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Este artigo investiga se a liberalização comercial introduzida no
Brasil em fins da década de 1980 afetou as estruturas de emprego e
salários. Analisaram-se os dados da indústria manufatureira en-
tre 1987 e 1998, peŕıodo pré e pós-abertura, e encontraram-se
evidências de que tanto a diminuição das tarifas de importação
como o aumento dos fluxos comerciais pouco mudaram a parti-
cipação relativa do emprego e os prêmios salariais inter-industriais.
Mostra-se que esses resultados estão associados à elevad́ıssima es-
tabilidade das estruturas de emprego e salários no Brasil.

This article investigates whether the trade liberalization introduced
in Brazil by the end of the 1980s and beginning of the 1990s affected
the structure of employment and wages. We use manufacturing
sector data from 1987 to 1998 and found evidence that neither the
decrease of import tariffs nor the higher trade flow affected the
employment shares and inter-industry wage premia. We show that
these results are due to the very high stability of employment shares
and relative wages.

*Artigo recebido em dez. 2000 e aprovado em dez. 2003. Gostaŕıamos de agradecer os co-
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1. Introdução

No final dos anos 80 foi introduzida uma ampla reforma na poĺıtica comercial
brasileira após várias décadas em que o comércio exterior foi empregado como
um dos principais instrumentos para garantir a estratégia de industrialização por
substituição de importações. Em poucos anos removeu-se um enorme e complexo
sistema de proteção não tarifária, e reduziu-se as tarifas nominais e efetivas modais
para cerca de 1

4 daquela prevalecente na década de 1980. Os efeitos dessa reforma
não tardaram e em consonância com a valorização cambial, já no ińıcio da década
de 1990 houve mudança na tendência de queda das importações verificada ao longo
dos anos 80. A penetração de importações na indústria manufatureira, setor mais
afetado pela reforma, duplicou em apenas cinco anos, saltando de 5,5%, em 1990,
para 10,7%, em 1995.1

A partir das predições dos teoremas de Heckscher e Ohlin e Stolper e Samuel-
son, pode-se esperar que mudanças em poĺıticas comerciais, como a experimentada
pelo Brasil, tenham potenciais impactos na alocação setorial do emprego e nos
salários relativos, respectivamente e, conseqüentemente, mudanças nas estruturas
de emprego e salários inter-industriais. Num páıs em desenvolvimento, setores
cujas tecnologias são intensivas em trabalho pouco qualificado devem observar
crescimento da participação no emprego, enquanto setores intensivos em traba-
lho qualificado devem perder participação no emprego devido à suposta perda de
competitividade no peŕıodo pós-abertura. De outro lado, os salários relativos dos
trabalhadores dos setores que experimentam maior concorrência externa devem
diminuir, enquanto os salários relativos dos trabalhadores dos setores que ganham
espaço devem aumentar.

Este artigo tem como objetivo investigar se a abertura comercial alterou as
estruturas de emprego e salários industriais no Brasil. Examinar o caso do Brasil
pode ser particularmente interessante por pelo menos três razões. Primeira, a desi-
gualdade salarial no Brasil encontra-se entre as mais elevadas do mundo (Li et alii,
1998). Se a maior competição alterar a demanda relativa por fatores de produção
em favor da mão-de-obra pouco qualificada, então dever-se-á observar redução da
desigualdade salarial no páıs. Segunda, a liberalização comercial envolveu ampla
remoção de proteção tarifária e, especialmente, não tarifária, e foi introduzida
num peŕıodo relativamente curto de tempo. Na medida em que tal reforma se
seguiu à décadas de poĺıtica de industrialização por substituição de importações,
que teria provocado potenciais distorções alocativas e influenciado adversamente
a formação dos preços, então pode-se esperar que a abertura tenha causado mu-

1Para maiores detalhes sobre a abertura comercial no Brasil, ver Kume et alii (2003).
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danças não despreźıveis nas estruturas de emprego e salários. Terceira, dadas as
caracteŕısticas da economia brasileira, o conhecimento da sua experiência pode
contribuir para o entendimento das experiências de outros páıses com economias
em estágios similares de desenvolvimento que introduziram reformas semelhantes.

Para se examinar a questão acima, investigam-se empiricamente os efeitos de
variáveis de abertura nas estruturas de emprego e salários. Para tanto, estimaram-
se modelos em painéis com dados ao ńıvel da indústria para o peŕıodo que cobre
as fases pré- e pós-abertura. O texto está organizado como segue. A seção 2
apresenta brevemente a relação entre abertura comercial e estruturas de emprego
e salário. A seção 3 discute a estratégia emṕırica. A seção 4 apresenta a base de
dados e os resultados econométricos. A seção 5 conclui.

2. Liberalização Comercial e Estruturas de Emprego e Salário2

O teorema de Heckscher e Ohlin estabelece o prinćıpio de que um páıs tem
vantagem comparativa na produção de bens intensivos no fator de produção mais
abundante, já que tal fator seria relativamente mais barato se comparado ao preço
do outro fator, que seria escasso. Um páıs que introduz reformas comerciais li-
beralizantes deve observar aumento da produção dos bens intensivos em fatores
de produção abundantes, alterando, assim, a estrutura de emprego no páıs.

