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RESUMO 

 

Este estudo tem como objetivo avaliar qual tipo de acordo promove maior impacto sobre o 

comércio de um país em desenvolvimento, os acordos do tipo Sul-Sul ou do tipo Norte-Sul, 

considerando os seus níveis de integração e a regulação sob a qual estão submetidos. Para tanto, 

foram utilizadas equações gravitacionais para estimar os coeficientes de trade creation e o trade 

diversion de acordos do tipo Sul-Sul e Norte-Sul, introduzindo efeitos fixos para controlar os 

termos de resistência multilateral e a heterogeneidade não observada. Os resultados 

demonstram que quando controlados somente os termos de resistência multilateral, os acordos 

do tipo Sul-Sul com maior nível de integração e submetidos ao GATT Art. XXIV são os que 

proporcionam maior impacto sobre o crescimento do comércio, mas quando são incluídos 

efeitos fixos que controlam para heterogeneidade não observada, os acordos com grande 

quantidade de países apresentam resultados semelhantes, independentemente seu grau de 

integração e do nível de desenvolvimento dos países membros. Sendo assim, em geral, os 

acordos do tipo Sul-Sul promovem maior impacto que os do tipo Norte-Sul somente quando 

ambos envolvem um pequeno número de países membros. 

 

Palavras-chave: RTAs. Países em Desenvolvimento. Trade Creation. Equação Gravitacional.  



 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to value what type of agreement promotes higher impact on the developing 

countries trade, the South-South or the North-South agreements, considering their levels of 

integration and the regulation in which they are submitted. Therefore, gravity equations were 

used to estimate the trade creation and trade diversion coefficients of South-South and North-

South agreements, inserting fixed effects to control for multilateral resistance terms and 

unobserved heterogeneity. The results demonstrate that when only the multilateral resistance 

terms are controlled, the South-South agreements with higher level of integration and notified 

under the GATT Art. XXIV provide the highest impact on the trade growth, but when the 

country-pair fixed effects are included, the agreements with a great number of countries show 

similar results, regardless their level of integration and the development degree of theirs’s 

member countries. Therefore, in general, the South-South agreements provide higher impact 

than the North-South kind only when both have a small number of member countries. 

 

Keywords: RTAs. Developing Countries. Trade Creation. Gravity Equation.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A década de 1990 deu início a um processo de grande inserção dos países em desenvolvimento 

no comércio internacional, processo este marcado pela maior entrada e participação em 

mecanismos internacionais como a OMC, mas principalmente pela formação de acordos 

comerciais. No entanto, devido as diferenças existentes entre estes países com relação aos 

demais, que já estão consolidados no ambiente de comércio internacional, não há um consenso 

de qual estratégia de abertura econômica pode gerar maiores benefícios. 

 A teoria de Heckscher-Ohlin, por exemplo, propõe que países com dotações relativas de 

fatores diferentes tendem a comercializar mais, indicando que um país em desenvolvimento 

teria maior benefício ao entrar em um acordo com um país desenvolvido. Além disso, os países 

desenvolvidos possuem mercados maiores, podendo oferecer maior ganho de escala (ETHIER, 

1998; KRUEGER, 1999). Já países em desenvolvimento possuem menos infraestrutura e maior 

custo de transporte. Suas instituições também possuem menor capacidade de implementação 

dos termos negociados e muitas vezes grande parte do acordo fica apenas no papel (WORLD 

BANK, 2005). 

 Por outro lado, Behar e Cirera-i-Crivillé (2013) consideram que países em 

desenvolvimento em geral estão mais próximos e apresentam preferências homogêneas, o que 

torna mais fácil a inserção de seus produtos nos mercados e suas tarifas para produtos 

manufaturados são mais altas, causando maior impacto quando são reduzidas, além disso, 

países desenvolvidos possuem “regras de origem” mais rígidas que limitam o acesso ao 

mercado. 

 Nesse sentido, a teoria econômica assinala que as diferentes características de países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, hora demonstram apontar para uma relação mais 

benéfica entre opostos, hora para uma relação entre iguais. No entanto, a forte entrada das 

economias do Sul no ambiente de comércio permite ponderar empiricamente estes argumentos. 

Diante disso, esse trabalho pretende avaliar qual tipo de acordo promove maior impacto sobre 

o comércio de um país em desenvolvimento, os acordos do tipo Sul-Sul ou do tipo Norte-Sul. 

 O trabalho faz uso do robusto conjunto de ferramentas empíricas existentes para explicar 

o fluxo de comércio internacional, mas que até então foi pouco utilizado para medir a diferença 

do impacto entre acordos de comércio Norte-Sul e Sul-Sul. A equação gravitacional é a base 

empírica usada nas estimações. Nesta equação são introduzidos os coeficientes de trade 

creation e trade diversion incorporados da teoria de Viner (1950) que mede o impacto de um 

acordo sobre o comércio de um país. 
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 São estimadas quatro equações de acordo com a metodologia proposta por Eicher, Henn 

e Papageorigiou (2012). A primeira equação traz os coeficientes de trade creation e trade 

diversion e foi usada inicialmente por Gosh e Yamarik (2004). As demais equações fazem uso 

de efeitos fixos, a segunda para corrigir os custos de resistência multilateral, a terceira controla 

heterogeneidade não observada e a última combina os dois efeitos fixos utilizados nas equações 

anteriores. 

