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RESUMO 

As exportações brasileiras nas últimas décadas vêm se destacando cada vez mais 
no mercado internacional. A tentativa de se buscar novas alternativas de 
crescimento ficou evidenciada pelas alterações das políticas cambiais e pela criação 
de um sistema de incentivos às exportações. Estas que, por sua vez, sofreram 
grande impacto positivo devido a um cenário internacional positivo, principalmente 
pelo crescimento da renda mundial. O objetivo deste trabalho foi o de analisar como 
flutuações na taxa de câmbio real e na renda mundial influenciaram as exportações 
brasileiras no período de 1995 a 2008 e de 1980 a 2008, respectivamente, assim 
como o grau de sensibilidade das exportações em relação a essas variáveis. Foram 
buscados dados da evolução dessas variáveis nos sites do FMI, para a renda 
mundial; do IPEADATA, para a taxa de câmbio real; e da FUNCEX, para as 
exportações brasileiras. Para a relação entre a taxa de câmbio e as exportações os 
dados foram trabalhos anualmente, ou seja, foi verificada as variações anuais dos 
mesmos, e também com dados trimestrais. Em relação à taxa de câmbio, fora 
utilizada a variação da média móvel trimestral, a para as exportações a variação 
trimestral. Para a relação entre a renda mundial e as exportações foram utilizados 
dados anuais e suas respectivas variações. A análise do grau de sensibilidade foi 
efetuada com relação à elasticidade-renda das exportações. Com os dados já 
trabalhados, pôde-se dar início as análises entre as variáveis. Com relação à 
primeira, não fora encontrado uma relação clara entre as variações taxa de câmbio e 
exportações. Ora uma desvalorização aumentava as exportações, ora uma 
valorização aumentava as exportações. Entretanto, a análise feita entre a renda 
mundial e as exportações brasileiras, demonstrou uma relação direta, mas não 
proporcional, entre essas duas variáveis. Ao se analisar o grau de sensibilidade das 
exportações em relação às variáveis, somente fora feito com a variável renda 
mundial, devido a falta de relação clara com a taxa de câmbio. O resultado obtido foi 
que todas as exportações possuem elasticidade positiva, demonstrando suas 
relações com a renda mundial. E ainda que as exportações mais sensíveis à 
variação da renda mundial foram as de bens intermediários, o contrário fora 
verificado com as exportações de bens de consumo não duráveis. 

Palavras-chave: Exportações brasileiras. Taxa de câmbio real. Renda mundial. Grau 
de sensibilidade. 



ABSTRACT 

Brazilian exports in recent decades have been increasingly emphasizing the 
international market. The attempt to find new alternatives for growth was evidenced 
by changes in exchange rate policies and the creation of a system of incentives to 
exports. Those who, in turn, have great positive impact due to a positive international 
scene, especially the growth of world income. The objective of this study was to 
examine how fluctuations in the exchange rate and real income in the world 
influenced the Brazilian exports in the period 1995 to 2008 and from 1980 to 2008, 
respectively, and the degree of sensitivity of exports with respect to these variables . 
Data were searched in the evolution of these variables sites of the IMF, the global 
income, the IPEADATA for the real exchange rate and the F U N C E X for Brazilian 
exports. For the relationship between exchange rate and export data were work 
annually, ie, there was the annual variations of them, and with quarterly data. 
Regarding the exchange rate, was used to change the quarterly moving average, 
exports to the change quarterly. For the relationship between income and exports 
worldwide were used annual data and their variations. The analysis of the degree of 
sensitivity was made with respect to the income-elasticity of exports. With the data 
already worked, it was possible to initiate the analysis between the variables. 
Regarding the first, was not found a clear relationship between exchange rate 
changes and exports. Yet a devaluation to increase exports, now a recovery 
increased exports. However, the analysis of the global income and BraziTs exports, 
showed a direct relationship, but not proportionally, between these two variables. 
When analyzing the degree of sensitivity of exports with respect to the variables, only 
done with the outside world income variable, due to lack of clear connection with the 
exchange rate. The result was that ali exports have positive elasticity, showing its 
relations with the world income. And that exports more sensitive to variations in 
income were the world of intermediate goods, the opposite was found in exports of 
non-durable goods. 

Keywords: Brazilian exports. Real exchange rate. Worldwide income. Degree of 
sensitivity. 
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1 INTRODUÇÃO 

Ao se analisar a evolução do setor externo da economia brasileira, alguns 

aspectos chamam a atenção: o reduzido grau de abertura comercial do Brasil 

durante certo período; e a importância do setor externo como fator determinante das 

fases de crescimento e recessão do país. 

O ano de 1968 pode ser considerado o início de um processo de maior 

abertura do país ao resto do mundo. A tentativa de buscar novas alternativas de 

crescimento ficou evidenciada pelas alterações da política cambial (implantação do 

sistema de minidesvalorizações) e pela criação de um sistema de incentivos às 

exportações. Para se ter uma idéia do que representou essa internacionalização da 

economia brasileira, basta observar o comportamento da variável exportação: as 

exportações passaram de US$ 1,9 bilhões em 1968 para US$ 176 bilhões em 2008. 

Na verdade o que ocorria é que a atividade exportadora não contava com estímulos 

suficientes para aumentar seu volume de venda, em virtude de problemas 

relacionados à remuneração (taxa de câmbio valorizada, inexistência de incentivos 

fiscais, e tc ) . Facilidades em financiamentos e ajuda do governo fizeram crescer, nas 

décadas seguintes, o parque industrial brasileiro assim como as exportações 

brasileiras. Com uma política de substituição de importações, essas indústrias 

estavam voltadas, basicamente, para suprir a demanda internacional. 

Durante as décadas seguintes, contudo, não houve crescimentos 

significativos do PIB brasileiro, devido às crises internacionais como o choque do 

petróleo. Entretanto, durante a década de 90 e a respectiva abertura comercial do 

país, o Brasil retomou seu crescimento, assim como o volume de sua produção e 

consequentemente o volume total de exportações. 

Com a ajuda principalmente do governo, através de incentivos e um cenário 

internacional favorável, com um aumento da renda mundial, o Brasil se tornou um 

dos 20 países mais ricos do mundo ganhando ainda mais destaque no comércio 

internacional, sendo um grande exportador de bens básicos como carde suína e 

bovina; bens de consumo duráveis, como automóveis e eletrodomésticos; assim 

como outros tipos de bens, tendo como principais parceiros comerciais os Estados 

Unidos, a China, Argentina e a União Européia. 

Diante desse quadro, o presente trabalho irá analisar como os setores 

exportadores brasileiros de bens de capital, bens intermediários, bens de consumo 
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duráveis e bens de consumo não duráveis são influenciados por flutuações na taxa 

de câmbio e também pela variação da renda mundial. 

2 OBJETIVOS 

2.1 G E R A L 

Analisar a relação existente das exportações com a taxa de câmbio e com a 

renda mundial, assim como a sensibilidade das exportações brasileiras em relação 

àquelas variáveis. 

2.2 O B J E T I V O S ESPECÍFICOS 

a) Apresentar discussão teórica a respeito do comportamento das principais 

variáveis que influenciam as exportações de um país; 

b) Analisar os efeitos das variáveis taxa de câmbio e renda mundial sobre as 

exportações brasileiras, no curto e longo prazo. 

c) Verificar sobre qual das variáveis (taxa de câmbio e renda mundial) as 

exportações são mais sensíveis. 

3 JUSTIFICATIVA 

Desde o início da ciência econômica, o comércio internacional é considerado 

a alternativa ideal para que os países aproveitem melhor seus fatores produtivos. O 

comércio internacional surgiu com a constituição dos Estados Nacionais. Com a 

necessidade de se produzir cada vez mais, e de acumular cada vez mais riquezas, 

esses estados passaram a ter interesses de trocas. 

O interesse pelo comércio internacional se tornou uma das preocupações 

mais importante entre os economistas, desde D. Hume (mercantilismo) até Paul 

Krugman (Nova economia internacional). Adam Smith (em A Riqueza das Nações -

A natureza e as causas riqueza das nações) desenvolveu a tese das vantagens 

absolutas. Levando em conta o trabalho empregado na produção, um país deveria 

se especializar nos bens que tivesse maiores vantagens produtivas em relação a 

outros países. David Ricardo, partindo de Smith, desenvolveu a teoria das 
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vantagens comparativas, na qual os países deveriam produzir aqueles bens que 

tivessem vantagens comparadas com a produtividade dos outros países. Tanto a 

teoria clássica como a nova economia internacional continuam justificando a 

liberalização do comércio internacional. Este trabalho estará estudando o comércio 

internacional sob a ótica da nova economia internacional. 

Como se pode perceber, o comércio internacional ocupa um importante 

espaço em uma economia. Tanto as importações como as exportações que um país 

realiza é de fundamental importância para a economia, tanto do ponto de vista 

econômico - como, por exemplo, para uma empresa exportadora, a qual estará 

aumentando sua produção devido a um aumento da demanda; como do ponto de 

vista social - no caso da população do país importador a qual terá uma gama maior 

de produtos ofertados dentro da sua economia. Contudo, para que essas relações 

ocorram é necessário que exista a convergência entre algumas variáveis, como 

renda, taxa de câmbio, entre outras (neste trabalho as variáveis analisadas serão a 

renda mundial e taxa de câmbio) e a necessidade de se importar ou exportar, de um 

país. Para que um país exporte é necessário que outro país sinta a necessidade do 

produto que aquele país tem em excesso. Assim sendo, a exportação de um país 

depende da necessidade de outro país, que normalmente vem de um crescimento 

do país importador que não possui infra-estrutura ou meios de produção suficiente 

para suprir as suas necessidades. Portanto, a renda internacional serve como 

estímulo para que haja o comércio internacional. Entretanto, não haverá somente 

um país que poderá vender para este país, que irá comprar daquele que poderá 

vender mais barato. Neste caso, a taxa de câmbio poderá influenciar as exportações 

do país exportador, pois, caso seu câmbio esteja mais desvalorizado do que a dos 

seus "concorrentes" ele poderá ser o exportador. Portanto, uma desvalorização 

cambial proporciona uma vantagem para um país exportar seus produtos. 

