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1 	IITF{ODUÇXO 

O termo "Promoçao de oxnortaç&es t ' significa que al 
ma modida ou alguma mudança no prograiia de aço 80  nocessria a 

o fim de estimular as exportaçõose 	ase lgica para que tal prO 

vid$ncia seja tomada reside na exist&'icia de. certonmero de v 
tagens que exceda ao das rcspectvas desvantagens de tal atos 

O objot.Lvo de nossa expOsiçO.5 dcscrevora1gimas das 
- 	. 	vantagens o dcsvsntagens da promoçao do eportaços bem 	como 

• 

	

	. i1ustrar or meio de u modlo a mecüca de seu fuilelono-men- 
to o  Por sua vez o r;iodlo poderao sêr ampJ.iado a fim de avaliar 

• 	mos as possibilidades reais da proro o de exportaçosno, Bra 

II DESCRIÇO 

• 	. 	. 	 A 	lQs 

Talvez o mais not&vel (';Gntre 0$ henefcios a serem 
obtidas atravs da promoo de oxpertaços o aumento do rendi 
mentes provenientes das trocas com o oxterior Isso significa que 
nosso desejo no o de promover exo:'taçes (em termos de quari 
tldados de produtos), o sim o de increnentar os ganhos oriundos 
das ..ivisas intornacionais . 

Com relaço a um determinado mercado de exportaço 
o contr3lo que podemos exercer sabre nossa receita em divisas e 
trangeiras nrojenjentes das eportaços limitase a: 

7 	 a) as varíaços em. nossa taxa do oferta de experta 
ç6es; 

• 	 b) nossa influ&-icia sabre outros fornecedores o s S  
• 	 bre as taxas de sitas cxortaes; e 

e) a demanda or nossa exportao que pode ser ncr 
• ientada at ri 	rav&s promoçao do vendas 9  etc0 

• 	Ser-nosa sempre vantajoso quando a procura se inte 
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sifica 2  e quando hà um doersc5no na taxa de exortaço de ou-
tros fornecedores 

- 	
1 o caso de nos 	a sa propri taxa ao exor .1.. a90os-, nao e- 

xisto direço corta para as suas alteraces 10 caso nor oxem 
pio de determinada situado do mercado (som quaisquer vaxiaçes 
ria nrõcura e nas taxas de exportaço de outros fornecedorEs-) scS 
,o 1 oremos cosegv -Tr divi;as estrengei-ia ao expandimos as expor 
taçe 	se a elaticioadc cio prero cia da..iCa por nosso ?'rocilco 
f6r superior a unidade En caso eontrrio deve ocorrer... mi 
cimo na taxa do nossas exportaoes 

2 	Ao elevarmos a taxa cio exportaes a produço £ estj 
mulada; isso resulta em um mais rápícJo dosonvoiv-iLiento e -apri 
rarionto de habilidades o t&n1cas . 0 quo.- por sua vez, conduz a 
maIor eflci&wia (conforme explicaroiios poiteriormonte) 

30 	Ao promovermos o incremento das exnortaçes r.. econ 
mia - nacional tornaso nieno depoïidont-c 	e presses e flutuaçes 
tntcrn.. 

 
Ocorr endo 2  p01 exorplc c :oimo na cieniand iitej 

na -de produtos dom ticos dos quais tma parcela £ exportada,nao 
haira  motivo para que a produQo- e o nve.l de emprgo decresçam 
do montante correspondentea% . queda da demanda interria .No sômeg.  
te manter-se-a o mercado externo em eondiçes de.. absorver aquela 
norço da produção ja normalmente destinada i exnortaço 	como 
t,=bCOM,  algwis dos produtos anteriormente destinados ao mercado 
donastIoo noder&o ser transferidos-.para.o mercado exteflo q -.-de a-
erdo.cora as alteraç 1es ims preços entro os dois mercados- 
nor outro lado, ocorrer unia eievao na demanda interna 9  -parte 
rios oroduos do Unados 'à exortoao cde 	ontao, ser trnsfe 
rida para o mercado nernoG Tal troca ev.taria a rpida:alta dos 
preços que ocorrerIa caso a capacidade 7)rodutiva no comnortasse 
ser- acrescida 	 - 	 - 