 As equações são estimadas em três etapas: 1) a primeira usa os acordos do tipo Sul-Sul; 

2) na segunda os acordos do tipo Norte-Sul são estimados somente com as importações dos 

países do Sul e; 3) na terceira etapa os acordos do tipo Norte-Sul são estimados somente com 

as importações dos países do Norte. Os acordos do tipo Norte-Sul são estimados em duas etapas 

a fim de comparar a relação entre importações (etapa 2) e exportações (etapa 3) dos países do 

Sul. Os acordos só podem ser considerados vantajosos do ponto de vista comercial se as 

exportações forem maiores que as importações. 

 A análise dos resultados também leva em consideração dois aspectos importantes que 

são pouco considerados nos demais trabalhos. O primeiro é o nível de integração dos acordos 

comerciais e o segundo é a regulamentação sob a qual estão submetidos. A OMC tem como 

regulamentação padrão o Art. XXIV do GATT., no entanto permite aos acordos do tipo Sul-

Sul o uso da Enabling Clause que flexibiliza as regras da OMC, podendo interferir no impacto 

do acordo comercial. 

 A hipótese principal da pesquisa é que os acordos do tipo Sul-Sul com maior nível de 

integração apresentam maior impacto sobre o comércio dos países em desenvolvimento, uma 

vez que Gustafsson e Segerstrom (2010) e Borota (2012) apontam que os benefícios dos acordos 

Norte-Sul apresentam maior impacto sobre a diminuição da diferença de salários relativos do 

que pelo aumento do volume de comércio. Além disso, o maior desenvolvimento econômico e 

tecnológico dos países do Norte faz com que os países do Sul tenham menos poder de barganha 

e dependam dos preços dos termos de troca para ter sucesso na negociação, respectivamente. 

(CIEŚLIKM; HAGEMEJER, 2009); (MARGOLIS, 2009) 

 Além desta introdução, o trabalho conta com outras quatro seções. A segunda seção 

apresenta uma série de estudos empíricos que utilizam equações gravitacionais para avaliar o 

impacto da adesão à OMC e da criação de acordos comerciais sobre o crescimento do comércio. 

Em seguida é apresentada a discussão sobre os conceitos de trade creation e trade diversion, 

como estes são aplicados na equação gravitacional e demonstradas as especificações que 

incluem os efeitos fixos na equação de interesse. A quarta seção discute os resultados obtidos 

nas especificações estimadas e a última seção apresenta as considerações finais do trabalho. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

O comércio internacional é uma ferramenta importante para promover o desenvolvimento 

econômico de diversos países. A oportunidade de fazer uso de suas vantagens comparativas 

para entrar em mercados maiores com grande poder aquisitivo e realizar o catching up faz com 

que o comércio seja ainda mais interessante para os países em desenvolvimento. Contudo, as 

barreiras comerciais, entre elas as barreiras tarifárias, ainda são um grande empecilho para o 

crescimento do comércio internacional. 

 O General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) foi criado em 1947 com o intuito 

diminuir as barreiras tarifárias e promover o comércio para desenvolver a economia mundial 

após a Segunda Guerra. O GATT foi incorporado ao acordo de Marraquexe em 1994 que 

instituiu a Organização Mundial de Comércio (OMC). Embora o GATT tenha em sua essência 

a redução multilateral das barreiras, o documento também permite o acordo entre países 

separadamente, desde que obedeça algumas regras gerais. O artigo XXIV admite a criação de 

acordo entre quaisquer países desde que se caracterizem como uma Área de Livre Comércio, 

em inglês Free Trade Area (FTA) ou em uma União Aduaneira, em inglês Custom Union (CU). 

 

2.1 Especificações dos acordos regulamentados pela OMC 

 

 A FTA é a reunião de um grupo de dois ou mais países nos quais uma grande parte dos 

produtos sofre uma forte redução das barreiras ao comércio. Baumann (2013) ressalta que para 

o funcionamento de uma FTA também são necessárias a coordenação de políticas cambiais e a 

adoção da “regra de origem”1. A União Aduaneira determina, além da redução de barreiras 

internas, a adoção de uma Tarifa Externa Comum, ou seja, todos os países membros devem 

apresentar a mesma estrutura tarifária em relação aos demais países. Baumann (2013) aponta 

que, apesar da Tarifa Externa Comum exigir mais da negociação, ela elimina a “regra de 

origem” e todo o esforço do controle para manter sua aplicação. 

 Com o passar dos anos de negociação dentro do GATT percebeu-se que os países em 

desenvolvimento apresentavam especificidades que dificultavam o poder de barganha nas 

                                                            
1 Segundo o autor a coordenação de políticas cambiais evita a “competitividade espúria” gerada por variações nas 

paridades cambiais que afetam os preços relativos dos países. Já a “regra de origem” define que um produto só 

será beneficiado pelo acordo de for comprovado que um grande percentual de seu processo produtivo foi 

realizado em um dos países da área. Essa regra evita que outros países sejam beneficiados pela “triangulação”, 

por exemplo, os países A e B realizam um acordo com mercado livre, no entanto a tarifa de importação de 

determinado produto é maior em A do que em B, nesse caso, sem a regra o país C poderia somente embalar o 

produto no país B e vender para o país A usufruindo indiretamente do acordo. 
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negociações multilaterais e a adequação às regras do artigo XXIV e, portanto, esses países 

teriam pouco ou nenhum benefício, prejudicando a conservação e a relevância do mecanismo 

no longo prazo. Nesse sentido, em 1971 foi instituída a Enabling Clause que é aplicada em 

favor dos países em desenvolvimento. 

