & do faturarnenta [tcib (1993) e 
i BID-lntal (1 990)l. Adotamos, então, a hipótese de que fx corresponde a 4,5% do 

valor das vendas e C a 1,5%. Quanto à Argentina, o investimento em P&D parece 
ser proporcionalmente mais significativo do que no Brasil; supusemm, então, que 
F y  equivale a 8% do faturamento. Por outro lado, devido ao menor tamanho da 
indtjstria argentina, consideramos GY valendo 80% de Cx. 

Por fim, os impostos sobre a produção no Brasil foram estimados em cerca 
de 10% do custo técnico verificado no período. Em decorrência da ausência de 
dados con fiaveis para a Argentina, supusemos uma taxação equivalente à brasileira. 



Neste trabalho, procuramos desenvolver um modelo simples, mas inovador, 
destinado a investigar possíveis impactos dos processos de i ntegraçáu economica 
sobre os setores produtivos em condições de concorrência imperfeih. 

I 
Vimos que a integraçáo deve afetar as decisóes estratégicas das firmas em 

todos os estágios do processo competitivo, acarretando, assim, mudanças signifi- 
cativas sobre o equilibrio da indústria. 

A nossa maior contribuição consiste em propor uma forma de superar duas 
limitações da análise de Smith e Venables: a sua inaplicabilidade ao caso de os 
custos de comércio serem positivos e a desconsideraçáo da possibilidade de 
localização produtiva por parte das firmas. 

O primeiro problema foi enfrentado através da reformulaçáo da condição de 
integraçáo de Smith e Venables, o que conferiu maior consistência lógica A análise, 
ao permitir levar em conta o papel desempenhado pelos custos de comércio na 
manutenção, por parte das firmas, de certo grau de poder para discriminar preços. 

Uma das principais conseqüências de tal inovação teórica reside na sugestão 
de que as modificaç6es qualitativas impelidas pela integração não devem neces- 
sariamente assumir proporgóes táo significativas quanto Smith e Venables parecem 
esperar. Com efeito, tendo em vista que, com custos de comércio positivos, as 
firmas náo perdem totalmente seu poder de discriminar preços, as estratégias por 
elas adotadas não devem variar tanto, em relaçao à situaçáo pré-integraçio, quanto 
esses autores supõem - podendo, até, manter-se inalteradas, caso a diferença entre 
os preços de cada país já seja, antes do "segundo passo" da integração, inferior ou 
igual ao nível dos custos de comércio. 

I 
I Além disso, a localiza~áo das firmas passa a importar no que diz respeito A 

sua capacidade de discriminar preços; pois, como a possibilidade de arbitragem 
I -  
I permite apenas a discriminação contra os consumidores locais, a firma instalada 

no país onde o preço é mais alto sempre pode praticar uma política de preços 



discrirninatória, enquanto aquela localizada no país de preço mais baixo revela-se 
incapaz de faze-10. 

Por sua vez, a introdução de um novo estágio no processo de competição 
entre as firmas - possibilitando-lhes tomar decisões quanto 21 localizaqão de suas 
plantas de produção - permite grande enriquecimento da análise, ao incorporar 
elementos e situações que a abordagem de Smith e Venables era incapaz de 
estudar. 

De um lado, torna-se possível analisar a questão da integração a partir de 
diversas estruturas de mercado iniciais, e náo apenas do tradicional duopólio 
exportador, um tanto artrficial, de que trata a I iterat~ra.?~ 

Em particular, cabe destacar a extensão do insight de Smith e Venables para 
o caso de monop6li0, em que identificamos uma variável (h) que desempenha 
papel análogo à variável v (da situação de duop0tio), enquanto indicador do grau 
de integração entre os mercados. 

- De outro lado, pode-se inferir importantes efeitos do processo de integração, 
cuja investigação era inviável dentro de um contexto de imobilidade das firmas. 
De fato, na medida em que a integração afeta a rentabilidade relativa das várias 
.opções de localização abertas às firmas, as escolhas 6timas do primeiro estágio do 
jogo podem mudar, dando origem a uma diferente configuraçáo de mercado - e, 
conseqüentemente, acarretando profundas modificações sobre o equilíbrio. 