Assim sendo, o presente trabalho irá analisar como as variáveis (renda 

mundial e taxa de câmbio) citadas anteriormente poderão influenciar as exportações 

brasileiras. 
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4 OBJETO 

O objeto de estudo do presente trabalho será analisar como as variáveis 

renda mundial e taxa de câmbio influenciam as exportações brasileiras e qual o grau 

de sensibilidade das exportações em relação a essas variáveis. 

4.1 PROBLEMA 

Com a abertura comercial e a posterior implantação do plano real, nota-se 

uma queda nos níveis da inflação devido a uma política de juros altos, o que 

estabilizou o nível de preços da economia brasileira. Contudo, essa política atraiu 

uma grande quantidade de capital especulativo tornando a moeda nacional muito 

procurada. Esta alta demanda combinada com um regime de bandas cambiais, fez 

com que a moeda nacional atingisse valores não recomendáveis para uma política 

de exportações. O dólar chegou a ser comprado por R$1,0386 em dezembro de 

1996. 

O governo brasileiro então adotou em janeiro de 1999 o regime de câmbio 

flutuante, no qual este variaria de acordo com a lei de oferta e demanda. Contudo, 

em algumas situações, há a intervenção do Banco Central no mercado na compra 

ou venda de divisas para controlar o câmbio. 

Toda a variação ocorrida na balança comercial brasileira, e mais 

especificamente, a variação das suas exportações pode ser explicada também pela 

variação da renda mundial, principalmente dos países do leste asiático e da América 

latina. 

Assim, com essas políticas cambiais diversas e um cenário internacional 

favorável, o presente trabalho irá analisar se uma depreciação da moeda nacional e 

um aumento da renda mundial afetam de uma maneira positiva as exportações 

nacionais. 
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4.1.2 Variáveis que influenciam as exportações brasileiras 

4.1.2.1 Taxa de câmbio 

Pode-se dizer que a taxa de câmbio é um dos preços relativos básicos de 

toda economia de mercado, e a sua importância advém do fato de intermediar todas 

as transações entre a economia doméstica e o resto do mundo. 

As nações podem adotar dois tipos diferentes de regimes cambiais: regimes 

de câmbio fixo ou de câmbio flutuante. No regime de câmbio fixo o governo procura 

perseguir uma dada taxa de câmbio nominal ou busca fixar a paridade da taxa de 

câmbio real. Como meios de alcançar tais objetivos os governos podem utilizar de 

algumas manobras: minidesvalorização cambial, maxidesvalorização cambial, e 

banda cambial. A grande vantagem desse tipo de regime é a estabilidade na 

cotação da moeda estrangeira, facilitando o planejamento de negócios que 

envolvam transações internacionais. 

Já o no regime de câmbio flutuante o governo procura fazer com que a taxa 

de câmbio flutue de acordo com a oferta e demanda de divisas, ou seja, o que se 

ajusta é a taxa de câmbio e o Banco Central não tem compromissos de comprar ou 

vender divisas do mercado. O objetivo desse regime é fornecer um tipo de 

mecanismo automático para manter o balanço de pagamentos em equilíbrio. Caso o 

Brasil esteja importando mais produtos e serviços do que exportando é necessário 

que ele venda reais e compre moeda estrangeira para pagar pelas importações. 

Assim, com o passar do tempo, a oferta de reais na economia será maior do que a 

sua procura e consequentemente a taxa de câmbio brasileira irá se depreciar. Os 

produtos brasileiros ser tornarão mais baratos nos mercados estrangeiros e o 

volume de exportações irá aumentar. Este exemplo de fato pode ser comprovado 

quando se verifica o total de exportações brasileiras a partir de janeiro de 1999, 

quando o governo adotou uma política de regime cambial flutuante, e houve um 

"boom" nas exportações brasileiras, evoluindo anualmente em torno de 14%. 

4.1.2.2 Renda mundial 

A renda mundial é uma variável que tende a impactar nas exportações 

nacionais. Assim sendo, o crescimento da renda mundial deve proporcionar um 
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aumento nas exportações de um país. Como nos últimos anos tem-se verificado um 

grande aumento da renda mundial como um todo, este trabalho irá analisar como 

esse aumento afetou as exportações brasileiras. 

5 REFERENCIAL TEÓRICO 

Nesta seção será apresentado o referencial teórico que estabelecerá as 

bases para conduzir a análise dos principais aspectos sobre os efeitos das variáveis 

descritas acima sobre as exportações brasileiras. Para isto, será analisado o 

mecanismo de funcionamento dos regimes cambiais e da renda mundial. 

5.1 MERCADO DE CÂMBIO E EXPORTAÇÕES 

Neste tópico serão apresentados os fundamentos teóricos que explicam como 

as flutuações cambiais podem influenciar as exportações de um país. 

As desvalorizações cambiais têm sido utilizadas por vários países, em 

épocas diversas, como uma tentativa de corrigir déficits em suas balanças 

comerciais (RATTI , 1997, p. 141). Para entender como a taxa de câmbio afeta as 

exportações de um país tem-se que abordar o funcionamento da demanda agregada 

em uma economia aberta. Conforme (KRUGMAN, 2005, p. 322), "a demanda 

agregada é a quantidade de bens e serviços de um país demandada por famílias e 

firmas em todo mundo". Para compreender a influência da demanda agregada 

externa de um determinado produto é necessário analisar os determinantes das 

transações correntes. O saldo em transações correntes é a diferença entre a 

demanda por exportações de um país e a demanda pelas importações desse 

mesmo país, sendo que pode ser determinado, principalmente, por dois fatores: a 

taxa de câmbio real e a renda interna disponível, no caso das importações e a taxa 

de câmbio real e a renda externa, no caso das exportações. Para se poder 

determinar como a mudança na taxa de câmbio real afeta as transações correntes 

deve-se perguntar como ela afeta as exportações e as importações. Se a taxa de 

câmbio real aumenta, por exemplo, os produtos estrangeiros se tornam mais caros 

em relação aos produtos domésticos. Os consumidores estrangeiros responderão a 

essa mudança de preço demandando mais de nossas exportações. Assim, as 
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exportações irão aumentar e tenderá a melhorar as transações correntes do país 

doméstico (KRUGMAN, 2005, p. 324). 

O contrário acontece quando a taxa de câmbio real diminui, ou seja, neste 

caso os produtos nacionais aumentam seu preço em relação ao bem estrangeiro. 

Assim, as exportações nacionais irão reduzir, ao contrário das importações, que 

devido à redução nível de preços dos bens estrangeiros, irão aumentar. 

Portanto, uma depreciação real da moeda doméstica aumenta a demanda 

agregada pelo produto nacional, permanecendo tudo o mais constante, enquanto 

uma apreciação real diminui a demanda agregada pelo produto local (KRUGMAN, 

2005, p. 325). 

Outra variável que afeta a demanda agregada é e renda interna real. 

Resumidamente, um aumento da renda interna real (disponível) aumenta a 

demanda agregada pelo produto local, permanecendo tudo o mais constante, e uma 

queda da renda interna real diminuem a demanda agregada pelo produto local1 

(KRUGMAN, 2005, p. 325). 

A figura 1 demonstra a relação entre a taxa de câmbio e o produto como 

conseqüência do equilíbrio do mercado de produto. Ela ilustra o efeito de uma 

depreciação da moeda doméstica em relação à moeda estrangeira a valores fixos do 

nível de preços doméstico, P, e do nível de preços estrangeiro, P*. Com níveis de 

preços fixos no local e no exterior, o aumento na taxa de câmbio torna os bens e 

serviços estrangeiros mais caros em relação aos bens e serviços domésticos. Essa 

mudança nos preços relativos desloca a curva de demanda agregada para cima 

(KRUGMAN, 2005, p. 327). 

' A influência da variável renda interna será discutida no item renda mundial. 
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Demanda agregada, D Demanda agregada, E " 

Demanda agregada, E 

T a x a de câmbio , E Produto, Y 

E 

D D 

Produto, Y 

Figura 1 - Derivando a curva DD 

FONTE: Economia Internacional: teoria e política (2005) 

A queda no preço relativo do produto interno desloca a curva de demanda 

agregada para cima porque, em todos os níveis do produto interno, a demanda por 

produtos domésticos é agora maior. O produto aumenta de Y 1 para Y 2 à medida que 

as firmas se deparam com o excesso de demanda aos níveis de produção iniciais 

(KRUGMAN, 2005, p. 328). 

A curva DD, representada na figura 1 na parte inferior, mostra a relação 

resultante entre a taxa de câmbio e o produto (dado que P e P* são mantidos 

constantes). O ponto 1 sobre a curva DD dá o nível de produto Y 1 no qual a 

demanda agregada é igual à oferta agregada, quando a taxa de é E 1 . Uma 

depreciação da moeda para E 2 leva ao nível de produto mais alto Y 2 , de acordo com 

a parte superior da figura, e essa informação nos permite localizar o ponto 2 sobre 

DD (KRUGMAN, 2005, p. 328). 

Portanto, conforme se verifica nas figuras acima, uma depreciação cambial na 

moeda nacional aumenta a demanda agregada de determinado produto. Em outras 

palavras, a desvalorização da moeda nacional aumenta a demanda estrangeira por 

produtos nacionais e, por conseguinte as exportações nacionais de determinado 

produto. 
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5.5 RENDA MUNDIAL 

A exportação de um país é, por definição, a importação de outro. Assim, as 

importações estrangeiras costumam depender do nível de atividade externa e do 

preço relativo dos bens externos. Portanto, as exportações podem ser 

representadas da seguinte maneira: 

X = X(Y*,£), 

Onde: X representa as exportações; Y * representa a renda externa; e £ representa a 

taxa real de câmbio (BLANCHARD, 2004, p. 400). 