 A Enabling Clause atua tanto nos acordos entre países em desenvolvimento quanto para 

acordos com países desenvolvidos. Para os primeiros, autoriza a flexibilização das regras do 

artigo XXIV para os países que apresentarem dificuldades em sua aplicação, no entanto, o 

objetivo final do continua a ser formação de uma FTA ou União Aduaneira. Já a negociação 

com os países desenvolvidos é feita sob o Generalized System of Preferences (GSP) criado pela 

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) em 1968. 

 O GSP permite a não reciprocidade nos acordos comerciais, sendo assim, através desse 

mecanismo os países desenvolvidos concedem a redução ou eliminação de tarifas para 

determinados produtos a fim de promover o crescimento dos países com menor 

desenvolvimento econômico. Atualmente 13 países possuem esquemas de GSP, são eles: 

Austrália, Belarus, Canadá, União Europeia (como espaço econômico unificado), Islândia, 

Japão, Cazaquistão, Nova Zelândia, Noruega, Rússia, Suíça, Turquia e Estados Unidos2. 

 Os GSPs são classificados como Preferential Trade Agreements (PTA). Além dos GSPs 

um PTA pode ser dado pelo tratamento preferencial que qualquer país membro confere a 

determinados produtos de países menos desenvolvidos ou qualquer outro acordo não recíproco 

autorizado pela OMC, contudo estes dois tipos de PTA não são regidos pela Enabling Clause. 

 Os demais acordos que envolvem o princípio de reciprocidade são denominados 

Regional Trade Agreements (RTA). O grande número de RTAs evidencia a importância dada 

pelos países ao comércio internacional como ferramenta para o desenvolvimento econômico. 

A OMC divulgou que em junho de 2016, após o acordo entre Japão e Mongólia, todos os seus 

países membros fazem parte de algum RTA em vigor. Até 1o de julho 423 RTAs estavam em 

vigor na OMC, dos quais 152 envolvem somente países em desenvolvimento, estes acordos 

estão subordinados ou ao artigo XXIV ou à Enabling Clause. 

 As diferenças entres os países desenvolvidos e em desenvolvimento não apresentam 

implicações somente nas regras aplicadas pela OMC, mas também interferem no nível de 

integração do acordo e no impacto provocado no desenvolvimento dos países membros e 

também dos não membros. 

 

                                                            
2 Belarus, Cazaquistão, Rússia e Turquia possuem e também são beneficiados pelo GSP. Estes países são 

classificados pela UNCTAD como economias em transição. 
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2.2 Diferenças entre o comércio Norte-Sul e Sul-Sul 

 

Segundo Lake e Yildiz (2016) o nível de integração dos acordos comerciais depende da 

assimetria geográfica e da assimetria do tamanho de mercado. Os países com economias 

maiores e com altos custos de transporte, variável que define a distância (ou assimetria 

geográfica) entre os países, somente estão dispostos a firmar FTAs com economias menores. A 

perda de comércio gerada pela formação de uma União Aduaneira entre países pequenos não é 

suficiente para incentivar o país mais desenvolvido a se unir ao acordo, pois a União Aduaneira 

é mais rígida e implica em um processo de negociação conjunta. A flexibilidade dos FTAs 

diminui as perdas pela exclusão da União Aduaneira, ao mesmo tempo em que possibilita 

acordos com outros países e mantém seu alto poder de barganha nas negociações. 

 O nível de integração e o grau de desenvolvimento dos países também é abordado pelo 

modelo de Missios e Yildiz (2017)  que avalia como os acordos de comércio impactam os países 

não membros, o bem-estar social e o livre comércio. Para os autores todos os acordos melhoram 

o bem-estar social, contudo os do tipo Norte-Norte aplicam tarifas externas menores que 

resultam em menos trade diversion que os do tipo Sul-Sul. Quanto ao nível de integração, os 

FTAs apresentam tarifas externas menores que as Uniões Aduaneiras. 

 De fato, as Uniões Aduaneiras do tipo Sul-Sul são mais protecionistas e produzem 

menor bem-estar que os demais tipos de acordo, mas a variação de custos entre Norte e Sul 

também é um fator determinante para a possibilidade de condução ao livre comércio mundial. 

Nesse sentido, em alguns casos os acordos do tipo Sul-Sul podem ser mais suscetíveis ao livre 

comércio que acordos Norte-Norte ou Norte-Sul. Quanto à expansão de acordos Missios e 

Yildiz (2017) mostram que a junção de acordos do mesmo tipo, especialmente inter-regionais, 

por exemplo FTAs Norte-Sul, promove substancialmente o livre comércio. 

 A possibilidade de cooperação intra-regional para diminuir o gap de desenvolvimento 

econômico entre os países também é um fator que favorece os acordos do tipo Sul-Sul. 

Bhattacharya e Das (2014) analisam o potencial que a formação de FTAs entre os países da 

South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) pode representar para o 

desenvolvimento econômico desses países. Os autores destacam que os benefícios podem ir 

além do crescimento das exportações pela redução das tarifas, os ganhos também podem ser 

via aumento de investimentos, troca de tecnologia e conhecimento. 

 Demir e Dahi (2011) acrescentam que o desenvolvimento sistema financeiro dos países 

em desenvolvimento contribui para o crescimento das exportações, especialmente das 

exportações de produtos com maior intensidade tecnológica, para outros países em 
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desenvolvimento, mas não representam um crescimento significativo nas exportações para os 

países do Norte. Ressaltando que os produtos e/ou setores que dependem de maior 

financiamento externo possuem maior economia de escala, Pesquisa e Desenvolvimento 

(P&D), capital de trabalho e valor adicionado, ou seja, apresentam grande potencial de impacto 

no desenvolvimento econômico de um país. 