O teorema de Stolper e Samuelson foi a primeira formulação teórica a explicar
a relação entre livre comércio e distribuição de renda entre os fatores de produção.
Um resultado básico do teorema é que protecionismo aumenta os retornos do fator
de produção escasso nos páıses em desenvolvimento, que são abundantes em mão-
de-obra, e o contrário deve ocorrer nos páıses desenvolvidos, que são abundantes
em capital. Dessa forma, dever-se-á observar mudanças na estrutura de salários
de um páıs que introduz abertura comercial.

Na abordagem acima, considera-se que tanto os preços dos produtos como a
tecnologia são dados, o que não é necessariamente o caso, já que a formação dos
preços em uma economia fechada pode divergir daquela de uma economia aberta,
e a tecnologia de produção pode se alterar em decorrência de um processo de
abertura comercial. Uma empresa que atuava em um mercado fechado extraindo
rendas de monopólio terá que ajustar seus preços para aquele do mercado interna-
cional uma vez que a economia se abre. Nessas condições, é esperado que a firma
responda ao aumento da competição reduzindo custos, o que, por sua vez, pode
levar à reduções dos prêmios salariais incorporados pelos trabalhadores através de

2Para maiores detalhes teóricos e metodológicos dessa literatura, ver Arbache (2002).
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barganha salarial. Esse movimento deve alterar a estrutura salarial. A estrutura
de emprego também poderá ser alterada se firmas ou setores antes protegidos não
puderem fazer frente à concorrência internacional experimentando, então, encolhi-
mento.

No que diz respeito à tecnologia, a remoção de barreiras à importação aliada à
maior competição internacional no mercado doméstico pode levar as firmas locais
a adquirirem novas máquinas e equipamentos como meio de tornarem-se compe-
titivas. Se as novas máquinas e equipamentos trazem embutidas tecnologias mais
avançadas, então poderá haver alteração da demanda de trabalho por grau de qua-
lificação, afetando, pois, a estrutura de salários e emprego.3 Esse caso é, talvez,
particularmente aplicável para páıses em fase intermediária de desenvolvimento,
como Brasil, Argentina, Chile e México.

A entrada de páıses como China, Índia, Bangladesh, Paquistão e Indonésia
no mercado mundial de bens de elevado conteúdo de trabalho não qualificado
em meados dos anos 80 teria alterado a estrutura de oferta de bens no mercado
mundial reduzindo os preços e o retorno dos fatores envolvidos na produção de
bens intensivos nesse setor. Esse movimento teria prejudicado páıses que tinham
alguma vantagem comparativa na produção de bens intensivos em trabalho não
qualificado. Como conseqüência, esses páıses seriam pressionados a mudar a es-
trutura de produção em busca de vantagem comparativa na produção de bens
com conteúdo de trabalho de qualificação intermediária, resultando no aumento
da demanda desses trabalhadores e na mudança da estrutura de salários.4

A literatura emṕırica internacional mostra que parece existir relação entre
abertura, emprego e salários. Currie e Harrison (1997) e Márquez e Pagés (1997)
encontraram pouco efeito da liberalização comercial no ńıvel e crescimento do em-
prego. O primeiro trabalho investiga o Marrocos, enquanto o segundo investiga
dezoito páıses latino-americanos. Já Rama (1994) encontrou, para o Uruguai, que
a liberalização comercial teve significativo efeito no ńıvel de emprego da manufa-
tura. Hanson e Harrison (1999) e Harrison e Hanson (1999) encontram pouco ou
nenhum efeito de tarifas sobre emprego e salários para o México e Marrocos. Re-
venga (1997) encontrou para o México que o ajustamento à liberalização comercial
se deu mais nos salários dos trabalhadores dos setores que mais se beneficiavam
com a economia protegida, e menos no ńıvel de emprego. Rama (1994), por outro

3Esse ponto foi originalmente proposto por Robbins (1996), que o batizou de Skill Enhancing-

Trade Hypothesis.
4Esse argumento se deve a Wood (1999). Davis (1996) apresenta um modelo cuja principal

hipótese é que a disponibilidade de fatores de produção de um páıs deve ser tomada não pela
sua oferta a ńıvel global, mas sim em relação a um limitado conjunto de páıses com dotações de
fatores similares.
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lado, encontra limitado impacto da abertura nos salários do Uruguai.

A literatura para os páıses desenvolvidos apresenta resultados mais homogê-
neos. Grossman (1987) e Larre (1995) encontram baixa elasticidade dos salários e
elevada elasticidade do emprego às medidas de abertura (tarifas e penetração de
importações, respectivamente). Freeman e Katz (1991), Revenga (1992) e Gaston
e Trefler (1993) encontraram efeitos significativos do aumento das importações
e redução da proteção nominal tanto na alocação do emprego como nos salários
relativos.