De acordo com a fórmula: 

• Um aumento da renda externa leva a um aumento da demanda externa 

por todos os bens, o que por sua vez aumenta as exportações 

daqueles países que vendem produtos para este país (BLANCHARD, 

2004, p. 400). 

• Um aumento na taxa real de câmbio - um aumento do preço relativo 

dos bens externos em termos dos bens do país exportador - torna os 

bens deste, relativamente mais atraentes em relação aos bens 

estrangeiros, levando um aumento das exportações (BLANCHARD, 

2004, p. 400). 

A figura 2 traça os vários componentes da demanda contra a renda, 

mantendo constantes todas as demais variáveis (taxa de juros, impostos, 

gastos do governo, produto externo e taxa real de câmbio) que afetam a 

demanda. 
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Produto. Y 

( a ) 

Produto. Y 

Expor tações 

l íquidas, N X 

Superávit 

comercial 
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Figura 2 - Demanda por bens domésticos e exportações líquidas 

FONTE: Macroeconomia (2004) 
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A A Exportações ( X ) 
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N X 

Na figura (a), a linha DD mostra a demanda interna, C + I + G, como função 

do produto, Y. A declividade da relação entre demanda e produto é positiva, mas 

inferior a 1: um aumento do produto - ou, de modo equivalente, da renda, uma vez 

que ambos permanecem iguais em uma economia aberta - aumenta a demanda, 

mas em uma proporção menor do que um para um (BLANCHARD, 2004, p. 400). 

Para chegar à demanda por bens internos, se precisa primeiro subtrair as 

importações. Isso é feito na figura (b) que dá a reta AA. E s s a reta representa a 

demanda interna por bens internos. A distância entre DD e AA é igual ao valor das 

importações, £ IM. Como a quantidade de importações aumenta com a renda, a 

distância entre as duas linhas aumenta com a renda (BLANCHARD, 2004, p. 400). 
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A seguir acrescentam-se as exportações. Isso é feito na figura (c) e nos dá a 

reta ZZ, posicionada acima de AA. A linha ZZ representa a demanda por bens 

internos. A distância entre ZZ e AA corresponde às exportações. Como as 

exportações não dependem do produto interno, a distância entre ZZ e AA é 

constante, motivo pelo qual as duas retas são paralelas. Como AA é menos 

inclinada que DD, ZZ é também menos inclinada que DD (BLANCHARD, 2004, p. 

400). 

Como base nas informações da figura (c), podemos caracterizar o 

comportamento das exportações líquidas - a diferença entre exportações e 

importações (X - e IM) - como uma função do produto. Para o nível de produto Y, 

por exportações são dadas pela distância AC e as importações pela distância AB; 

portanto, as exportações líquidas são dadas pela distância BC (BLANCHARD, 2004, 

p. 401). 

A relação entre exportações líquidas e produto é dada pela reta NX na figura 

(d). As exportações líquidas são função decrescente do produto: à medida que o 

produto aumenta, as importações aumentam e as exportações não são afetadas, 

levando a uma queda das exportações líquidas. Chame de Ytb (TB representa o 

balanço comercia) o nível de produto no qual o valor das importações é exatamente 

igual ao valor das exportações, de modo que as exportações líquidas são iguais a 

zero. Os níveis de produto acima de Ytb aumentam as importações e resultam em 

déficit comercial. Níveis de produto abaixo de Ytb reduzem as importações, o que 

resulta em um superávit comercial (BLANCHARD, 2004, p. 402). 

6 METODOLOGIA 

Neste tópico será explicada a metodologia utilizada para analisar os 

efeitos da renda mundial e da taxa de câmbio sobre as exportações brasileiras. 

Para que a análise possa ser feita serão utilizados dados anuais sobre a 

evolução da renda mundial e das exportações brasileiras por categorias de uso para 

o período de 1980 a 2008, e dados trimestrais e anuais para a taxa de câmbio e 

exportações brasileiras por categoria de uso para o período de 1995 a 2008. As 

fontes utilizadas foram os sites do FMI (Fundo Monetário Internacional), da FUNCEX 

(Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior) e do IPEADATA (Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada), respectivamente. Os dados de renda mundial, 
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extraídos do site do FMI, contém a evolução do PIB, em bilhões de dólares, de 182 

países. Já os dados das exportações brasileiras estão divididos (como já dito 

anteriormente por categorias de uso) em bens de capital, bens intermediários, bens 

de consumo duráveis e bens de consumo não duráveis, e estão apresentados em 

milhões de dólares. E os dados da taxa de câmbio real (INPC base 2000) informam 

a evolução trimestral e anual da taxa de câmbio real brasileira. 

Primeiramente serão somadas todas as rendas dos 182 países, ano a 

ano, e verificada a variação percentual anual desse dado. Em relação às 

exportações, como os dados da F U N C E X já vem acumulados anualmente, somente 

será calculado a variação percentual anual das exportações brasileiras dos bens. Já 

em relação a taxa de câmbio, foi calculado sua média móvel trimestral e 

posteriormente sua variação, tanto anual quanto a média móvel trimestral. Assim, 

tem-se em mãos a evolução dessas variáveis anualmente e trimestralmente. 

Portanto, a análise poderá ser feita verificando se existe alguma relação entre 

ambas. 

Caso haja alguma relação entre as variáveis, o próximo passo será 

verificar como é essa relação: se é inversa ou direta, proporcional ou não. E ainda, 

serão calculadas as elasticidades-renda das exportações sobre as variáveis. As 

elasticidades calculadas serão necessárias para que se possa verificar qual o grau 

de sensibilidade das exportações em relação à renda mundial e à taxa de câmbio, e 

qual dos bens são mais sensíveis a um aumento (redução) da renda mundial da taxa 

de câmbio. As elasticidades serão calculadas através da variação anual das 

variáveis utilizadas (renda mundial, taxa de câmbio e exportações) e após será feito 

uma média aritmética de todos os anos. 

Portanto, com os dados em mãos e com os devidos tratamentos dados aos 

mesmos, o trabalho está pronto para dar início a etapa de desenvolvimento. 

7 DESENVOLVIMENTO 

Nesta seção será analisado como as exportações brasileiras são 

influenciadas pelas variáveis taxa de câmbio e renda mundial. 

Primeiramente, será feito um breve histórico das exportações brasileiras 

demonstrando como foi a sua evolução em relação aos diferentes regimes cambiais. 

Assim, dar-se-á o início às análises das variáveis taxa de câmbio e renda mundial e 
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suas influências sobre as exportações brasileiras de bens de capital, bens 

intermediários, bens de consumo duráveis e bens de consumo não duráveis, com a 

finalidade de verificar o grau de sensibilidade desses componentes das exportações 

em relação àquelas variáveis. 

7.1 R E G I M E S CAMBIAIS E EXPORTAÇÕES B R A S I L E I R A S 

Nesta seção será descrita a evolução dos regimes cambiais brasileiros. Visto 

que neste trabalho o período de análise será do ano de 1980 a 2008 para a relação 

entre a renda mundial e as exportações brasileiras e de 1995 a 2008 para a relação 

entre a taxa de câmbio e as exportações, e ainda, que para a taxa de câmbio a 

mudança ocorrida no regime cambiai brasileiro em janeiro de 1999 pode ser um fato 

influenciador nesta relação, o presente tópico irá demonstrar quais foram os 

diferentes regimes cambiais adotados pelos governos brasileiros antes do período 

de análise do trabalho e durante o mesmo. 

A análise tem início em 1961 e se encerra em 2008. No período considerado 

o Brasil teve cinco regimes distintos de determinação da taxa de câmbio: regime de 

taxa de câmbio nominal fixa com maxidesvalorizações cambiais esporádicas (março 

de 1961 a julho de 1968), regime de minidesvalorizações cambiais (agosto de 1968 

a fevereiro de 1990), regime de taxa de câmbio com flutuação suja (março de 1990 a 

junho de 1994), regime de taxa de câmbio limitadamente flexível (de julho de 1994 a 

janeiro de 1999) e regime de câmbio flutuante (a partir de 1999). 

O sistema de minidesvalorizações esporádicas foi implantado no Brasil em 

março de 1961, após um reforma cambial realizada pelo governo. No novo sistema 

definiram-se duas taxas de câmbio: uma para as exportações de café e outra para 

as demais exportações. 

Em abril de 1964 unificaram-se as taxas de câmbio. Nesse período de março 

de 1961 a julho de 1968 a política cambial brasileira consistia em desvalorizar a 

moeda doméstica a intervalos de tempos relativamente longos e em grandes 

proporções. Praticava-se então maxidesvalorizações cambiais. A condução da 

política cambial mediante maxidesvalorizações da moeda nacional criava alguns 

problemas. Primeiro, estimulava a especulação contra a moeda doméstica. 

Segundo, aumentava rapidamente os custos dos insumos importados logo após a 
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maxidesvalorização cambial. Terceiro, aumentava o grau de incerteza quanto ao real 

valor da receita total obtida com as exportações. 

O regime de minidesvalorizações cambiais foi utilizado pelo governo brasileiro 

durante o período de agosto de 1968 a fevereiro de 1990, tomando como orientação 

a versão relativa da paridade do poder de compra ( P P C ) . E s s a última estabelece 

que as desvalorizações nominais do câmbio devem se igualar à diferença entre as 

inflações doméstica e internacional, tendo por objetivo manter uma certa paridade 

rela fixa da moeda. 

Segundo Zini Jr (1993), a política de minidesvalorizações cambiais tinha como 

objetivos evitar a especulação contra a moeda doméstica, estimulada pela política 

de maxidesvalorizações praticada anteriormente, bem como proteger a receita das 

exportações de uma possível deterioração. As minidesvalorizações ocorriam em 

intervalos curtos de tempo em pequenas doses percentuais e alguns casos foram 

suspensos, mas, sendo retomada logo em seguida. E s s e intervalo foi diminuindo 

chegando a ser diário no final de 1985. Em 1986 o regime foi suspenso após a 

implantação do Plano Cruzado, tendo o câmbio permanecendo fixo de março a 

outubro. O reflexo sobre as exportações foi negativo, obrigando o Governo Federal a 

retomar a política de minidesvalorizações cambiais até 1988. 