 A diferença de desenvolvimento tecnológico entre Norte e Sul é abordada por 

Gustafsson e Segerstrom (2010) através da teoria do ciclo do produto no comércio 

internacional. Enquanto inicialmente a inovação é realizada pelo país desenvolvido e os 

produtos são exportados para os países em desenvolvimento, em um segundo momento os 

países do Sul imitam essa inovação e passam a produzir o produto, pois possuem menores 

salários relativos. No modelo proposto, a queda permanente dos custos de comércio, embora 

não afete a transferência de tecnologia para os países menos desenvolvidos, diminui a diferença 

relativa de salários entre Norte e Sul. 

 Com o foco de discutir a proteção da propriedade intelectual em um contexto de 

globalização Borota (2012) também usa a teoria do ciclo do produto. E aponta que a redução 

de barreiras comerciais entre Norte e Sul força os países desenvolvidos a aumentarem ainda 

mais o seu grau de inovação a fim de diminuir a capacidade de imitação dos países em 

desenvolvimento o que, por sua vez, leva estes países a também intensificarem o investimento 

em P&D, aumentando o crescimento econômico e o bem-estar em ambos os países. 

 Contudo, o esforço realizado pelos países do Sul não é suficiente e o gap qualidade entre 

o que é produzido aumenta. Sendo assim, o aumento de proteção de propriedade intelectual 

somente protegeria o monopólio das indústrias, diminuindo o incentivo a investir em P&D o 

que consequentemente diminui a possibilidade de crescimento dos países. Os resultados obtidos 

por Borota (2012) apontam para a diminuição da diferença entre o salário relativo assim como 

o modelo de Gustafsson e Segerstrom (2010). 

 Por outro lado, Margolis (2009) aponta que como os países do Norte são grandes 

exportadores de produtos intensivos em trabalho sempre há ganhos com o comércio, enquanto 

nos países do Sul que são exportadores de produtos intensivos em recursos naturais o ganho 

com o comércio depende das mudanças de preços geradas pelas pelo aperfeiçoamento dos 

termos de troca. 

 Os acordos entre a União Europeia e os países do Oriente Médio e do Norte da África 

(MENA) são um exemplo de como as diferenças tecnológicas influenciam no impacto da 

abertura comercial. Enquanto as exportações da União Europeia cresceram, as exportações dos 

países do MENA não apresentaram grandes mudanças. Esses resultados se devem 



17 

 

principalmente à política protecionista que a União Europeia mantém para o setor agrícola, 

evidenciando também a diferença no poder de barganha que existe na negociação entre os dois 

tipos de países. Espera-se que com o desenvolvimento do acordo intra-regional de Agadir essa 

relação melhore. (CIEŚLIK; HAGEMEJER, 2009) 

 Diversos aspectos interferem para que um acordo possa ter impacto positivo ou negativo 

tanto no desenvolvimento dos países membros quanto dos países que não foram envolvidos. 

Atualmente, trade creation e trade diversion estão entre as principais medidas utilizadas para 

avaliar qual o real impacto de um acordo sobre o crescimento do comércio. 

 

2.3 Trade creation e trade diversion 

 

Ao mesmo tempo em que incentiva a redução multilateral de barreiras ao comércio, o 

GATT/OMC também oferece uma estrutura que promove as negociações bilaterais entre os 

países, demonstrando uma contradição dentro do organismo, uma vez que os acordos regionais 

pressupõem o princípio de exclusão. Esta dicotomia deu início ao debate entre os pesquisadores 

de comércio internacional que originou duas correntes antagônicas de pensamento o 

regionalismo e o multilateralismo. 

 Os defensores do regionalismo apontam que esta forma de negociação é muito mais 

eficaz, visto que não é lenta e complexa como as negociações multilaterais, pois envolve um 

número bem menor de países e que, no longo prazo, a expansão dos acordos levaria ao 

multilateralismo. Por outro lado, argumenta-se que os acordos bilaterais ao invés de 

favorecerem a abertura dos países, os tornam fechados em seus grupos, deixam o processo de 

negociação multilateral ainda mais lento e criam barreiras que diminuem o bem-estar social. 

 Nesse sentido, Viner (1950) demonstra que o impacto de um acordo bilateral no bem-

estar depende de como os termos acordados irão interferir não só entre as partes envolvidas, 

como também na terceira parte que não faz parte do acordo (o resto do mundo). A partir desta 

teoria foram cunhados os termos trade creation e trade diversion. 

 Meade (1955) explica os conceitos supondo um modelo com um bem e três países com 

elasticidade oferta infinita e zero elasticidade demanda, onde o país A é o importador e os países 

B e C os exportadores e PA > PB > PC. Se o país A aplica uma tarifa indiscriminatória t de forma 

que PA > PB + t > PC + t, então toda a demanda do país A será suprida pelo país C. 

 No entanto, se um acordo preferencial é assinado entre A e B de modo que PA > PC + t 

> PB, então a mesma demanda passará a ser suprida pelo país B, contudo não terá havido criação 

de comércio, mas apenas a substituição menos eficiente das importações do país C para o país 
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B, uma vez que o ganho do consumidor gerado pela diferença de preços PA - PB é menor que o 

imposto arrecadado t. Sendo assim, o acordo provoca trade diversion e diminui o bem-estar. 