No caso do Brasil, há elementos para se supor que as estruturas de emprego
e de salários tenham sido afetadas pela abertura. Arbache et alii (2004b) en-
contram que os salários das indústrias que tiveram maior exposição à abertura
experimentaram queda proporcionalmente maior do seu valor relativo ao longo
da década de 1990, e que os salários dos setores comercializáveis em geral foram
mais afetados pela competição internacional que os salários dos setores não comer-
cializáveis, afetando potencialmente a estrutura de salários industriais. Arbache
(1999) e Menezes e Arbache (2002) identificaram relação inversa entre prêmios
salariais inter-industriais e penetração de importação. Hay (2001) mostra que as
margens de lucro na indústria manufatureira cáıram na década de 1990, mas de
forma mais acentuada nos setores mais expostos à abertura. Green et alii (2001)
e Maia (2001) encontram, respectivamente, que os salários relativos dos traba-
lhadores mais qualificados aumentaram após a abertura vis-à-vis os salários dos
trabalhadores menos qualificados, e que o aumento das importações e da produti-
vidade destrúıram mais postos de trabalho dos trabalhadores não qualificados que
dos trabalhadores qualificados. Salm et alii (1997) e Chamon (1998) mostram que
o ambiente mais competitivo induziu à adoção de novas técnicas produtivas e pro-
vocou substanciais investimentos em máquinas e equipamentos. Rossi e Ferreira
(1999) encontram que a elevação das importações levou ao aumentou da produ-
tividade total dos fatores. Esses resultados afetam potencialmente o mercado de
trabalho, ao menos no curto prazo, e sugerem que as estruturas de emprego e
salários teriam sido alteradas em razão da abertura.

3. Estratégia Emṕırica

Para identificar posśıveis efeitos da liberalização comercial nas estruturas de
emprego e salário da indústria manufatureira, estimaram-se painéis com dados do
peŕıodo de 1987 a 1998, o qual cobre as fases pré e pós-abertura. Modelos de
efeitos fixos foram estimados para se contabilizar os impactos de variáveis omi-
tidas espećıficas das indústrias, como tecnologia e composição, por exemplo. Se
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trabalhadores mais qualificados encontram-se nas indústrias mais produtivas, e se
essa composição muda ao longo do tempo, então a inclusão de efeitos fixos tratará
adequadamente os dados. Para minorar os eventuais efeitos de outras reformas
simultâneas à abertura, como desregulamentação de mercados e privatização, nas
estruturas de emprego e salários, os painéis foram estimados com time dummies.

Se encontrarmos que as relações entre variáveis dependentes – estruturas de
emprego e de salários – e proxies de liberalização comercial diminuem ou mesmo
desaparecem ante à inclusão de efeitos fixos no modelo, então poder-se-á concluir
que não teria havido mudanças nas estruturas daquelas variáveis. Do contrário,
se as relações forem robustas à inclusão de efeitos fixos, então poder-se-á concluir
que teriam havido mudanças nas estruturas de emprego e/ou salários. Modelos de
efeitos fixos com time dummies podem ser especialmente adequados para o caso
brasileiro, em que as poĺıticas comercial e cambial foram fortemente utilizadas
como instrumentos de estabilização de preços ao longo do peŕıodo em análise.

As variáveis dependentes do modelo são participação da indústria j no emprego
total e prêmio salarial inter-industrial controlado. Os modelos estimados partem
da seguinte especificação básica:

Yjt = αj + βAjt + ψt + ujt (1)

onde:
Yjt representa as estruturas de emprego ou prêmios salariais;
αj o efeito fixo referente à indústria j;
Ajt as variáveis de abertura;
ψt time dummies referente ao ano t; e ujt os erros.

A metodologia utilizada para estimar os prêmios salariais é a de Haisken-
DeNew e Schmidt (1997), que corrige e refina o método desenvolvido e popu-
larizado por Krueger e Summers (1988). As equações de salário foram estimadas
da seguinte forma:

lnwij = α + βXi + ϕZj + εij (2)

onde:
lnwij é o logaritmo natural do salário real por hora do trabalhador i na indústria
j,
Xi é o vetor de caracteŕısticas pessoas, região geográfica, dentre outras variáveis
de controle,
Zj é o vetor de dummies industriais, o qual inclui todas as indústrias,
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α é o intercepto, εij é o distúrbio randômico refletindo as caracteŕısticas não ob-
serváveis inerentes às estat́ısticas de salários,
β e ϕ são os vetores dos parâmetros a serem estimados. Como todas as dummies

de indústria são inclúıdas no modelo, impõe-se uma restrição linear ϕ da seguinte
forma:

∑

j

ϕjnj = 0 (3)

onde nj é a participação no emprego da indústria j. Os coeficientes reportados
são interpretados como a diferença proporcional do salário de um trabalhador da
indústria j e o trabalhador médio representativo de todo o conjunto de indústrias
em análise. A formulação dada por (2) e (3) fornece, numa única etapa, coeficientes
diretamente interpretáveis e com erros-padrão corretos.5

O cálculo da participação do emprego industrial e a estimação do prêmio sa-
larial inter-industrial foram feitos a partir dos dados da Pesquisa Nacional por
Amostras de Domićılio (PNAD), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estat́ıstica.
Os controles utilizados nas equações de salário foram escolaridade, experiência,
experiência ao quadrado, gênero, raça, região geográfica, status do contrato de
trabalho (com e sem carteira), chefe de famı́lia, urbano/rural e região metropoli-
tana. Os filtros utilizados para a seleção dos dados foram trabalhadores entre 18
e 65 anos com salário positivo no emprego principal.