Em janeiro de 1989 entrou em vigor outro plano de estabilização - Plano 

verão. O câmbio então foi desvalorizado em 16,38%, sendo mantido fixo 

posteriormente, quando as exportações novamente declinaram. A partir de julho de 

1989, a prática de desvalorizar o câmbio diariamente foi retomada, porém as 

desvalorizações implementadas não foram suficientes para recuperar a queda nas 

exportações. 

A partir de 1990 o governo brasileiro adotou o regime cambial com "flutuação 

suja" que perdurou até 1994. Neste regime foram adotados dois tipos de taxas 

de câmbio: a taxa administrada, ou dólar comercial, e a taxa de câmbio flutuante. 

Assim, o dólar deixava de ser determinado pelo Banco Central e passa a ser 

determinado pelo mercado, entretanto, o Banco Central, poderia intervir, a qualquer 

momento, no mercado de divisas. Contudo, por intervenção do Banco Central, de 

outubro a dezembro de 1990 ocorreram desvalorizações nominais maiores do que 

as esperadas pelo mercado. E s s a s intervenções tinham como propósito aumentar 

as exportações. Pelo mesmo motivo, no final de 1991 o Banco Central voltou a 

intervir no mercado cambial, permitindo desvalorização da moeda em 14%. De 1992 
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a 1994 o Brasil sofreu uma intensa entrada de recursos financeiros provenientes do 

exterior, obrigando o Banco Central intervir cada vez mais no mercado de divisas 

mediante as constantes desvalorizações da moeda. Portanto, com esse excesso de 

divisas no mercado, o Banco central somente intervinha neste mercado quando 

houvesse grande pressão de desvalorização ou valorização da moeda. 

A partir de julho de 1994 entra em vigor o regime cambial limitadamente 

flexível junto com a vinda do Plano Real. Neste regime a cotação do real tomou 

como base o valor de 1 URV (unidade real de valor) de 30 de junho no valor de CR$ 

2.750,00 que também seria igual a R$ 1,00. O Banco Central somente interviria no 

mercado de divisas quando a paridade R$ 1,00 = US$ 1,00 fosse ultrapassada, 

deixando na mão do mercado a cotação diária. Entretanto, como o diferencial das 

taxas de juros brasileiras e internacionais era muito grande, havia intensa entrada de 

divisas no país empurrando cada vez mais as taxa de câmbio para baixo, sendo que 

no final de agosto de 1994 a relação real/dólar era de R$ 0,889. Dessa maneira, o 

Banco Central pela primeira vez, após a implantação do Real, teve que intervir no 

mercado de divisas para controlar a valorização excessiva do real frente ao dólar. 

No início de 1995, o governo adotou o regime de bandas cambiais. Neste 

regime o banco central estabelece limites máximo e mínimo entre os quais a taxa de 

câmbio pode flutuar. Entretanto, mesmo com a adoção desse regime no final de 

1995 o Brasil fechou com déficit na balança de pagamentos. E s s e regime perdurou 

até dezembro de 1998, quando em janeiro de 1999 o governo brasileiro adotou 

formalmente um regime de câmbio flutuante, contudo, por vezes funcionando com 

uma flutuação administrada. Este regime está em vigor até hoje, e uma das 

principais características que se vem notando é a grande volatilidade do câmbio. 

Como é o próprio mercado que estabelece o valor da taxa de câmbio, é fácil de 

entender o motivo da grande volatilidade. Contudo, como se tem visto, e 

principalmente nos últimos meses, a intervenção do Banco Central está cada vez 

mais comum. Assim, verifica-se que o regime não é totalmente livre, sendo, algumas 

vezes, influenciado por intervenções governamentais. 

Durante o período de atuação desse regime nota-se um grande aumento no 

volume total de exportações brasileiras, também em alguns períodos notou-se uma 

grande desvalorização da moeda nacional, em alguns momentos também grandes 

valorizações. 
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7.2 TAXA DE CÂMBIO E EXPORTAÇÕES 

Como explicado anteriormente, o câmbio é a relação da moeda nacional com 

a moeda estrangeira. É a razão de troca de uma moeda por outra. Estabelece, por 

exemplo, que para se comprar US$ 1,00 são necessários R$ 2,10. Ou seja, significa 

que a taxa de câmbio do real para o dólar norte-americano é de 2,10 por 1,00. 

7.2.1 Flutuações cambiais 

7.2.1.1 Apreciação cambial 

Ocorre quando o real aumenta seu valor em relação ao dólar norte-

americano, por exemplo. Se , de R$ 2,10 x US$ 1,00, o câmbio mudar para R$ 2,00 x 

R$ 1,00, diz-se que o real valorizou-se em relação ao dólar, ou em outras palavras, 

que o dólar ficou mais barato. 

7.2.1.2 Depreciação cambial 

Ao contrário da apreciação, a depreciação cambial ocorre quando o real se 

desvaloriza em relação ao dólar. Se, de R$ 2,10 x US$ 1,00, o câmbio mudar para 

R$ 2,20 x US$ 1,00, diz-se que o real desvalorizou-se em relação ao dólar, ou em 

outras palavras, que o dólar ficou mais caro. 

7.2.2 Flutuações cambiais e comércio internacional 

As flutuações do câmbio, sejam elas uma apreciação ou uma depreciação, 

impactam de formas diferentes nas contas externas de um país. No caso de uma 

apreciação, ou uma valorização cambial, os bens estrangeiros se tornam mais 

baratos, ou seja, os bens importados ficam mais baratos. Já no caso de uma 

depreciação, ou desvalorização cambial, os bens nacionais se tornam mais baratos, 

ou seja, os bens exportados ficam mais baratos. 

Portanto, a valorização cambial incentiva as importações e prejudica as 

exportações, enquanto a desvalorização cambial provoca o comportamento oposto. 
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Se o dólar se desvaloriza, as importações aumentam e as exportações 

diminuem. Com o crescimento das importações, a demanda por dólares aumenta. 

De outro lado, o decréscimo das exportações reduz a oferta de dólares no mercado. 

O resultado desses dois movimento contrários é o aumento da cotação do câmbio 

do dólar, tornando-o mais caro, reduzindo, dessa forma, a demanda por produtos 

importados, reconduzindo o câmbio ao equilíbrio. 

No caso de uma valorização do dólar, caem as importações e aumentam as 

exportações. Com a redução das importações, a demanda por dólares cai. O 

aumento das exportações aumenta sua oferta. Assim, reduz-se a cotação do dólar, 

levando a um aumento de sua demanda e de produto importados. A taxa de câmbio 

de equilíbrio é novamente estabelecida. 

7.2.3 Relação entre taxa de câmbio e exportações brasileiras no período de 1995 a 

2008 

Este tópico irá mostrar a relação entre a variação da taxa de câmbio e as 

exportações brasileiras (divididas em bens de capital, bens intermediários, bens de 

consumo duráveis e bens de consumo não duráveis) para o período de 1995 a 2008. 

As análises serão divididas em dois períodos, de acordo com os regimes cambiais 

adotados pelo governo brasileiro (conforme foram descritos no item Regimes 

Cambiais e Exportações Brasileiras). Assim sendo, as análises serão de 1995 a 

1998 (regime de bandas cambiais) e de 1999 a 2008 (regime de câmbio flutuante) e 

também, serão divididas por tipo de bens exportados. As análises se iniciarão 

relacionando a taxa de câmbio com as exportações de bens de capital, depois com 

as exportações de bens intermediários, após, exportações de bens de consumo 

duráveis e finalmente com as exportações de bens de consumo não duráveis. 
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T A B E L A 1 - VARIAÇÃO ANUAL DA TAXA DE CÂMBIO R E A L 1995 -2008 

PERÍODO TAXA DE CAMBIO R E A L VARIAÇÃO ANUAL (%) 

1995 98,76 0,00 

1996 99,54 0,80 

1997 98,72 -0,83 

1998 104,80 6,17 

1999 143,69 37,10 

2000 144,79 0,77 

2001 154,76 6,88 

2002 203,88 31,74 

2003 167,99 -17,60 

2004 164,96 -1,80 

2005 135,33 -17,96 

2006 135,04 -0,21 

2007 125,98 -6,71 

2008 161,57 28,25 

FONTE: IPEADATA (2009) 

NOTA: os valores absolutos da taxa de câmbio real foram extraídos do IPEADATA, contudo, a 

variação anual fora calculada pelo autor. 

A tabela 1 representa a variação percentual anual da taxa de câmbio real para 

o período de 1995 a 2008. 

Conforme já dito anteriormente, a análise é dividida de acordo com os 

regimes cambiais adotados pelos governos de cada período: regime de bandas 

cambiais de 1995 a 1998 e regime de câmbio flutuante, de 1999 a 2008. Como no 

primeiro foram estabelecidos, pelo Banco Central, limites máximo e mínimo entre os 

quais a taxa de câmbio pode flutuar, se verifica no gráfico que durante o período de 

vigência desse regime a taxa de câmbio oscilou muito pouco. Já a partir de janeiro 

de 1999 o governo brasileiro adotou o regime de câmbio flutuante. Como pode se 

notar na tabela que a partir desse ano a flutuação da taxa de câmbio real se torna 

mais intensa. Assim, de acordo com a teoria econômica, em anos em que houvesse 

desvalorizações (valorizações) cambiais, as exportações aumentariam (reduziram). 