 Supondo um diferente contexto onde a taxa t cria a seguinte estrutura de preços: PB + t 

> PC + t > PA, nesse caso a demanda será atendida internamente. A partir de um acordo entre os 

países A e B, toda a demanda passará a ser atendida pelo país B e os consumidores do país A 

ganharão o excedente de PA - PB. Nesse sentido, o acordo gerou trade creation, aumentando o 

bem-estar. 

 Com base nos aspectos teóricos desenvolvidos por Viner (1950) a ferramenta utilizada 

para medir empiricamente o trade creation e o trade diversion e, por consequência, a medida 

de bem-estar gerada por um acordo de comércio é a equação gravitacional. Esta equação é a 

base metodológica para a aplicação de diversos estudos empíricos que envolvem o comércio 

internacional abordando não só a importância dos acordos comerciais como também da OMC. 

 

2.4 Impacto da OMC e dos acordos comerciais sobre o comércio internacional 

 

Após a instalação do GATT/OMC o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) mundial 

esteve fortemente associado ao aumento do comércio internacional. A partir da década de 1990, 

as taxas de crescimento comércio subiram de patamar chegando ao ponto de em alguns anos 

serem até cerca de duas vezes superiores ao crescimento do PIB. Desde então vários estudos 

empíricos foram realizados a fim de investigar se a participação nas iniciativas propostas pelo 

GATT/OMC é realmente um dos fatores decisivos para o aumento do comércio internacional e 

do bem-estar social. 

 O estudo realizado por Rose (2004) investiga se países signatários do GATT/OMC 

apresentam um padrão de comércio diferente dos demais, de maneira que demonstre que a 

participação de um país neste mecanismo promove um aumento significativo no comércio. A 

partir de dados de 175 países no período de 1948-1999 o autor utilizou um modelo gravitacional 

que identificou que países membros e não membros do GATT/OMC obtiveram padrões de 

comércio semelhantes e que, portanto, a participação no mecanismo não explica o crescimento 

do comércio no período. Por outro lado, o mesmo estudo demonstrou que os esquemas GSP 

foram significativos para o aumento do comércio. 

 Os resultados obtidos por Rose (2004) contestam o que é proposto por grande parte da 

teoria de comércio internacional. A fim de contrapor este estudo Subramanian e Wei (2007) 

mostram que algumas assimetrias do sistema GATT/OMC não foram consideradas, são elas: o 

tratamento diferenciado entre países desenvolvidos e não desenvolvidos; alguns países podem 
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ter estendido o tratamento preferencial a países não membros; as negociações multilaterais 

foram mais impactantes nos produtos de interesse dos países desenvolvidos; e os países em 

desenvolvimento que entraram no sistema somente a partir da criação da OMC em 1994 

possuem menos concessões que os membros mais antigos. 

 O artigo estuda o período de 1950-2000 com grande parte dos dados de Rose (2004). 

Uma diferença importante é que este usa a média do comércio bilateral (exportações e 

importações), enquanto Subramanian e Wei (2007) usam somente as importações, podendo 

incorporar as resistências multilaterais, medida que será explicada na próxima seção, além 

disso, nesta especificação FTAs, GSP e OMC envolvem diferentes níveis de liberalização e são 

mutuamente exclusivas. Os autores concluem que o sistema GATT/OMC ajudou a promover 

as importações, mas de forma muito mais impactante nos países desenvolvidos, devido as 

assimetrias apontadas. 

 Utilizando a mesma premissa de separar países desenvolvidos e países em 

desenvolvimento Reis et al. (2015) medem o impacto da OMC para um período mais recente, 

1990-2009 e indicam que, como neste período houve maior liberalização e inclusão dos países 

em desenvolvimento na OMC, tanto em quantidade quanto em poder de negociação, estes 

países foram mais beneficiados pela presença na OMC do que os países desenvolvidos, ao 

contrário do que ocorreu em 1950-2000. Neste estudo os autores estimam o modelo através do 

método de Pseudo Máxima Verossimilhança de Poisson (PMVP) diferentemente da log-

linearização e estimação por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) realizada nos trabalhos 

anteriores. 

 O crescimento do comércio internacional não foi atribuído somente ao mecanismo 

GATT/OMC, mas também ao grande número de acordos comerciais que entraram em vigor 

após a introdução do mecanismo, especialmente a partir da década de 1990. E a fim de medir o 

impacto destes acordos, os conceitos de trade creation e trade diversion foram introduzidos 

nos diversos trabalhos empíricos realizados em decorrência deste fenômeno. 

 Gosh e Yamarik (2004) mostram que a maior parte dos estudos, independentemente de 

quais RTAs ou FTAs estejam analisando, apontam que os acordos produzem um forte trade 

creation. No entanto, embora todos os trabalhos utilizem o modelo gravitacional, há grande 

divergência quanto aos parâmetros usados na especificação da equação. Nesse sentido, os 

autores utilizam o método de extreme bounds analysis para identificar a robustez destes 

modelos e concluíram que os resultados podem variar de acordo com as variáveis escolhidas, 

ou seja, com crenças dos pesquisadores e que após a aplicação do método os acordos não podem 

ser considerados significativos para o crescimento do comércio. 
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 Magee (2008) usa efeitos fixos, que serão explicados na próxima seção, para corrigir as 

falhas apontadas por Gosh e Yamarik (2004) e medir adequadamente o trade creation e o trade 

diversion. Além disso, introduz o caráter dinâmico, uma vez que o acordo pode impactar o 

comércio mesmo antes de entrar em vigor e por muitos anos após sua efetivação e, ainda, faz a 

análise para os diferentes tipos de acordo e para cada país individualmente. 