A grande vantagem dos prêmios salariais controlados em relação aos salários
médios industriais é que aqueles refletem os efeitos espećıficos associados à filiação
industrial na formação dos salários, como a estrutura de mercado e poder de bar-
ganha, o que não acontece com os salários médios. A estratégia metodológica ado-
tada permite que eventuais mudanças induzidas pela liberalização comercial sobre
a composição da qualificação da mão-de-obra sejam diretamente consideradas nas
estimações evitando, assim, os potenciais viéses e endogeneidades normalmente
encontrados em artigos dessa literatura (ver, por exemplo, Larre (1995); Revenga
(1992, 1997); Currie e Harrison (1997), inter alia).

A investigação usou dois grupos de variáveis exógenas: medidas de poĺıtica
comercial, as quais são representadas por tarifas nominais e efetivas, e medidas de
fluxo de comércio, representadas por penetração de importação e intensidade de
exportação. As tarifas nominal e efetiva são de Kume et alii (2003). Penetração de
importações e intensidade de exportações foram calculados, respectivamente, da
seguinte forma: Mj/(Yj −Xj +Mj) e Xj/Yj , onde M é importação, Y é produção,

5Em (1), a estrutura de salários representado por Yjt é dado pelo ϕ estimado pela equação
(2).
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e X é exportação da industria j. Os cálculos foram feitos a partir dos dados de
Haguenauer et alii (1998).

Embora a literatura tipicamente empregue tarifas em análises de abertura co-
mercial, aqui analisa-se, adicionalmente, variáveis de fluxo comercial, já que elas
são capazes de ilustrar mais diretamente os efeitos das mudanças das poĺıticas co-
merciais na alocação de fatores.6 Os modelos estimados não inclúıram câmbio, o
que pode superestimar os efeitos das medidas de proteção sobre emprego e salários,
já que a taxa de câmbio esteve sob controle das autoridades monetárias no peŕıodo
em análise. A inclusão de time dummies nas estimações, no entanto, deve captu-
rar, ao menos em parte, os eventuais efeitos da variação cambial no emprego e
salários. Devido à relação teórica bi-causal entre salários e fluxo de comércio,
em que menores salários aumentam as exportações, e maiores salários aumen-
tam as importações, é posśıvel que haja endogeneidade nos modelos estimados de
salário. Como forma de remediar esse potencial problema, empregou-se o método
de variáveis instrumentais. As variáveis instrumentais utilizadas foram taxa de
câmbio setorial e preços industriais americanos.

Uma importante vantagem das variáveis de fluxo comercial sobre aquelas de
poĺıtica comercial é que elas são capazes de capturar todo o efeito do comércio
exterior na alocação dos recursos, no sentido de que nelas estão intrinsecamente
incorporados os efeitos da valorização ou desvalorização cambial, mudanças nas
tarifas e remoção ou inclusão de proteção não-tarifária – variáveis não presentes
nos modelos estimados, mas que afetam a decisão de importar e exportar. Pode
ocorrer, por exemplo, que simultaneamente a uma redução das tarifas nominais
haja desvalorização cambial, como ocorreu no México logo após a reforma da
poĺıtica comercial em meados dos anos 80. Nesse caso, o efeito da redução das
tarifas pode ser anulado pela desvalorização cambial e nenhum impacto será ob-
servado nos fluxos comerciais, apesar da redução tarifária. No caso de proteção
não-tarifária, considere que haja proibição da importação de um produto qualquer.
Assim, mesmo que as tarifas sejam reduzidas, continuará não havendo qualquer
importação. Dessa forma, parece-nos que variáveis de fluxo comercial são mais
adequadas para analisar o caso do Brasil, em que mudanças nas poĺıticas cambiais
e de proteção não-tarifária foram a norma, e não a exceção, nas últimas décadas.