T A B E L A 2 - VARIAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES B R A S I L E I R A S POR C A T E G O R I A DE USO 

1995-2008 

B E N S B E N S DE B E N S DE 

PERÍODO B E N S DE CAPITAL INTERMEDIÁRIOS CONSUMO CONSUMO NÃO 

(var. % ) (var. % ) DURÁVEIS (var. % ) DURÁVEIS (var. % ) 

1995 0 0 0 0 
1996 7,27 0,37 3,62 10,16 
1997 33,82 9,14 43.64 2.40 

1998 10,60 -6,88 -0,06 0.16 

1999 -2,45 -7,51 -15,59 -1,17 

2000 45,32 8,73 40.61 4,77 

2001 -1,53 1,43 4,04 15,75 

2002 -9,54 5,46 -0,48 1,46 

2003 5,34 24,13 27,69 18,04 

2004 63,20 28,74 29,02 28,31 

2005 23,35 19,32 21,87 22,60 

2006 5,72 16,74 3,97 11,76 

2007 19,13 15,64 2,80 20,15 

2008 16,81 23,35 2,78 22,42 

FONTE: O autor (2009) 

NOTA: os valores absolutos das exportações foram extraídos do IPEADATA, contudo, a variação 

anual fora calculada pelo autor. 

A tabela 2 acima mostra a evolução das exportações brasileiras de acordo 

com a categoria de uso para o período de 1995 a 2008. Como pode se notar durante 

o período, independente do regime cambial, as exportações apresentaram 

oscilações. Agora resta saber se essas oscilações variaram de acordo com as 

oscilações da taxa de câmbio real. 

De 1995 a 1996 verifica-se que a taxa de câmbio sofreu uma desvalorização, 

cerca de 0,80%, essa pequena desvalorização, no entanto, provocou um aumento 

nas exportações de todos os bens. De 1996 a 1997 a taxa de câmbio real sofreu 

uma valorização, de 0,83%, logo as exportações deveriam cair, contudo, o que se 

nota é que as exportações aumentaram no mesmo período. De 1997 a 1998, último 

ano do regime de bandas cambiais, o que se nota é que a taxa de câmbio teve uma 

grande desvalorização, de 6,17%, entretanto, as exportações de bens intermediários 

e as exportações de bens de consumo duráveis diminuíram no mesmo ano. O 

contrário se observa nas exportações de bens de capital e bens de consumo não 

duráveis. 



27 

Em janeiro de 1999 o governo adota o regime de câmbio flutuante. Nesse ano 

a taxa de câmbio real sofreu uma desvalorização de 37,10%, contudo as 

exportações não responderam a essa influência com um aumento, pelo contrário as 

exportações, em relação ao ano anterior, sofreram quedas. No ano seguinte, 

novamente a taxa de câmbio sofreu uma desvalorização de 0,77%, essa 

desvalorização foi acompanhada de um grande aumento nas exportações como se 

pode observar na tabela. E s s a tendência é observada em 2001 e 2002. Com 

exceção de alguns bens, enquanto a moeda se desvalorizava a exportações 

aumentavam. Contudo, de 2003 a 2007 o que se observa é que enquanto a moeda 

nacional se valorizava as exportações aumentavam, ou seja, não está ocorrendo a 

relação direta entre as variáveis, e sim o contrário. Somente em 2008 é que 

novamente uma desvalorização da moeda implica em aumento das exportações 

brasileiras. 

Portanto, o que se pode notar é que não existe uma relação muito clara entre 

as exportações e a variação da taxa de câmbio real. Ora uma desvalorização 

aumenta as exportações, ora uma desvalorização reduz as exportações. O motivo 

pelo qual isso ocorre pode ser o fato da variação da taxa de câmbio abranger um 

período muito grande, ou seja, durante um ano a taxa de câmbio pode ter oscilado 

prejudicando a análise. Assim sendo, a análise agora será feita utilizando a variação 

percentual da média móvel trimestral da taxa de câmbio real e da variação trimestral 

das exportações. 

T A B E L A 3 - VARIAÇÃO DA MÉDIA MÓVEL T R I M E S T R A L DA TAXA D E CÂMBIO R E A L 1995-2008 

PERÍODO TAXA DE CAMBIO 
R E A L 

MEDIA MÓVEL 
T R I M E S T R A L DA T A X A 
DE CÂMBIO R E A L 

VARIAÇÃO DA MÉDIA 
MÓVEL T R I M E S T R A L 
(%) 

mar-95 

jun-95 

set-95 

dez-95 

mar-96 

jun-96 

set-96 

104,67 

103,61 

101,54 

98,76 

98,70 

96,68 

98,43 

100,69 

104,43 

102,24 

100,46 

98,35 

97,29 

97,71 

0,00 

3,71 

-2,09 

-1,74 

-2,10 

-1,08 

0,43 

continua 
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continuação 

PERÍODO TAXA DE CÂMBIO 
R E A L 

MÉDIA MÓVEL 
T R I M E S T R A L DA T A X A 
DE CÂMBIO R E A L 

VARIAÇÃO DA MÉDIA 
MÓVEL T R I M E S T R A L 
(%) 

dez-96 99,54 99,18 1,50 

mar-97 96,59 97,52 -1,67 

jun-97 97,99 97,44 -0,08 

set-97 98,85 97,97 0,54 

dez-97 98,72 99,65 1,72 

mar-98 97,38 97,38 -2,29 

jun-98 98,07 98,11 0,75 

set-98 102,01 100,18 2,11 

dez-98 104,80 104,33 4,14 

mar-99 154,90 147,72 41,60 

jun-99 141,95 138,82 -6,03 

set-99 152,65 149,27 7,53 

dez-99 143,69 151,26 1,34 

mar-00 134,95 137,73 -8,95 

jun-00 139,73 138,27 0,39 

set-00 135,66 135,69 -1,86 

dez-00 144,79 141,83 4,52 

mar-01 151,37 148,19 4,49 

jun-01 166,70 162,58 9,71 

set-01 185,07 176,42 8,51 

dez-01 154,76 169,66 -3,83 

mar-02 141,17 145,58 -14,19 

jun-02 163,52 150,86 3,62 

set-02 198,56 187,39 24,22 

dez-02 203,88 210,33 12,24 

mar-03 194,05 196,35 -6,65 

jun-03 163,19 167,05 -14,92 

set-03 162,36 163,44 -2,16 

dez-03 167,99 164,82 0,84 

mar-04 167,77 168,36 2,15 

jun-04 181,32 175,70 4,35 

set-04 168,45 172,92 -1,58 

dez-04 164,96 167,56 -3,10 

mar-05 164,64 161,42 -3,67 

jun-05 141,57 147,31 -8,74 

dez-05 135,33 134,04 -4,27 

continua 
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PERÍODO TAXA DE CÂMBIO 
R E A L 

MÉDIA MÓVEL 
T R I M E S T R A DA T A X A 
DE CÂMBIO R E A L 

VARIAÇÃO DA MÉDIA 
MÓVEL T R I M E S T R A L 
(%) 

mar-06 128,27 131,10 -2,19 

jun-06 138,58 134,06 2,25 

set-06 134,89 135,38 0,98 

dez-06 135,04 133,70 -1,24 

mar-07 132,33 132,13 -1,18 

jun-07 125,94 128,55 -2,71 

set-07 127,54 127,35 -0,93 

dez-07 125,98 124,90 -1,92 

mar-08 130,39 128,03 2,51 

jun-08 130,33 131,16 2,45 

set-08 143,78 134,89 2,85 

dez-08 161,57 164,32 21,82 

FONTE: IPEADATA 

NOTA: os valores absolutos da taxa de câmbio real foram extraídos do IPEADATA, contudo, a média 

móvel trimestral assim como a variação desta foram calculadas pelo autor. 

Analisando a tabela 3 o que pode se observar é que, assim como na análise 

anterior, no período de regime de bandas cambiais a taxa de câmbio real não 

apresentou grandes oscilações. Contudo, a partir do momento em que se adotou o 

regime de câmbio flutuante, logo no primeiro trimestre de 1999 a moeda nacional 

sofreu uma desvalorização 41,60%. Neste regime o que se percebe é que as 

oscilações foram bem acentuadas. 

T A B E L A 4 - VARIAÇÃO T R I M E S T R A L DAS EXPORTAÇÕES B R A S I L E I R A S POR C A T E G O R I A DE 
USO 1995-2008 

PERÍODO B E N S D E 
CAPITAL 

B E N S 
INTERMEDIÁRIOS 

B E N S D E 
CONSUMO 
DURÁVEIS 

B E N S DE 
CONSUMO NÃO 
DURÁVEIS 

mar-95 0,00 0,00 0,00 0,00 
jun-95 18,39 10,09 -3,68 3,57 
set-95 -1,63 0,24 -20,22 8,38 
dez-95 -4,43 -7,68 -4,79 -7,87 
mar-96 -6,84 -16,83 6,04 2,53 
continua 
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PERÍODO B E N S D E 
CAPITAL 

B E N S 
INTERMEDIÁRIOS 

B E N S D E 
CONSUMO 
DURÁVEIS 

B E N S DE 
CONSUMO NÃO 
DURÁVEIS 

jun-96 -17,11 23,73 1,90 -1,97 

set-96 45,57 2,35 21,24 5,56 

dez-96 10,13 -13,50 7,80 1,10 

mar-97 -26,34 10,85 -6,72 -11,11 

jun-97 31,79 27,08 23,54 21,05 

set-97 4,75 -10,14 27,76 -0,49 

dez-97 31,15 -8,11 17,37 3,97 

mar-98 -9,92 -3,37 -10,35 -10,14 

jun-98 3,12 19,01 -2,10 10,94 

set-98 -13,12 -8,02 -24,69 3,20 

dez-98 15,14 -17,75 -18,78 -7,53 

mar-99 -13,74 -0,76 -0,38 -1,32 

jun-99 21,27 13,36 12,95 0,19 

set-99 -9,48 -3,98 13,18 2,08 

dez-99 9,90 12,00 12,72 12,21 

mar-00 33,12 -8,99 3,63 -17,92 

jun-00 -7,32 10,94 11,70 19,44 

set-00 10,35 -7,23 1,29 -4,87 

dez-00 5,69 -5,11 7,47 -5,07 

mar-01 11,48 12,18 -0,46 15,18 

jun-01 -20,65 0,08 -4,27 1,58 

set-01 -5,36 -6,61 -7,14 5,82 

dez-01 3,26 -10,52 -18,80 -16,78 

mar-02 -11,57 -4,33 10,48 2,21 

jun-02 -16,61 -2,48 2,33 1,38 

set-02 10,25 81,40 23,32 35,08 

dez-02 40,52 -29,51 0,52 -16,28 

mar-03 -35,12 3,53 1,18 2,70 

jun-03 24,32 23,14 11,23 -0,44 

set-03 8,49 19,00 25,26 33,85 

dez-03 34,25 -14,25 -16,30 -1,55 

mar-04 2,13 23,76 16,58 13,47 

jun-04 9,74 23,18 11,05 1,40 

set-04 -2,50 -3,82 6,10 7,70 

dez-04 75,14 -13,25 -5,93 0,33 

mar-05 -30,24 14,81 11,49 0,82 

continua 
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PERÍODO B E N S D E 
CAPITAL 