Com a maior divers1ficaQ.o e penetraçao das eorta-
çes.brasileiras cresceria tamhm o odor de barganha do- Bra 
sIlo, Por exemplo, a maior particiaço brasileira no mercado mu 
dIal de bananas poderia fortalecer o seu odor de barjanha junto 
ao mercado mundial de café, em relaço a outros países tamb&n e 
portadores dos dois produt-os 
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pOssível incrementar, as eAcportaçhÓSes de dot.orninado 
roduto atravs da reduç', ão de ecu -ioasteeir'ento ao nercado inteZ  

no Se esta provid&icia fsse inflar onria seria necess&r.IA urna 
ou mais das seguintes alternativas para evítar a inflaço 

a) utilizar o increrneno de divisas proveniente cia 
exaL1so Gas e ortaee 	ra aumentar siff1cient 
mente importaçes pasevcís de substituIrem o re' 
feronte ao incremento das exportaçes, ou 
usar essas divIas naia estinuiar suficientemente 
a oferta de serviços e bens produzIdos no p(as e 

e) auinta o 1 rrip o E: 	sipos a firiide absorver 
o node: de coripr U 	i'ela 1 udança do produ 
te do mercado interno para o externo0 

• A exportaço de parte da produQo.de uma 1n&.stria 
to'na essa lLldui5trIa ', atraves 	e economia do pais 
joita as flutaag5o% cia ccinla midJ. pel 	rcelaoxotedad 

prod.utoe Unir'taato ccto% n" nos do centr&le eOon&tv 
co podem ser ucj1!zclo cieitro cio ai (ono por exer"üo8 modi-
r- 1 c ag,  õ 

. 
os cias Laxas de i btaço co ovnosbstdIos e dospo-

sas) a fim ao componsar, mesmo que prc:tai.ente,. as aitoraçe 
prejidtciats ocorridas ne eondiçs t adlo riundIal 

O 	 as exporta 
ç&s s 	possfrel aLii'r' da 	 algum incentivo ger 
6o iternaiacte quando 	C5t1L Lo cs 	co a odor1taço gove 
naiicntal, &Le po'e tomar a fosa do :ur 	^Ürlbutarias D  aplTc, 
eo de taxas de cbto esiie, 	7C'is rl vetos, etc 0  

tm incentivo dessa ordn 'od.e ouno resultarem cu 
te monotrIo para o gover11-04 Por cxcciplo : a .reduço de um impas 
to que recai sabre um determinado setor que participe da pauta 
de ex:portagão 7  pode a tal ponto inceiftivar a produço desse se 
ter e expandir a base tr±hutvéi .o que e1eva1ia a receita tribu 
tria tõtal proveiiente desse seit,orQ Por outro lado s  essa maior 
produço (já agora considerada eomo dirigiaa para a exportaçe) 
poderia ser alcançada com a perda de rendas trIbutrIa por par 
te do govarno 
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Já vimos que todos os benefc1os a serem obtidos a 
travas de aientos das exportaçes doverao sor sempre aquilata 
dos atravs de sua eomparaçao com as desvaltagens dal decorren 
tesa Mais facilmente ava1iveis s'o os ganhos e perdas monotr.i 
os díretos 2  ícóc 9  o custo em cruzeiros de aumentar as divisas a' 
travSs do exportaçes e 

oxatamente asso tipo de c-stíimttiva que juntamente 
com os res,octivos efeitos previstos s6bre 6 índice de emprogos 
ete que o EPE oder& talvez fornece r Para cada mercadoria ex 
portada ou com razovois iossibíldes de exiortago podem ser 
realizados estudos sabre as quantidades de divisas obtidas com 
os respectivos custos polos incentivos £s taxas de exportaço 
em diferentes nveis0 