As indústrias examinadas no estudo são: minerais não metálicos, metalúrgica,
mecânica, material elétrico e eletrônico, material de transportes, borracha, qúı-

6Uma razão adicional é que as tarifas não são um bom indicador de mudanças alocativas, já
que elas são mais adequadas para análises de equiĺıbrio parcial de mudanças na poĺıtica comercial.
Infelizmente, ainda não dispomos, para o Brasil, de variáveis relativas à proteção não tarifária
ao ńıvel da indústria. Essa variável é potencialmente importante para o caso brasileiro, em que
utilizou-se intensamente, e por muitas décadas, várias medidas não tarifárias de proteção.
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mica, produtos e materiais plásticos, têxtil, vestuário, produtos alimentares, cal-
çados, celulose, papel e gráfica, extrativa mineral, farmacêutica e perfumaria, ma-
deira e mobiliário, petróleo e gás, refino de petróleo e indústrias diversas. Esse
conjunto de indústrias e o peŕıodo investigados resultam da compatibilização entre
as fontes de informação empregadas.7 Na medida em que as indústrias examinadas
são do setor comercializável, pode-se esperar efeitos mais intensos da liberalização
sobre as estruturas de emprego e salários, já que ali a competição internacional é
mais elevada que no restante da economia.8

4. Resultados

Estat́ısticas descritivas

Antes de passar aos exerćıcios econométricos, examina-se a tabela 1, que apre-
senta as estat́ısticas descritivas das variáveis do modelo antes e depois da abertura.
O desvio padrão da participação do emprego industrial aumentou de 3,9% para
4,6% do primeiro para o segundo peŕıodo (linha 1), o que sugere que teria havido
mudança na estrutura do emprego após a liberalização comercial. Uma análise das
taxas de crescimento ponto-a-ponto da participação do emprego industrial entre
os anos de 1987 e 1998 também indica que teria havido realocação do trabalho,
já que algumas indústrias ganharam enquanto outras perderam participação rela-
tiva no emprego. Os cinco setores que mais ganharam participação no emprego
foram indústrias diversas, com crescimento de 40,4%, alimentação, com 29,5%, far-
macêuticos e perfumaria, com 20,7%, artigos de vestuário, com 18,2%, e plásticos,
com 15,4%. Os cinco setores que mais perderam participação foram extrativa mi-
neral, com crescimento de -46,2%, têxtil com -42,7%, elétrico e eletrônico, com
-38,5%, petróleo e gás, com -35,5%, e indústria da borracha, com -20,8%. Não
há um padrão tecnológico aparente na mudança do emprego industrial, uma vez
que tanto indústrias trabalho-intensivas como capital-intensivas experimentaram
crescimento e queda da participação no emprego.

O prêmio salarial inter-industrial controlado (linha 2) apresentou leve queda no
ńıvel e no desvio padrão após a abertura, sugerindo que a formação dos salários
tornou-se mais competitiva. Uma vez que se omite dos dados as indústrias de

7A agregação de setores de atividade com os dados de comércio internacional não é plena-
mente compat́ıvel com aquela relacionada à PNAD. Para definir uma agregação que permitisse o
cruzamento das diferentes fontes, baseamo-nos em IBGE (1997).

8Márquez e Pagés (1997) mostram que a liberalização comercial afetou mais o emprego e os
salários da manufatura do que dos outros setores em páıses da América Latina.
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petróleo e gás e refino de petróleo – que são setores altamente concentrados, sob
controle do Estado, e que foram pouco afetados pela abertura, o que lhes permite
experimentar elevados prêmios salariais – a média de prêmio salarial cai para
4,2% antes da abertura, e para 4,5% após a abertura, ńıveis muito inferiores aos
observados com aquelas indústrias. O desvio padrão, por sua vez, cai de 16,2%
para 14,4%, respectivamente. As taxas de crescimento dos prêmios mudaram
significantemente entre 1987 e 1998. Os setores que experimentaram as maiores
quedas foram a indústria extrativa mineral, com -82%, indústrias diversas, com
-76%, máquinas e tratores, com -47%, extração mineral, com -44,5%, e alimentos,
com -44%. As indústrias que apresentaram maiores taxas positivas de crescimento
dos prêmios foram a indústria da borracha, com 10%, véıculos e peças, com 13,2%,
calçados, com 25,4%, farmacêutica e perfumaria, com 37,4%, e celulose e papel,
com 164%.

As médias das tarifas efetivas e nominais (linhas 3 e 4) observaram substancial
queda após 1992. A significativa redução do desvio padrão, por sua vez, mostra
que a tarifa modal caiu para ńıveis muito inferiores aos prevalecentes antes da aber-
tura. Os coeficientes de correlação dos vetores tarifários são positivos e elevados,
sugerindo que a mudança na estrutura de proteção foi relativamente uniforme.

A penetração de importações média (linha 5) subiu de 11,4% antes da aber-
tura, para 18% pós-abertura, o que perfaz um aumento de 74%. À exceção das
indústrias de petróleo e gás e extrativa mineral, todas as demais indústrias expe-
rimentaram significativo crescimento da parcela importada no consumo aparente.
Os coeficientes de correlação entre os vetores anuais de penetração de importação
são elevados e positivos, o que sugere que a redução da proteção levou ao au-
mento das importações industriais de forma relativamente uniforme. As exceções
são os anos de 1991 e 1998, em que os coeficientes de correlação calculados foram
elevados, porém negativos. O ano de 1991 foi caracterizado por forte recessão e
pela substancial redução das tarifas nominais, os quais teriam afetado de forma
diferente as importações industriais. O ano de 1998 foi caracterizado por forte
valorização cambial e pela expectativa de desvalorização cambial prevista pelos
agentes econômicos ao longo de todo o ano, o que deve ter influenciado o regime
das importações industriais.