B E N S 
INTERMEDIÁRIOS 

B E N S DE 
CONSUMO 
DURÁVEIS 

B E N S DE 
CONSUMO NÃO 
DURÁVEIS 

jun-05 4,87 12,50 11,92 9,68 

set-05 19,69 -8,37 -4,28 7,75 

dez-05 17,05 7,03 4,11 -7,35 

mar-06 -19,91 10,05 4,58 2,90 

jun-06 2,41 0,07 -8,87 -0,56 

set-06 -2,70 4,74 3,12 6,71 

dez-06 16,68 -3,96 2,49 6,42 

mar-07 7,27 7,90 -4,20 8,99 

jun-07 -12,71 5,15 8,90 -0,78 

set-07 62,70 -1,98 -6,79 1,90 

dez-07 -18,27 -0,84 -6,10 6,79 

mar-08 -11,18 -5,95 4,50 -0,16 

jun-08 12,90 45,19 19,20 27,10 

set-08 42,50 10,11 3,10 10,48 

dez-08 -28,29 -36,50 -19,26 -32,42 

FONTE: O autor (2009) 

NOTA: os valores absolutos das exportações foram extraídos da F U N C E X , contudo, a variação anual 

fora calculada pelo autor. 

A tabela 4 mostra a variação trimestral das exportações brasileiras por 

categoria de uso. Assim como a taxa de câmbio as exportações sofreram grandes 

oscilações no período. Agora resta saber se essas variações acompanharam as da 

taxa de câmbio real. 

No primeiro trimestre de 1995 a taxa de câmbio real, em média, sofreu uma 

desvalorização de 3,71%, essa desvalorização foi acompanhada de um aumento 

nas exportações brasileiras, com exceção das exportações de bens de consumo 

duráveis. De junho do mesmo ano até junho de 1996, a taxa de câmbio real sofreu 

valorizações seguidas. Assim sendo as exportações deveriam seguir uma tendência 

de seguidas quedas no seu volume. Contudo, o que se observa é que houve uma 

oscilação nas exportações, ora aumentando, ora reduzindo. A exceção observada é 

em relação às exportações de bens de capital. Nos meses e anos seguintes o que 

se observa é a grande oscilação, tanto das exportações quanto da taxa de câmbio 

real, não ficando clara se há uma relação direta ou indireta entre essas variáveis, 

pois há momentos em que se observa desvalorizações da moeda e aumento das 
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exportações, momentos em que as desvalorizações da moeda implicam em quedas 

nas exportações, e momentos em que desvalorizações implicam em queda e/ou 

aumento das exportações (visto que o trabalho em questão está analisando as 

exportações por categoria de uso e não o total agregado das exportações). Essas 

relações podem ser observadas, por exemplo, em março de 1999. No primeiro 

trimestre desse ano a moeda nacional sofreu uma desvalorização de 41,60%, 

contudo as exportações de bens de capital caíram 13,74%, as de bens 

intermediários caíram 0,76%, as de bens de consumo duráveis 0,38% e as de bens 

de consumo não duráveis 1,32. Em outros momentos pode ser verificado o contrário. 

Em setembro de 2002 a taxa de câmbio real se desvalorizou 24,22% e as 

exportações acompanharam a tendência e aumentaram seus volumes. Em março de 

2002 a moeda nacional se valorizou 14,19%, entretanto, somente as exportações de 

bens de capital e intermediário é que se reduziram. As exportações de bens de 

consumo duráveis e não duráveis aumentaram. E s s a s relações se estendem 

durante todo o período analisado não demonstrando, novamente, uma relação clara 

entre as variáveis. 

7.3 RENDA MUNDIAL E EXPORTAÇÕES B R A S I L E I R A S NO PERÍODO DE 1980 A 

2008 

Como já dito anteriormente, as exportações de um país é, por definição, a 

importação de outro. Assim, as importações estrangeiras costumam depender do 

nível de atividade externa e do preço relativo dos bens externos. Portanto, caso o 

nível de atividade externa crescer, e consequentemente, a renda mundial seguir a 

mesma tendência, é provável que o nível de troca entre os países também irá 

aumentar. Logo, as exportações daqueles países exportadores irão aumentar, assim 

como as importações daqueles países que necessitam abastecer seu mercado 

interno. 

Assim sendo, o presente tópico irá demonstrar qual a relação existente entre 

a variação da renda mundial e as exportações brasileiras durante o período de 1980 

a 2008. A análise será feita individualmente para cada tipo de categoria de uso, ou 

seja, para cada tipo de produto exportado será feito uma relação entre este tipo de 

produto e a renda mundial, sendo que no final desse tópico será feito a análise das 

exportações totais com a taxa de câmbio. Nas análises constará: qual a relação 
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entre a variação da renda mundial com as exportações brasileiras e qual o grau de 

sensibilidade das exportações em relação à renda mundial. Assim sendo, a análise 

iniciará com as exportações de bens de capital e posteriormente (nessa mesma 

ordem) com as exportações de bens intermediários, bens de consumo duráveis e 

bens de consumo não duráveis. De junho, do mesmo ano, até junho de 1996, a 

moeda nacional seguiu uma tendência de valorização, essa valorização foi, de modo 

geral, sentida pelo setor exportador brasileiro. Com algumas exceções tal efeito não 

foi acompanhado por uma queda nas exportações. 

7.3.1 Renda mundial e exportações de bens de capital 

Neste tópico será feita a análise entre as variações da renda mundial com a 

das exportações de bens de capital para o período de 1980 a 2008. 

20,00% 

15,00% 

10,00% 

5,00% 

0,00% 

-5.00% 

GRÁFICO 1 - Variação percentual da renda mundial 1980-2008 

FONTE: O autor (2009) 

NOTA: os valores da renda mundial foram extraídos do FMI, contudo, a variação anual fora calculada 

pelo autor. 

O gráfico 1 representa a variação percentual da renda mundial para o período 

de 1980 a 2008. Como fica claro no gráfico, a variação foi bem acentuada durante o 

período sendo que se verifica um crescimento anual superior a 10% ao ano da renda 

mundial nos anos de 1986, 1987, 1988, 1990, 1995, 2003, 2004 e 2005. No geral a 
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renda mundial cresceu durante o período, retraindo-se apenas nos anos de 1982, 

1997, 1998 e 2001. A média de crescimento da renda mundial, no período, foi de 

6,49% ao ano. 
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GRÁFICO 2 - Variação percentual das exportações de bens de capital 

FONTE: O autor (2009) 

NOTA: os valores das exportações de bens de capital foram extraídos da F U N C E X , contudo, a 

variação anual fora calculada pelo autor. 

Assim como a renda mundial, as exportações de bens de capital também 

sofreram grandes oscilações durante o período de análise. As variações anuais 

foram bem acentuadas, oscilando entre altos crescimentos, chegando a 60% em 

2004, e grandes quedas, chegando a 27% em1982. 

Ao se comparar os gráficos 1 e 2 se verifica que ambos apresentam 

comportamentos muito semelhantes, com exceção das variações percentuais. As 

quais nas exportações foram muito maiores do que na renda mundial. 

Um aumento da renda externa leva a um aumento da demanda externa por 

todos os bens, o que por sua vez aumenta as exportações daqueles países que 

vendem produtos para este país (BLANCHARD, 2004, p. 400). Ao se comparar as 

variações anuais pode-se constatar o que Blanchard diz que quando há um aumento 

(redução) da renda mundial há também um crescimento (queda) das exportações 

(vide anexo 1). Durante todo o período de análise (vinte anos), somente nos anos de 

1983, 1984, 1990, 1995, 1997, 1998, 1999 e 2002 (somente em 8 anos) é que as 
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variáveis não seguiram a mesma tendência. Contudo, ao se analisar a média do 

período para exportações brasileiras de bens de capital, verifica-se que houve um 

crescimento de 11,09% contra 6,27% da renda mundial. E s s e s valores demonstram 

que as duas variáveis estão diretamente relacionadas. 

7.3.2 Renda Mundial e exportações de bens intermediários 

Neste tópico será feita a análise entre a variação da renda mundial e as 

exportações de bens intermediários para o período de 1980 a 2008. 
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GRÁFICO 3 - Variação percentual das exportações de bens intermediários 1980-2008 

FONTE: O autor (2009) 

NOTA: os valores das exportações de bens intermediários foram extraídos da F U N C E X , contudo, a 

variação anual fora calculada pelo autor. 