Poderia ser elaborada urna tabela..para cada um d&sses 
produtos a qual demonstraria es aumentos previstos das divisas 
estrangeiras e õs custos correspondontes Desta forma s  para qua. 
quer que venha a ser o awiento das receitas de divisas provenie 
tes de oxportages brasileiras torna.se -í)ossfveldetermLnarquaís 
os produtos que deveriam ser incrementados e em que grau s  a fim 
de estabelecer o mínimo custo total para atingirse determinado 
nível de promogo de cxpartaço 

Estímulos as exportaces internamente provocados irn 
plicam que ao nível desejado de exi,orta3os haveria insuficiente 
receita para cobrir os respectivos custõs sem os. estímulos0 A 
fim de induzir o exportador (potencial) a vender o aumento dose 
jado no mercado mnternacional neccssrio que ao menos urna das 
seguintes eondiçes seja.garantida: 

o preço da exportaço em ioeda estrangeirano me 
cado mundial deve ser convertido de modo que em 
trmos de moeda nacional este preço exceda o cus 
to unitário dorns.tico da produgo adicional; 
o custo unitrio efetivo da produço adicional d, 
vera ser reduzido abaixo do prego unitrio de ox 
ortaç&o em moeda nacional quando o preço de ex 

portaço é convertido à taxa de crnbio que prova 
lece no mercado0 



III MODÊLO 

O modelo que se seguetem por objetivo ilustrariimm 

todo de promover exortaços e iostrar algumas das interrela 

ges envolvidas e O presente rritodõ de promogo de exportaçes e 

prega um sistema dual do detorminaçaõ de preços para: 
obtonço do mais divisas estrangélras provenien 
tes de exportaçes e 
a acoieraçao da produço a qual nor sua vez le 
va, devido aos efeitos, em cadeia, a um mais rpi 
do índice de desenvolviliento econ&nico0 

O Gráfico 1 demonstra as possibilidades de mercado 
para alguns produtos 2  tanto Internamente coma no exterior0. Os 
custos e receitas totais so caiculados em cruzeiros ao longo do 
eixo verticalo As taxas de produço e quantidades vendidas por 
unidade de tempo do indicadas ao longo do eixo horizontal. A cu. 
va QASGBD corresponde à ofërta total do produto e foi traçada p 
ra representar. Inicialmente custos mdiOs deerescentes e depois 
custos riidios crescentes 

Vaos super çuC OCE OS  a curva de despesa total do Br 
sil para o produto 9  o que a produ$o oralcira supre tecla o pr2 
duto consumido Internatente Dadas ests curvas a naxInizço do 
lucro do produtor obseiva-se quando a 	de produgo rar igua 
a OQ1  .n outras palavras, a taxa do 	0Q1  o custo margi 
nal (a inciinaço da curva O.SG no ponto A) se iguala . recej 
ta narInal (a ínclinação cIa eurva OltE no pauto C) O custo 

dia roprosentedo pela Inclinoço Ja ca OA e o prego (ou re 
cei1am&1Ia)dentro do Brasil Go ir:dcado pela inclinação da reta 
OCArenda totai. o TO.o o custo total o RO sendo  o lucro TR, 

Igiai a CAo 

A seguir a  vamos super que o preço .m cruzõIrosnome 
cado mundial S representado pala incl±naço da linha 011 9, a qual 
correspondo ao preço em moada estraneíra no morado de exporta'. 
ço. para asse tipo do produto s  multiplicado pela taxa de embIo0 
A linha OM representa tamb&i a demanda mundial pela •possvel ex' 
portaço brasileira disse pro&4o 0  Para maIcr smplicIdade, unia 
linha reta É usada Indicando elastIcidade de preço de demanda 1 
finita0  Isto significa que a particIpaço potencial do Brasil no 
mercado mundial para este produto no suficientemente grande 
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para afetar o preço do mercado rundia1 Nenhuma a1teraço se ve-
rifiezairá na analise se ON no far desenhado como uma linha reta 