A média de intensidade das exportações (linha 6) elevou de 13,4% para 16,9%
após a abertura, perfazendo crescimento de 26%, número bastante inferior ao ob-
servado na penetração de importações. O desvio padrão cresceu entre os dois
peŕıodos, indicando mudanças nas proporções exportadas ao ńıvel da indústria.
Apesar disso, o perfil das exportações industriais manteve-se relativamente uni-
forme, já que os coeficientes de correlação dos vetores anuais de intensidade de
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exportações são da ordem de 0,9 ou superior.

Tabela 1
Estat́ısticas descritivas (em %)

Todo o Antes da Depois da
peŕıodo abertura abertura

(1987-1990) (1992-1998)
Média Desvio Média Desvio Média Desvio

padrão padrão padrão
Participação 5,26 4,37 5,26 3,93 5,26 4,65
no emprego

Prêmio salarial 9,00 20,02 9,16 21,32 9,00 19,27
inter-industrial
(controlado)

Proteção efetiva 33,51 3,34 55,5 38,11 18,82 18,72

Proteção nominal 24,91 18,93 41,1 19,74 14,1 6,82

Penetração de 15,31 38,18 11,37 25,76 17,94 44,50
importação

Intensidade de 15,48 23,93 13,42 21,34 16,86 25,51
exportação

Número de anos (T) 10 – 4 – 6 –

Número de 19 – 19 – 19 –
indústrias (n)

Observações (N) 190 – 76 – 114 –

As tabelas 2 e 3 apresentam os coeficientes de correlação da participação no
emprego industrial e dos prêmios salariais inter-industriais, respectivamente. Os
números mostram que as estruturas de emprego e salários permaneceram surpre-
endentemente estáveis no peŕıodo investigado. A implicação dessa estabilidade é
que a abertura comercial teria tido modesto impacto na alocação setorial do em-
prego e nos salários relativos, e, portanto, nas estruturas de emprego e salário.9

A relativa estabilidade das estruturas de tarifas, penetração de importação e in-
tensidade de exportação reforçam a expectativa de que as estruturas de emprego
e salários teriam experimentado poucas mudanças após a abertura.

9Arbache et alii (2004a) encontram elevad́ıssima estabilidade dos vetores de prêmios salariais
controlados ao ńıvel industrial de 3 d́ıgitos para o peŕıodo 1981 a 1999, sugerindo que a estabilidade
da estrutura salarial é definitivamente muito elevada no Brasil.
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Tabela 2
Coeficiente de correlação da participação no emprego industrial

Ano 1987 1988 1989 1990 1992 1993 1995 1996 1997 1998
1987 1

1988 0,996 1

1989 0,994 0,994 1

1990 0,993 0,993 0,997 1

1992 0,973 0,968 0,969 0,976 1

1993 0,973 0,969 0,974 0,978 0,994 1

1995 0,970 0,962 0,967 0,973 0,995 0,992 1

1996 0,970 0,961 0,966 0,972 0,993 0,992 0,997 1

1997 0,963 0,952 0,955 0,962 0,992 0,988 0,997 0,997 1

1998 0,956 0,947 0,951 0,959 0,991 0,988 0,996 0,995 0,997 1
Nota: todos os coeficientes são significativos ao ńıvel de 5% de significância. N=19

Tabela 3
Coeficiente de correlação do prêmio salarial inter-industrial

Ano 1987 1988 1989 1990 1992 1993 1995 1996 1997 1998
1987 1

1988 0,986 1

1989 0,948 0,944 1

1990 0,91 0,928 0,951 1

1992 0,948 0,957 0,923 0,914 1

1993 0,951 0,951 0,917 0,903 0,974 1

1995 0,884 0,903 0,874 0,899 0,945 0,939 1

1996 0,831 0,828 0,843 0,834 0,904 0,911 0,961 1

1997 0,921 0,932 0,886 0,897 0,968 0,951 0,969 0,924 1

1998 0,933 0,937 0,893 0,881 0,963 0,948 0,966 0,946 0,980 1
Nota: todos os coeficientes são significativos ao ńıvel de 5% de significância. N=19
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Resultados Econométricos

As tabelas 4 e 5 apresentam os resultados dos modelos estimados tendo como
variáveis dependentes a participação no emprego industrial e o prêmio salarial
inter-industrial, respectivamente. A tabela 4a sugere que a redução das tarifas
não teve efeito na estrutura de emprego, ou seja, a remoção de barreiras tarifárias
não teria provocado mudanças nas importações a ponto de induzir a realocação
do trabalho. Esse efeito pode estar associado à pouca adequação das tarifas para
medir a realocação setorial de fatores de produção e mudanças nos preços relati-
vos, tal como argumentado anteriormente.10

Tabela 4a
Participação no emprego industrial

Modelo (1) Modelo (2) Modelo (3) Modelo (4) Modelo (5) Modelo (6)
Tarifa efetiva 0,002 0,004 -0,002

(0,009) (0,012) (0,002)

Tarifa nominal 0,010 0,026 -0,008
(0,016) (0,027) (0,008)

Time dummies Não Não Sim Sim Sim Sim

Efeitos fixos Não Não Não Não Sim Sim

R2 0,000 0,002 0,005 0,001 0,000 0,005

N 190 190 190 190 190 190
Nota: erro padrão entre parênteses.