 O autor demonstra que após a correção das falhas ainda é possível verificar que há trade 

creation nos acordos comerciais, contudo em um nível muito inferior ao que era estimado. O 

fator dinâmico também é muito importante, pois grande parte do crescimento do comércio se 

dá anos antes de acordo ter início, especialmente nos PTAs e, quanto ao longo prazo, FTAs e 

Uniões Aduaneiras apresentaram impactos semelhantes, mas estas comprovaram ter maior 

longevidade. Por fim, cada acordo proporciona resultados diferentes e, mais especificamente, 

cada país se beneficia de forma diferente mesmo dentro de um mesmo acordo, os que se 

associam à países próximos e com grandes economias são os mais beneficiados. 

 O trabalho de Eicher, Henn e Papageorgiou (2012) expõe que o modelo usado por Gosh 

e Yamarik (2004) não possui controle para resistências multilaterais e apresenta 

multicolineariedade e heterogeneidade não observada e, além de corrigir esses erros, propõe o 

uso do método de estimação Bayesian Model Averaging (BMA) para corrigir as incertezas dos 

modelos ao testar a significância e o nível de influência de todas as proxies sugeridas pelas 

diversas teorias de comércio internacional. 

 O artigo utiliza um total de 164 importadores de 177 exportadores no período de 1960-

2000 e apesar de utilizar uma metodologia diferente chega a conclusões semelhantes às de 

Magge (2008). Os modelos estimados sob o método BMA apontam que os acordos de comércio 

produzem um trade creation significativo e que cada acordo possui um impacto diferente, além 

disso, o estudo também mostra que a inclusão de todas as proxies de comércio internacionais é 

importante. 

 Em contrapartida ao que estes trabalhos apontam Cheong, Kwak e Tang (2015) mostram 

que nem todos os acordos são aplicáveis para realizar o estudo empírico de trade creation e 

trade diversion e que os métodos econométricos utilizados para corrigir os problemas 

apresentados por Gosh e Yamarik (2004) impedem que cada efeito seja calculado 

separadamente, criando um viés nos resultados encontrados. Quando corrigem para estes erros 

os autores demonstram que os efeitos de trade diversion foram subestimados e que na verdade 

estes podem ser comparáveis ao trade creation. 

 Poucos trabalhos empíricos utilizam a equação gravitacional e os conceitos de trade 

creation e trade diversion para analisar a diferença entre os acordos do tipo Sul-Sul e Norte-
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Sul. Behar e Cirera-i-Crivillé (2013) fazem um estudo geral de 96 parceiros comerciais em 

intervalos de 5 anos para 1960-2000. Os autores definem que os países os acordos Sul-Sul 

apresentam crescimento superior aos acordos Norte-Sul e, portanto, seriam mais benéficos para 

os países em desenvolvimento, contudo este crescimento é dado em valores percentuais e não 

leva em consideração que, em geral, o volume do comércio com os países desenvolvidos é 

muito superior, o que pode acarretar em um crescimento superior quando levados em 

consideração os valores brutos. 
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Desde a sua primeira menção feita por Tinbergen (1962), a equação gravitacional é reconhecida 

por sua grande aplicabilidade empírica para medir os fluxos de comércio entre países, no 

entanto, a equação apenas fazia uma relação entre a teoria gravitacional newtoniana da física 

com o comércio bilateral, sem qualquer respaldo da teoria econômica da época. Foi o trabalho 

de Anderson (1979) que criou uma base teórica para a equação gravitacional. (UNITED 

NATIONS (UN); WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO), 2002) 

 A fórmula básica da equação em sua forma multiplicativa é dada por: 

 

 𝑋𝑖𝑗𝑡 = 𝐺𝑡𝑆𝑖𝑡𝑀𝑗𝑡𝜙𝑖𝑗𝑡 (1) 

 

onde 𝑋𝑖𝑗𝑡 é o valor comercializado ente 𝑖 e 𝑗 no período de tempo analisado,  𝑆𝑖𝑡 são os fatores 

que determinam a demanda do país 𝑖 (como o PIB), 𝑀𝑗𝑡 são os fatores que determinam a oferta 

do país 𝑗 (como o PIB), 𝐺𝑡 é uma variável com fatores que independem de 𝑖 e 𝑗 e 𝜙𝑖𝑗𝑡 representa 

a facilidade de acesso ao mercado 𝑗 pelo país 𝑖 (inverso de custos de comércio). 

 A fim de facilitar o processo de estimação a equação é transformada em sua forma log-

linear: 

 

 𝑙𝑛𝑋𝑖𝑗𝑡 = 𝑙𝑛𝐺𝑡 + 𝑙𝑛𝑆𝑖𝑡 + 𝑙𝑛𝑀𝑗𝑡 + 𝑙𝑛𝜙𝑖𝑗𝑡 (2) 

 

 Além da distância entre os países, algumas variáveis dummy são usadas para capturar 

os custos de comércio (𝜙𝑖𝑗𝑡). Eicher, Henn e Papageorgeou (2012) acrescentam que outras 

variáveis também são usadas para incorporar à equação as diversas teorias de comércio 

internacional que abordam aspectos relacionados a geografia, história, política econômica, 

desenvolvimento econômico, dotação de fatores, entre outros. Segundo UN e WTO (2002) as 

dummies que captam as barreiras tarifárias, ou seja, os conceitos de trade creation e trade 

diversion propostos por Viner (1950) são as de presença de acordos comerciais. Nesse sentido, 

para identificar os efeitos de um acordo, Gosh e Yamarik (2004) propõem a seguinte equação: 