Vemos que a taxa de prodiiço esta na afrea de custos 
mdios decrescontes 0  Esta s1tuao "'0d9ra ser tfpica para muitos 
dos produtos industriais brasi1oros os quais so considerados 
como estando em ostgios de custos unitrios decreseentes nas 
suas respectivas curvas de oferta, Entretanto, o mod&o serve p 
ra qualquer tipo de curva de ousto 

Se o comercio livre fr penitido, a produço brasi 
leira sor& eliminada porque o preoo rio seria suficiente tara o 
brir os res,octivos cisos de pIoduc' isio e linha 011 esta 
sempre abaixo da curva 0.:G3D Assim, o Bras1 Importa tôdaaquap  
tidade dste Droduto consuida ircGornamente, ou seja.0Q20  

.Jitretanto nas atuais condLç5es • especialmente no 
quo se refere & proteço atravs de direitos alfandeg&rios olev 
dos o mercado brasileiro est& reservado para a produco do 

Com esta taxa de produço. aquela parte aa curva 
de. oferta considerada para oxportaço POI ASGBD isto & o resto 
da curva de oferta0  

Diante desta situaçc o ponto A deveria ser consid 
rado corno a orIen para Ge1c12]ar obsvoi 1  ortaçe 	i-. curva 
de demanda para a exoraço 	i. 	produto e represer* 
ada pcle l.nha AP 	a 	ria . 1i.J /ie 	linha Ot'I elevad, 

para a nova posIçe AP sendo mantido. o mesmo Dreco (I 	as in 
cl1nacos das linhas ON tP sdo 

Verificamos., entretanto que o preço do mercado mun 
dIal . ainda menor do que o custo para aumentar a produço expor 

• t&vel 2  e que nenhuma oxrortaça'o ccorre porque a mesma no seria 
lucrativa0 Isto significa que alguma .Co rma de Incentivo deveria 
ser usada para tornar a exportaçao arficimitemente lucrativa de 

• 	modo que torne o produtor desejoso do eortar 0  

U m&todo consistiria no aumento da taxa de e& mnbio 
para exportao 0  Por exemple em vez de pagarmos ao produtor Cr) 
1 850 por d6lar corros,ondente ao valor do produto vendido no me, 
cade mundIal ns podemos lhe oferecer uma boní2Ioaço adicional 
de 105,  ou Cr$ a 035 para cada d1ar cio cxportaco flosso gr 
fico g  este aumento no preço em cruzeiros da moeda estrangeIra 



representadà or urna nova curva de dmanda de exportaço. AN 	a 
qual £ formada elovandose AP de l0• no ponto A para a, esquerda 

o valor da alteraço na taxa de cmbio Desta forma a exporta-
gão 

 
se torna 1uerativa A taxa do exoortaço mais lucrativa 

gual 01Q3  porque em Q3  o custo e ecoí.ta marginais no mercado 
de exportaço so iguais para o :oduto:c Isto s5.gnifiea que no 
ponto 0Q3  a 	lnaço da curva . de oferta de cxortaço no ponto 
G & igual inclinaçao da curva do receita de exportaço no pon 

Ãroduco total e 	& composta de 0(4 (p. 
ra consumo dom&stico) e QQ3  (par exortaço) 

.Com exportac'es . taxa dc Q1 Q o Brasil ganhar d1v. 
sas igual a FK (em cruzeiros) div1$..±da..r;c.a taxa cio crnbio ns 
te caso Cr 2 035 por US 100 O euso adcionai desta - ci.visa 
estrangeira & FJ A diferença entre T:'K e OK 	o lucro FG 
po(?e ser retornada ao gOTTrnO atrav-s do :Lmnsto sabre a renda0 
Nste caso o custo adicional seria aona igual a G3 