Ao se analisar os gráficos 1 e 3 nota-se que houve uma grande oscilação, no 

período, das exportações brasileiras de bens intermediários. Essas oscilações, 

graficamente, são muito semelhantes às da renda mundial principalmente no 

período de 1980 a 1982 e de 1986 a 2008. Em outras palavras, somente nos anos 

de 1983, 1984 e 1985 que, as exportações brasileiras de bens intermediários não 

acompanharam a variação da renda mundial. Nestes anos enquanto a variação 

percentual da renda mundial aumentava a das exportações diminuía. 
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Baseando-se nas variações anuais percentuais das duas variáveis, pode-se 

fazer uma análise mais detalhada da relação. Assim, observando-se os valores do 

anexo 2, nota-se que durante os vinte anos de análise somente em seis anos -

1985, 1986, 1990, 1997, 1999 e 2001, mais especificamente - é que a variação das 

exportações brasileiras de bens intermediários não acompanharam a variação da 

renda mundial. Já em todos os outros anos enquanto houve um aumento (queda) da 

renda mundial também se verifica um aumento (queda) das exportações de bens 

intermediários. Ao se analisar os valores anuais, em média, no período de 1980 a 

2008, as exportações de bens intermediários cresceram 8,27% contra 6,27% da 

renda mundial, ficando claro como são diretamente ligadas essas duas variáveis. 

7.3.3 Renda Mundial e exportações de bens de consumo duráveis 

Neste tópico será feita a análise entre a variação da renda mundial e as 

exportações de bens de consumo duráveis para o período de 1980 a 2008. 
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GRÁFICO 4 - Variação percentual das exportações de bens de consumo duráveis 1980-2008 

FONTE: O autor (2009) 

NOTA: os valores das exportações de bens de consumo duráveis foram extraídos da FUNCEX, 

contudo, a variação anual fora calculada pelo autor. 

Ao se analisar o gráfico 4 nota-se, assim como nas exportações dos outros 

bens, que esses bens sofreram grandes oscilações nas suas exportações. O que se 

observa é que os anos em que houve reduções nas exportações são precedidos de 
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anos de aumento no volume de exportações e também que existe uma relação 

direta na relação entre renda mundial e exportação de bens de consumo duráveis, 

ou seja, enquanto a renda aumenta (reduz) as exportações também aumentam 

(reduzem), contudo não se pode dizer que a relação seja proporcional, pois, como 

se percebe nos gráficos 1 e 4, a intensidade com que se movimentam as 

exportações é muito maior do que se verifica com a renda mundial. Outro fato que 

chama atenção - e fica mais claro quando se analisa a tabela, no anexo 3 - que 

mostra as variações percentuais das exportações de bens de consumo duráveis e 

da renda mundial - é que existe uma defasagem de um ano entre a renda mundial e 

as exportações. Assim, por exemplo, ao se analisar a tabela, no ano de 1983 a 

renda mundial cresceu 2,55%, sendo que no mesmo ano as exportações de bens de 

consumo duráveis reduziram 10,33%. Logo, ao se analisar tal fato e reconhecendo a 

existência de uma defasagem de um ano entre as variáveis, verifica-se que no ano 

anterior a renda mundial havia reduzido 2,00%, impactando na redução das 

exportações, e que no ano seguinte as exportações cresceram 3,86%, sendo um 

reflexo do aumento da renda mundial no ano anterior. Isso se verifica também em 

outros anos como de 1997 a 2003. Em média, no período, houve um crescimento 

das exportações de bens de consumo duráveis em 10,28% contra 6,27% da renda 

mundial, mostrando assim, que existe uma relação direta entre as duas variáveis. 

7.3.4 Renda mundial e exportações de bens de consumo não duráveis 

Neste tópico será feita a análise entre a variação da renda mundial e as 

exportações de bens de consumo não duráveis para o período de 1980 a 2008. 
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GRÁFICO 5 - Variação percentual das exportações de bens de consumo não duráveis 1980 -2008 

FONTE: O autor (2009) 

NOTA: os valores das exportações de bens de consumo não duráveis foram extraídos da FUNCEX, 

contudo, a variação anual fora calculada pelo autor. 

Analisando-se os gráficos 1 e 5, nota-se que a variação das exportações 

brasileiras de bens de consumo não duráveis, assim como a dos outros bens, houve 

uma grande oscilação na sua variação e também que os gráficos se assemelham 

durante o período de análise, diferenciando-se entre si na intensidade das variações. 

Mais especificamente de 1980 a 1989 e de 1995 a 2008 que a relação entre as duas 

variáveis fica mais evidente. 

Dentre todos gráficos analisados, este é o que mais se assemelha à variação 

da renda mundial (gráfico 1). Tal semelhança fica mais clara de 1988 a 2008 quando 

os gráficos ficam muito parecidos, somente se diferenciando quanto à intensidade 

das variações. A semelhança não fica somente em termo gráficos, mas também em 

valores percentuais. Como se verifica na tabela que relaciona as variações 

percentuais das exportações de bens consumo não duráveis com as da renda 

mundial (anexo 4) a variações apresentadas estão diretamente relacionadas, com 

exceção de alguns anos como em 1985, 1986, 1989, 1991, 1997, 1998, 1999 e 

2001. Ou seja, dos 28 anos analisados somente em oito que a relação entre as duas 

variáveis não foi direta. Em média, durante o período, o crescimento das 

exportações de bens de consumo não duráveis foi de 8,84% contra 6,27%, o que 

fortalece a relação entre as duas variáveis. 



7.3.5 Análise do grau de sensibilidade das exportações brasileiras 

Os aumentos e quedas verificados nos gráficos que relacionam a renda 

mundial com as exportações brasileiras de bens de capital, bens intermediário, bens 

de consumo duráveis e não duráveis, não são proporcionais. Esta desproporção 

deve-se ao fator elasticidade-renda existente entre as variáveis. A elasticidade-renda 

da demanda é a variação percentual da quantidade demandada de um bem para 

cada unidade de variação percentual da renda do consumidor, caso seja maior do 

que zero diz-se que o bem é elástico, caso contrário, inelástico. Quanto mais 

elástico for o bem maior será sua sensibilidade em relação à renda do consumidor, 

ou seja, caso a renda do consumidor aumente, ele tenderá a consumir mais de tal 

bem. No caso de um bem inelástico, tal bem responderá a estímulos contrários a um 

aumento da renda do consumidor, ou seja, um aumento da renda do consumidor 

não necessariamente irá fazê-lo consumir mais de tal bem, ele poderá utilizar parte 

da sua renda para consumir outros tipos de bens. 

Nas tabelas abaixo foram calculadas as elasticidades-renda anualmente, 

assim como as elasticidades-renda médias para cada tipo de bem exportado pelo 

Brasil no período de 1980 a 2008. 

T A B E L A 5 - E L A S T I C I D A D E - R E N D A DAS EXPORTAÇÕES B R A S I L E I R A S POR C A T E G O R I A DE 

USO 1980-2008 

PERÍODO 
E L A S T I C I D A D E 
B E N S D E CAPITAL 

E L A S T I C I D A D E 
B E N S 
INTERMEDIÁRIOS 

E L A S T I C I D A D E 
B E N S CONSUMO 
DURÁVEIS 

ELAST IC IDADE 
B E N S 
CONSUMO NÃO 
DURÁVEIS 

1980 0,00 0,00 0,00 0,00 

1981 0,10 0,50 0,06 0,08 
1982 0,07 0,14 0,31 0,12 

1983 -0,10 0,14 -0,25 0,37 

1984 -8,84 0,22 0,35 0,09 

1985 0,21 -1,17 0,17 -0,20 

1986 7,47 -1,42 -4,33 -3,33 

1987 0,51 1,14 0,21 1,26 

1988 0,53 0,33 4,21 0,57 

1989 0,23 1,31 -1,11 -0,29 

1990 -0,57 -1,73 -0,41 1,84 

1991 0,89 2,55 -0,82 -3,53 

1992 0,34 1,25 0,13 0,39 

continua 
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PERÍODO E L A S T I C I D A D E 
B E N S D E CAPITAL 

E L A S T I C I D A D E 
B E N S 
INTERMEDIÁRIOS 

E L A S T I C I D A D E 
B E N S CONSUMO 
DURÁVEIS 

ELAST IC IDADE 
B E N S 
CONSUMO NÃO 
DURÁVEIS 

1993 0,15 0,38 -0,25 0,21 
1994 0,39 0,46 -2,64 2,85 
1995 -1,48 1,00 -2,87 1,75 
1996 0,33 6,55 0,67 0,24 
1997 -0,01 -0,04 -0,01 -0.16 
1998 -0,08 0,13 14,87 -5,66 
1999 -1,54 -0,50 -0,24 -3,23 
2000 0,06 0,32 0,07 0,59 
2001 0,46 -0,50 -0,18 -0,05 
2002 -0,43 0,75 -8,58 2,82 
2003 2,32 0,51 0,45 0,69 
2004 0,20 0,44 0,43 0,44 
2005 0,35 0,42 0,37 0,36 
2006 1,43 0,49 2,06 0,70 
2007 0,65 0,80 4,47 0,62 

2008 0,63 0,46 3,84 0,48 
FONTE: O autor (2009) 

NOTA: os valores das exportações foram extraídos da F U N C E X e da taxa de câmbio real foram 

extraídos do IPEADATA, contudo, a elasticidade-renda fora calculada pelo autor. 

T A B E L A 6 - E L A S T I C I D A D E - R E N D A MÉDIA DAS EXPORTAÇÕES B R A S I L E I R A S 1980-2008 

E L A S T I C I D A D E 
MÉDIA 
B E N S DE CAPITAL 

E L A S T I C I D A D E 
MÉDIA 
B E N S 
INTERMEDIÁRIOS 

E L A S T I C I D A D E MÉDIA 
B E N S DE CONSUMO 
DURÁVEIS 

E L A S T I C I D A D E MÉDIA 
B E N S DE CONSUMO NÃO 
DURÁVEIS 

0,15 0,51 0,38 0,000084 
FONTE: O autor (2009) 

NOTA: os valores das exportações foram extraídos da F U N C E X e da taxa de câmbio real foram 

extraídos do IPEADATA, contudo, a elasticidade-renda média fora calculada pelo autor (através da 

média aritmética). 

Como se pode observar na tabela 6 e, conforme descrito anteriormente 

quanto à interpretação dos resultados obtidos através do cálculo das elasticidades, 

pode-se chegar a conclusão de que todos os bens exportados pelo Brasil possuem 

elasticidade maior do que zero, ou seja, todos sofrem influência da variável renda 

mundial. Entretanto, essa influência é sentida mais em uns do que em outros, de 

acordo com a tabela Elasticidades Médias. Aqueles bens que mais sofrem influência 
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da renda mundial são os bens intermediários, já os que sofreram menore influência 

são os bens de consumo não duráveis. 