A tabela 4b mostra a relação entre participação no emprego e variáveis de
fluxo comercial. Os modelos (1) e (3) sugerem associação negativa entre aumento
da penetração das importações e emprego. A redução do emprego devido ao
aumento das importações sugere que os consumidores teriam substitúıdo consumo
doméstico por consumo importado, provocando queda da demanda por trabalho
nas indústrias mais afetadas pela competição externa. O modelo (5), no entanto,
mostra que o efeito desaparece quando efeitos fixos são inclúıdos, o que sugere não
ter havido mudança na estrutura de emprego. A intensidade de exportações, por
seu turno, não afetou a estrutura de emprego.

A insensibilidade da estrutura do emprego à abertura sugere que as indústrias
teriam sido similarmente afetadas pela competição externa. Algumas hipóteses

10Rossi e Ferreira (1999) encontram que variáveis de proteção tarifária têm impacto menor que
as de fluxo comercial para explicar o efeito da abertura comercial sobre a produtividade setorial.
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poderiam explicar o fenômeno, como a que a abertura teria sido limitada, e, por-
tanto, insuficiente para provocar mudanças substanciais na alocação de recursos,
e/ou que o peŕıodo de análise é insuficiente para capturar os efeitos da abertura
sobre a alocação de fatores, os quais se verificariam a mais longo prazo.

Tabela 4b
Participação no emprego industrial

Modelo (1) Modelo (2) Modelo (3) Modelo (4) Modelo (5) Modelo (6)
Penetração de -1,65* -1,70** -0,025
importações (0,826) (0,859) (0,197)

Intensidade 1,54 1,55 -1,70
de exportações (1,327) (1,366) (1,233)

Time dummies Não Não Sim Sim Sim Sim

Efeitos fixos Não Não Não Não Sim Sim

R2 0,02 0,007 0,02 0,000 0,02 0,000

N 190 190 190 190 190 190
Nota: (*) e (**) estatisticamente significantes a 5% e 10%, respectivamente.
Erro padrão entre parênteses.

A tabela 5a apresenta os efeitos das tarifas sobre os prêmios salariais. Parece
haver uma relação inversa, embora bastante pequena, entre tarifas e prêmios. Os
resultados com (#) resultam da retirada de outliers de tarifas efetivas, já que os
modelos mostraram-se muito senśıveis à sua presença.11 Os coeficientes tornaram-
se não apenas estatisticamente significativos, mas, também, maiores quando com-
parados com os coeficientes estimados com toda a série, sugerindo que os outliers

traziam efeitos indevidos às estimações. Uma posśıvel interpretação da relação
qualitativa identificada entre tarifas e prêmios salariais é que o aumento da com-
petição internacional estaria afetando a eficiência e a produtividade de tal forma a
elevar, e não a diminuir os prêmios, o que se daria através de salários de eficiência
e/ou da adoção de métodos operacionais, gerenciais e tecnológicos mais avançados
para fazer face ao aumento da competição externa no mercado local.

11Valores acima de 117% foram retirados da amostra.
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Tabela 5a
Prêmio salarial inter-industrial

Modelo (1) Modelo (2) Modelo (3) Modelo (4) Modelo (5) Modelo (6)

Tarifa efetiva -0,000 -0,000 -0,000*

(0,000) (0,000) (0,000)

Tarifa efetiva(#) -0,001* -0,003* -0,001*

(0,000) (0,000) (0,000)

Tarifa nominal -0,002* -0,005* -0,001*

(0,000) (0,001) (0,000)

Time dummies Não Não Sim Sim Sim Sim

Efeitos fixos Não Não Não Não Sim Sim

R2 0,000 0,04 0,002 0,106 0,001 0,108

R2(#) 0,032 0,031 0,070 0,098 0,060 0,094

N 190 190 190 190 190 190

N(#) 181 181 181 181 181 181

Nota: (*) estatisticamente significantes a 5%. Erro padrão entre parênteses.
(#) Foram apenas consideradas tarifas efetivas inferiores a 117%.

A tabela 5b apresenta os resultados entre medidas de fluxo comercial e salários.
Penetração de importações não parece ter tido qualquer efeito sobre a estrutura
dos salários. O resultado é inesperado, pois poder-se-ia esperar que a maior com-
petição tivesse afetado a formação dos salários, ou mesmo que tivesse reduzido ou
eliminado os eventuais efeitos de rent-sharing.