 

 𝑙𝑜𝑔𝑇𝑖𝑗𝑡 =  𝛼𝑡 +  𝛽1𝑙𝑜𝑔𝑌𝑖𝑡𝑌𝑗𝑡 +  𝛽2𝑙𝑜𝑔𝐷𝑖𝑗 +  𝛽3𝑍𝑖𝑗𝑡 +  𝛽4𝑃𝑇𝐴𝑖𝑗𝑡 +  𝛽5𝑃𝑇𝐴𝑖𝑡 +  𝜀𝑖𝑗𝑡 (3) 
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onde 𝑇𝑖𝑗𝑡 é a média do comércio bilateral entre os países 𝑖 e 𝑗 no tempo t, 𝑌𝑖𝑡 e 𝑌𝑗𝑡 são as rendas 

nacionais, 𝐷𝑖𝑗 a distância entre os países, 𝑍𝑖𝑗𝑡 é uma matriz de variáveis que tratam de teorias 

do comércio e proxies para custos de comércio e 𝛼𝑡 representa os efeitos fixos de tempo. Os 

efeitos do acordo de comércio são capturados por duas dummies, 𝑃𝑇𝐴𝑖𝑗𝑡 indica que os dois 

países fazem parte do acordo e 𝑃𝑇𝐴𝑖𝑡 indica que apenas um país faz parte do acordo. Três 

efeitos podem ser observados: trade creation quando 𝑃𝑇𝐴𝑖𝑗𝑡 é positivo, trade diversion quando 

𝑃𝑇𝐴𝑖𝑡 é negativo e trade creation open block quando 𝑃𝑇𝐴𝑖𝑡 é positivo. 

 Nota-se que um novo conceito foi apresentado, trade creation open block. Apesar de a 

teoria original apontar que o PTA pode apenas ter efeito nulo ou negativo sobre o resto do 

mundo, é importante ressaltar que grande parte dos acordos de comércio não envolvem somente 

as barreiras tarifárias, mas também diversos outros aspectos da política econômica, como o 

estabelecimento de regras mais claras para o comércio, criação de instituições mais confiáveis, 

desenvolvimento de melhor estrutura de comércio, estabelecimento de uma única tarifa externa 

comum, entre outros. Além disso, a união dos países amplia o mercado consumidor podendo 

atrair uma oferta que estava reprimida por uma demanda pequena. (BLOMSTRÖM; KOKKO, 

1997). 

 Contudo, a equação proposta por Gosh e Yamarik (2004) não controla para os Termos 

de Resistência Multilateral (sigla do inglês, MRTs) que são um avanço na fundamentação 

teórica da equação gravitacional introduzidas pelo modelo gravitacional estrutural de Anderson 

e Wincoop (2003). 

 

3.1 A Inclusão de Efeitos Fixos na Equação Gravitacional 

 

A equação básica proposta inicialmente apresenta apenas os custos de comércio entre os dois 

países, contudo o fluxo de comércio também é afetado pelos custos que envolvem 

individualmente os dois países com o resto do mundo. Estes custos são capitados no modelo 

teórico pelos MRTs que representam a média dos custos de comércio de importador e 

exportador com os demais países. 

 No modelo empírico os MRTs não são diretamente observados e alguns métodos foram 

desenvolvidos a fim de criar variáveis proxies para estes termos. Contudo, um método mais 

simples de controlar para os MRTs é o uso de efeitos fixos para importadores e exportadores. 

(UN; WTO, 2002). Segundo Eicher, Henn e Papageorgeou (2012), quando a equação 3 é 

estendida para controlar a resistência multilateral passa a ter a seguinte forma: 
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 𝑙𝑜𝑔(𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠𝑖𝑗𝑡) =  𝛼𝑡 + 𝛼𝑖𝑡 +  𝛼𝑗𝑡 +  𝛽2𝑙𝑜𝑔𝐷𝑖𝑗 +  𝛽3�̃�𝑖𝑗𝑡 +  𝛽4𝑃𝑇𝐴𝑖𝑗𝑡 +  𝜀𝑖𝑗𝑡 (4) 

 

 A média de comércio bilateral é substituída pelas importações, pois, além de não 

suportar MRTs, apresenta viés como apontado por Baldwin e Taglioni (2006). Os MRTs são 

captados pelas variáveis 𝛼𝑖𝑡 e 𝛼𝑗𝑡 que são os efeitos importador/exportador que variam no 

tempo. A inclusão dos efeitos fixos absorve as variáveis dependentes do tempo, como 𝑌𝑖𝑡 e 𝑌𝑗𝑡 

e algumas variáveis contidas na matriz 𝑍𝑖𝑗𝑡 que foi reduzida para �̃�𝑖𝑗𝑡. 

 Os efeitos fixos também provocam multicolineariedade e os efeitos de trade creation e 

trade diversion não podem ser captados separadamente. Neste caso 𝑃𝑇𝐴𝑖𝑗𝑡 representa o quanto 

o comércio entre os países membros cresceu em relação ao resto do mundo. Sendo assim, se 

houver trade diversion implica que além do crescimento do comércio entre as partes existiu 

queda do comércio com o resto do mundo, o que representa um impacto positivo sobre o 

coeficiente de trade creation. E o inverso ocorre quando há trade creation open block. 