8 CONCLUSÃO 

A primeira conclusão a que se chega é a de que o trabalho não conseguiu 

encontrar uma relação clara entre as variações da taxa de câmbio real com as das 

exportações brasileiras. O motivo levantado para poder explicar tal fato pode ser que 

ao se analisar a média móvel trimestral da taxa de câmbio real ocorreu uma 

dessazonalização da amostra. Além disso, ao tentar analisar a taxa de câmbio real 

anual o período ficou muito amplo não demonstrando as verdadeiras flutuações da 

taxa de câmbio durante o ano. Mesmo assim, as conclusões foram as mesmas da 

análise do comportamento trimestral - a de que não foi encontrado relação clara 

entre taxa de câmbio e exportação. Contudo, o presente trabalho não está 

demonstrado que a teoria econômica esteja errada. Somente que, para a realidade 

estudada talvez seja necessário estabelecer outras relações entre os dados, como a 

inclusão de defasagem entre os movimentos da taxa de câmbio e o comportamento 

das exportações. Além disso, podem ser acrescentadas outras variáveis, como 

tributação, incentivos e crédito e ainda as taxas de câmbio estipuladas nos contratos 

das exportações. 

A segunda conclusão a que se chega é a de que, assim como diz teoria 

macroeconômica, realmente as exportações brasileiras são influenciadas pela 

variação da renda mundial. Quando analisada essas variações no item "Renda 

Mundial e Exportações Brasileiras no Período de 1980 a 2008" os gráficos obtidos 

dessas variações ao serem comparados com o da renda mundial, em todos os 

casos, se assemelhavam muito na forma em que evoluíram no período. Com 

exceção de alguns anos, como no início dos anos 80, em 1997, em 1998 e, 

recentemente em 2008, que a relação entre as variáveis não foram diretas. Esse 

fato deve-se que nesses anos ocorreram crises que afetaram a balança comercial 

de vários países no mundo todo. Em 1979 e até meados dos anos 80, ocorreu a 

crise do petróleo. Em 1982 as exportações brasileiras sofreram impacto da Moratória 

Mexicana (sendo este um grande parceiro comercial brasileiro). Em 1997 as 

exportações sofreram impacto negativo com a Crise da Ásia (região onde se 

encontra grandes parceiros comerciais brasileiros, como China e Japão). No ano 
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seguinte o mundo enfrentou outro impacto negativo, dessa vez com a Crise da 

Rússia (outro grande parceiro comercial brasileiro); e finalmente em 2008, a Crise 

Imobiliária, que afetou as economias no mundo inteiro, reduzindo o crescimento da 

economia mundial. 

Como um dos objetivos do trabalho também é analisar o grau de 

sensibilidade das exportações brasileiras em relação à renda mundial, a terceira 

conclusão diz respeito à elasticidade-renda das exportações brasileiras em relação à 

renda mundial. Observou-se que em todas as categorias de produtos analisadas no 

as elasticidades foram positivas, demonstrando que todas são influenciadas pela 

renda mundial. Porém, algumas são mais sensíveis à renda mundial, como os bens 

intermediários. Os menos sensíveis são os bens de consumo não duráveis. Isso é 

fácil de entender quando se verifica em quais produtos são constituídos tais tipos de 

bens. Bens intermediários são aqueles bens que são utilizados na produção de 

outros (são absorvidos no processo), como os componentes de um computador ou 

de uma geladeira, etc. Assim, se a renda de um país aumenta isso quer dizer que a 

produção daquele país está aumentando, se a economia desse país se basear em 

produtos que são intensivos em bens de intermediários, ele passará a demandar 

mais desses bens, e caso ela não tenha oferta interna suficiente para suprir a 

demanda interna, ele terá que importar. As importações serão maiores à medida que 

a necessidade de se produzir for maior, ou seja, à medida que sua renda for 

crescendo. Já no caso dos bens de consumo não duráveis, o resultado já era 

esperado. Pois conforme a teoria econômica diz, bens de consumo não duráveis (ou 

seja, aqueles que se esgotam no ato da utilização, como no caso dos alimentos) 

possuem uma baixa elasticidade. Isso se deve ao fato de um aumento da renda não 

necessariamente induz o consumidor a consumir mais alimentos, pois pode utilizar 

tal aumento para comprar outros tipos de bens. 

Portanto, com esses resultados obtidos pode-se dizer que a abordagem 

da teoria macroeconômica, assim como a hipótese levantada neste trabalho foram 

verificadas para a relação entre exportação e renda mundial, ou seja, um aumento 

(queda) na renda mundial faz aumentar (reduzir) as exportações. 
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9 ANEXOS 

ANEXO 1 
i r 

PERÍODO VARIAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE B E N S 
D E CAP ITAL (%) 

VARIAÇÃO DA RENDA MUNDIAL 
(%) 

1980 0,00 0,00 
1981 24,02 2,34 
1982 -27,32 -2,00 
1983 -25,41 2,55 
1984 -0,44 3,86 
1985 17,63 3,63 
1986 2,39 17,83 
1987 28,62 14,73 
1988 23,05 12,15 
1989 22,37 5,05 
1990 -19,33 11,04 
1991 6,67 5,91 
1992 24,43 8,26 

1993 16,72 2,58 

1994 18,75 7,38 
1995 -7,43 11,01 

1996 7,27 2,43 

1997 33,82 -0,37 

1998 10,60 -0,89 

1999 -2,45 3,78 

2000 45,32 2,79 

2001 -1,53 -0,71 

2002 -9,54 4,12 

2003 5,34 12,37 

2004 63,20 12,57 

2005 23,35 8,07 

2006 5,72 8,19 

2007 19,13 12,51 

2008 16,81 10,66 
FONTE: O autor (2009) 

NOTA: os valores das exportações foram extraídos da F U N C E X , e da renda mundial foram extraídos 

do FMI, contudo, a variação fora calculada pelo autor. 
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ANEXO 2 

PERÍODO 
VARIAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE B E N S 

INTERMEDIÁRIOS (%) 

VARIAÇÃO DA RENDA MUNDIAL 

(%) 

1980 0,00 0,00 
1981 4,72 2,34 
1982 -13,87 -2,00 
1983 18,74 2,55 
1984 17,60 3,86 
1985 -3,09 3,63 
1986 -12,59 17,83 
1987 12,89 14,73 
1988 36,63 12,15 
1989 3,86 5,05 
1990 -6,39 11,04 
1991 2,32 5,91 
1992 6,60 8,26 
1993 6,83 2,58 
1994 16,09 7,38 

1995 10,96 11,01 

1996 0,37 2,43 
1997 9,14 -0,37 

1998 -6,88 -0,89 

1999 -7,51 3,78 

2000 8,73 2,79 

2001 1,43 -0,71 

2002 5,46 4,12 

2003 24,13 12,37 

2004 28,74 12,57 

2005 19,32 8,07 

2006 16,74 8,19 

2007 15,64 12,51 

2008 23,35 10,66 
FONTE: O autor (2009) 

NOTA: os valores das exportações foram extraídos da F U N C E X , e da renda mundial foram extraídos 

do FMI, contudo, a variação fora calculada pelo autor. 
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ANEXO 3 

PERÍODO VARIAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES D E B E N S D E 
CONSUMO DURÁVEIS (%) 

VARIAÇÃO DA RENDA 
MUNDIAL (%) 

1980 0.00 0,00 
1981 39,10 2,34 
1982 -6,45 -2,00 
1983 -10,33 2,55 
1984 10,89 3.86 
1985 21,66 3,63 
1986 -4,11 17,83 
1987 71,78 14,73 
1988 2,88 12,15 
1989 -4,53 5,05 

1990 -27,09 11,04 
1991 -7,24 5,91 
1992 64,64 8,26 

1993 -10,41 2,58 

1994 -2,79 7,38 

1995 -3,83 11,01 

1996 3,62 2,43 

1997 43,64 -0,37 

1998 -0,06 -0,89 

1999 -15,59 3,78 

2000 40,61 2,79 

2001 4,04 -0,71 

2002 -0,48 4,12 

2003 27,69 12,37 

2004 29,02 12,57 

2005 21,87 8,07 

2006 3,97 8,19 

2007 2,80 12,51 

2008 2,78 10,66 
FONTE: 0 autor (2009) 

NOTA: os valores das exportações foram extraídos da F U N C E X , e da renda mundial foram extraídos 

do FMI, contudo, a variação fora calculada pelo autor. 
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ANEXO 4 

PERÍODO VARIAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES D E B E N S D E 
CONSUMO NÃO DURÁVEIS (%) 

VARIAÇÃO DA RENDA 
MUNDIAL (%) 

1980 0,00 0,00 
1981 28,12 2,34 
1982 -17,14 -2,00 
1983 6,93 2,55 
1984 43,01 3,86 
1985 -17,90 3,63 
1986 -5,35 17,83 
1987 11,73 14,73 
1988 21,31 12,15 
1989 -17,63 5,05 
1990 6,01 11,04 
1991 -1,67 5,91 
1992 21,31 8,26 
1993 12,02 2,58 
1994 2,59 7,38 
1995 6,29 11,01 
1996 10,16 2,43 
1997 2,40 -0,37 

1998 0,16 -0,89 
1999 -1,17 3,78 

2000 4,77 2,79 

2001 15,75 -0,71 

2002 1,46 4,12 

2003 18,04 12,37 

2004 28,31 12,57 

2005 22,60 8,07 

2006 11,76 8,19 

2007 20,15 12,51 

2008 22,42 10,66 
FONTE: 0 autor (2009) 

NOTA: os valores das exportações foram extraídos da F U N C E X , e da renda mundial foram extraídos 

do FMI, contudo, a variação fora calculada pelo autor. 
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