Intensidade de exportações, por outro lado, parece ter tido substancial e ro-
busto efeito sobre a estrutura salarial. Os sinais negativos sugerem que setores
que experimentaram maior incremento de exportações experimentaram redução de
salários relativos e vice-versa. A compressão dos salários das indústrias mais vol-
tadas à exportação pode resultar do crescente aumento da competição entre páıses
em desenvolvimento por mercados de commodities e produtos semi-acabados, tal
como sugere a hipótese dos late-comer countries (Arbache, 2001). O aumento da
competitividade internacional estaria, pois, associada, ao menos parcialmente, ao
cortes de custos salariais. Em consonância com esse resultado está a não signi-
ficância do coeficiente de intensidade de exportações no modelo de emprego, o qual
sugere que as indústrias voltadas para o mercado externo estariam atendendo à
maior demanda sem aumentar o emprego relativo, o que só é posśıvel com maior
produtividade do trabalho. Logo, parece que o setor exportador estaria
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reduzindo custos e elevando a produtividade para concorrer no mercado inter-
nacional.12

Tabela 5b
Prêmio salarial inter-industrial

Modelo (1) Modelo (2) Modelo (3) Modelo (4) Modelo (5) Modelo (6)

Penetração 0,050 0,052 -0,014

de importações (0,038) (0,039) (0,015)

Intensidade -0,130* -0,131* -0,321*

de exportações (0,060) (0,062) (0,095)

Time dummies Não Não Sim Sim Sim Sim

Efeitos fixos Não Não Não Não Sim Sim

R2 0,009 0,024 0,011 0,025 0,000 0,025

N 190 190 190 190 190 190

Nota: (*) estatisticamente significantes a 5%.
Erro padrão entre parênteses.

Considerando-se a potencial endogeneidade entre salários e variáveis de fluxo
comercial, procurou-se tratar do problema estimando-se modelos pelo método de
variáveis instrumentais. Testaram-se dois posśıveis instrumentos: câmbio seto-
rial e ı́ndice de preços setoriais americanos.13 As correlações entre os regressores
supostamente endógenos e câmbio setorial mostraram-se, no entanto, bastante bai-
xas, bem como o poder explicativo do câmbio na equação reduzida. Dessa forma,
apenas o segundo instrumento foi utilizado.

A tabela 5c apresenta os resultados das regressões, que confirmam, de um
lado, que penetração de importação não tem efeito sobre a estrutura de salários;
de outro lado, confirmam os resultados anteriores encontrados para intensidade
de exportações. Note-se, no entanto, que o coeficiente do modelo de efeitos fixos
tornou-se estatisticamente não significativo.

12Larre (1995) também encontra relação negativa entre intensidade de exportação e salários
relativos para diversos páıses da OCDE. Ele emprega o mesmo argumento acima para interpretar
os resultados.

13Os detalhes da construção da taxa de câmbio setorial podem ser obtidos por solicitação aos
autores. Os preços industriais americanos foram gentilmente cedidos por Naércio Menezes.
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Tabela 5c
Prêmio salarial inter-industrial – Variável instrumental: preços industriais americanos

Modelo (1) Modelo (2) Modelo (3) Modelo (4) Modelo (5) Modelo (6)

Penetração -4,84 0,151 -0,50

de importações (3,01) (0,390) (0,95)

Intensidade -2,41* -1,56* 0,44

de exportações (1,00) (0,624) (1,00)

Time dummies Não Não Sim Sim Sim Sim

Efeitos fixos Não Não Não Não Sim Sim

R2 0,009 0,042 0,015 0,049 0,097 0,046

N 144 144 144 144 144 144

Nota: (*) estatisticamente significantes a 5%.
Erro padrão entre parênteses.

5. Conclusões

Este artigo investigou se a liberalização comercial por que passou a economia
brasileira entre o fim da década de 1980 e ińıcio da de 1990 afetou as estruturas
de emprego e de salários inter-industriais. Ao contrário do que se poderia supor a
partir dos teoremas de Heckscher e Ohlin e Stolper e Samuelson, a abertura teve
efeitos negligenciáveis sobre as variáveis examinadas. A mais óbvia explicação para
o fenômeno é a elevad́ıssima estabilidade temporal das estruturas de emprego e
salário. Tal estabilidade estaria fortemente associada à estrutura de mercado e
à distribuição de tecnologia entre setores, tal como sugerem Krueger e Summers
(1987), Dickens e Katz (1987) e Katz e Summers (1989), e que seriam particular-
mente intensas para um páıs como o Brasil. Explicações complementares para o
fenômeno seriam que: a abertura experimentada teria sido limitada e insuficiente
para alterar a alocação de recursos e mudar os preços relativos; todos os setores
teriam sido afetados similarmente pela abertura; e que o peŕıodo de análise é in-
suficiente para capturar os efeitos da abertura na alocação de fatores e mudanças
de preços relativos. Os resultados colocam em dúvida o argumento de que um
processo de abertura provoca, necessariamente, realocação de fatores ao ńıvel da
indústria. Pode ser, no entanto, que a maior parte da realocação esteja ocor-
rendo entre firmas de uma mesma indústria, o que, infelizmente, não foi posśıvel
examinar neste artigo.
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Por fim, os resultados contribuem para explicar a estabilidade da distribuição
de salários após a abertura (Green et alii, 2001) e as baixas taxas de crescimento
das exportações na década de 1990.
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