De ac8rdo com a tuao (:Ioiuonstrada nste grfico 
s seria lucrativo exortar quando duas condiç&s tivessem pr. 
sontes 

quando o mercado brasileiro puder ser eftt1varnen 
te separado do mercado aundial. separaço de 
cados significa que iort.es brasileIras devem 
- ser Impedidas de absorver quaIsquer desposas bra 
sueiras no produto e 
os brasileiros esto desejosos do pagar um 
mais loiïado para o produto dentro do pais do que 
o preço do produto no extor:Lor0 Para que uma po].f 
tica de preços como este pudesse receber a aceita 
co pi1b1iea serIa necessrio que o govrno expij 
casse cuidadosamente ao pb1Ico a razão de tal s 
tuago e porque a mesma ser5 benfIca ao BrasiL 
Deveria ser oscLarccido cue o preço do mercadom 
dial provavelmente mo :ocdcIa ser oferecido no 
mercado brasileIro porque as tarifas e. outras ta 
xas seriam ap].Icadas ?. mortaço dste produto 
mesmo que este n&o fose fabraeado no 

* 

A zituaço ilustrada pele Grfíco 1 pode ser tpica 
de Condiçõ>es para muitos dos produtos industriais brasileiros 
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Durante as fases introdutr1aa de dosonvolv.tmonto tais produtos 
eventualrnente no podero competir efetivamente no mercado mun 
dial a menos que um sistema dual dpreos seja usado4 

Entretanto com o correr do tempo atingindose maj 
or efici&wia na produço industrial os custos totais deveriam 
se reduzir para qualquer taxa de prcduo est.ipu1ada No Grf ice 
1 Isto significa que a curva OASGBL) ca1ria O use do sistena dual 
de.preços permitiria a :inc1stria o.x,11 ncUr sua.taxa de 	produço 
iais rj7Wanente do quc SOi1C aos -e1 3o ootro iodo Um 	taXJ. 
de . produo mais elevada permite ) uo em maior escala de tecno-
logia especializada e c:oscci'te c re -de-obraws.  
peciaiLoc1v e t&bulica4 )ta torii, or eta dste incentIvo p 
ra exooteoo poderiao esperarue4 

. 	
. 	e) a curva de 	cairia mais derressa.. 

o produto se ornris c, 	r.co tempo copetit1vo 
li. rierccdo incIa] 	Oi c1itenente de suhveno, 
e 
o preço c'o procuv wicrc co 3rasil, pera qual 
quet taca Co odio o't )A1ada cairtc. mats de 
pressa (se nLc houvo: rçztriço quanto a entrada 
na indtst:ia) ou o rotSrno atravs da txaço da 
venda se elevaria mais pidamente (se houvessO 
estiço) 

Com a expanc 	da deiri&. '1c1a por Óiste pt oduto 
ceteris paribu& o preço mundial. serà isto significa 

vara o GrfIco 1 que cinnra .AP gira no tonto A. . olovandose para 
a esqucrda 

Assim sendo, n6s temos o :efoito tesoin'a"8 No Grfi 
co. 1 acurva AP. tem uma tondncia ascendente enquanto que a ctu 
ie QASGBD nant&ir uma e1çrcu dc cnrento Quando essas curvas 
se cruzam no e 5ub'd o pc promover oxportaç&se 
bora para se obter aumento das recoias de divisas estrangoi-ras, 
w2. outrosubddio possa sërdesejado 

A inflaço no BrsIi reduii1 a taxa de queda das cu 
vas de oferta s  podendo Isto ser t.o corte que supere os efeitos 
da crescente eficincia de modo que a curva de oferta subiraio A 

s1m. a taxa de cr:bio devo ser elevada para compensar eAste efei 
to, no caso de quea exortaço deva continuar.4 
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Por outro 1ado a 1rif1aqo fora do Brasil causaria e. 
elvaço da curva de receitas de exporta.ço (i0e0 AP) Assim t, 
nos urna cornbinaço do forças que poo estar agindo em dfferea 
tes direçes Quando or; resultados da d-ireço coletIva dessas 
forças afetam adversenente as possibilidades de exportaço do Br 
sIl ento o govrno pode iniciar uma cmpanha de incentivo para 
corriIr a situaço se os benofcios pavistos excederem os res 
poetivos custos do correço- . 

e 