Uma observação interessante está relacionada ao fato de que, no caso 
extremo em que os custos de comércio e os custos adicionais de operação no 
exterior se aproximam de zero, a estrutura de mercado de equilíbrio corresponde 
justamente ao duopólio exportador. Isso significa que, partindo desta situação, a 
análise de Smith e Venables pode efetivamente ser considerada valida - não apenas 
no que tange à aplicabilidade de sua condição de integração, mas também à 
suposição de imobilidade das firmas - enquanto situação-limite de equilíbrio. 

~ o s s o  modelo identifica, ainda, algumas possíveis tendências decorrentes do 
processo de integração. No que se refere as escolhas de iocalizaçáo, as firmas 
tornam-se relativamente mais dispostas a instalar-se no país e,m que vigora o preço 
mais elevado - devido i possibilidade de manter certa capacidade de discriminar 
preços - e, sob certas condiçóes, a operar no exterior. 

Quanto à determinação do nível total de produção a ser distribuído entre os 
mercados da região, as decisões das firmas podem ser influenciadas tanto no 
sentido de aumentar como no de diminuir a quantidade produzida - de acordo 
com as estruturas de mercado inicial e final e as condições de demanda existentes 
em cada pais. 

I 
I Por fim, constatam-se tendências de realocaçáo da produçáo de cada firma 

na direçáo do mercado estrangeiro - em decorrência do aumento de competitivi- 
dade externa associado 2 redução dos custos das 'vendas no exterior - e de 
incremento das quantidades totais vendidas no mercado cujo preço é maior - em 

I razão da perda de capacidade de discriminar preços, que deve conduzir a uma 

I aproximação entre os preços vigentes nos países da região. 



No que tange aos efeitos sobre o bem-estar, é provivel que o excedente do 
consumidor aumente em ambos os países, enquanto os lucros dos produtores 
podem se elevar ou reduzir - dependendo das condições de custos e demanda --; 

. 

logo, o impacto sobre o welfare de cada país, bem como da região como um todo, 
é incerto. 

A aplicação do modelo ao caso do Mercosul ilustrou grande parte desses 
efeitos. Os resultados do exercício sugerem que o processo de integraçáo regional 
deverá provocar uma alteração na configuração de mercado do setor enfocado, 
com as firmas argentinas decidindo se instalar ta'mbem no Brasil, e o aumento da 
presença da indústria de cada país no mercado estrangeiro, através de apreciáveis 
ganhos de parcelas do mercado. Os consumidores de ambos os países serão 
beneficiados, mas apenas as firmas argentinas terão seus lucros aumentados - 
resultando em perda de bem-estar para o Brasil, e ganhos para a Argentina e para . 

a regiio &mo um todo. A extensão do exercicio a outros setores é de todo 
desejável, 

Esperamos que o trabalho tenha contribuído. para o debate tedrico acerca 
dos processos de integração econômica sob co ricorrência imperfeita. Nossa análise, 
sendo em equilíbrio parcial, naturalmente não responde a todas as indagações 
possiveis. No entanto, as sugestóes aqui propostas podem ser incorporadas num 
quadro teárico de caráter mais geral, levando, assim, a um entendimento ainda 
melhor da questáo. 
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Abstract 

This paper develops a simple but innovative model of international economic 
integration under imperfect cornpetition. Based on the Smith and Venables analysis, 
the work tries to overcome two of its lirnitations: firstly, i t  incorporates a new stage 
into the competitive game played by firrns, allowing for the possibility of firms 
making decisions relative to the locatíon of their production plants; secondly, it 
provides a reformulation of the Smith and Venables' condition of integration by 
combining the two main aspects of the process of integration - the reduction of 
transport and trade costs and the elimination of arbitrage costs - into an unified 
theoretical framework, thus irnproving the logical consistency of the analysis. The 
model is then applied to tfie case of Mercosur. 
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