 Os efeitos fixos que controlam para as MRTs captam somente os fatores não observados 

que variam com o tempo. Contudo, Eicher, Henn e Papageorgeou (2012) também ressaltam 

para a importância do controle da heterogeneidade não observada, ou seja, os fatores 

observados invariantes com o tempo. Este controle é feito pelo uso do efeito fixo bilateral. A 

equação 5 mostra o uso do efeito fixo de pares no modelo gravitacional. 

 

 𝑙𝑜𝑔(𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠𝑖𝑗𝑡) =  𝛼𝑡 + 𝛼𝑖𝑗 + 𝛽1𝑙𝑜𝑔𝑌𝑖𝑡𝑌𝑗𝑡 + 𝛽3�̅�𝑖𝑗𝑡 + 𝛽4𝑃𝑇𝐴𝑖𝑗𝑡 + 𝜀𝑖𝑗𝑡 (5) 

 

onde 𝛼𝑖𝑗 representa os efeitos fixos de pares e �̅�𝑖𝑗𝑡 é uma matriz com as variáveis de controle 

que variam ao longo do tempo. A equação 6 combina o uso de efeitos fixos que controlam as 

resistências multilaterais e a heterogeneidade não observada. 

 

 𝑙𝑜𝑔(𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠𝑖𝑗𝑡) =  𝛼𝑖𝑗 + 𝛼𝑖𝑡 + 𝛼𝑗𝑡 + 𝛽2𝑙𝑜𝑔𝐷𝑖𝑗 + 𝛽3�̂�𝑖𝑗𝑡 + 𝛽4𝑃𝑇𝐴𝑖𝑗𝑡 + 𝜀𝑖𝑗𝑡 (6) 

 

 Neste trabalho as quatro equações log-linearizadas que correspondem as equações 3-6 

são estimadas pelo método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO). Com a ressalva de que 

a equação 3 é estimada utilizando somente as importações ao invés da média do comércio 

bilateral a fim de estabelecer um único padrão para a análise dos resultados. 
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 As estimações seguem três etapas: 1) a primeira usa os acordos do tipo Sul-Sul; 2) na 

segunda os acordos do tipo Norte-Sul são estimados somente com as importações dos países do 

Sul e; 3) na terceira etapa os acordos do tipo Norte-Sul são estimados somente com as 

importações dos países do Norte. Os acordos do tipo Norte-Sul são estimados em duas etapas 

a fim de comparar a relação entre importações (etapa 2) e exportações (etapa 3) dos países do 

Sul. Os acordos só podem ser considerados vantajosos do ponto de vista comercial se as 

exportações forem maiores que as importações. 

 

3.2 Base de Dados 

 

A principal fonte de dados é o artigo de Eicher, Henn e Papageorgeou (2012) que abrange o 

período 1960-2000 em intervalos de 5 anos. Deste trabalho são retirados os dados de importação 

nominal e as variáveis de controle, que estão descritas no Apêndice B. Os RTAs analisados são: 

Asia Pacific Economic Community (APEC), Association of South East Asian Nations 

(ASEAN), Central American Common Market (CACM), Caribbean Community (CARICOM), 

Latin America Integration Agreement (LAIA), Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), North 

America Free Trade Agreement (NAFTA), Pacto Andino e os acordos bilaterais que estão 

listados no Apêndice A.   

 A classificação dos países em Norte e Sul é realizada a partir da metodologia adotada 

pela UNCTAD que divide os países em desenvolvidos, economias em transição e países em 

desenvolvimento. Os países desenvolvidos são considerados como Norte e as economias em 

transição e os países em desenvolvimento são considerados Sul. Assim os acordos multilaterais 

ficam divididos em Norte-Sul: APEC e NAFTA; e Sul-Sul: ASEAN, CACM, CARICOM, 

LAIA, MERCOSUL e Pacto Andino. 

 A análise dos resultados também abordará aspectos como o nível de integração dos 

acordos, bem como sua forma de regulamentação a partir de dados obtidos através da OMC. 

As características detalhadas dos acordos multilaterais estão postas no Quadro 1. Todos os 

acordos bilaterais são FTAs com notificação no GATT Art. XXIV. 
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Quadro 1- Características dos RTAs 

RTA Tipo Notificação Início Países Membros 

APEC - - 1989 Austrália, Brunei, Canadá, China (1991), Chile 

(1994), Taiwan (1991), Hong Kong (1991), 

Indonésia, Japão, Coreia do Sul, Malásia, México 

(1993), Nova Zelândia, Papua-Nova Guiné 

(1993), Peru (1998), Filipinas, Singapura, 

Tailândia, Estados Unidos, Vietnã (1998) 

ASEAN FTA Enabling 

Clause 

1967 Brunei (1984), Camboja (1998), Indonésia, Laos 

(1997), Malásia, Mianmar (1997), Filipinas, 

Singapura, Tailândia, Vietnã (1995) 

CACM CU GATT Art. 

XXIV 

1960 Costa Rica (1963), El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicarágua 

CARICOM CU GATT Art. 

XXIV 

1968 Antígua e Barbuda, Bahamas (1983), Barbados, 

Belize (1995), Dominica (1974), Guiana (1995), 

Granada (1974), Jamaica, Montserrat (1974), São 

Cristóvão e Nevis, Santa Lúcia (1974), São 

Vicente e Granadinas, Suriname (1995), 

Trinidade e Tobago 

LAIA PSA Enabling 

Clause 

1960 Argentina, Bolívia (1967), Brasil, Chile, 

Colômbia (1961), Equador (1961), México, 

Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela (1966) 

MERCOSUL CU Enabling 

Clause 

1991 Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai 

NAFTA FTA GATT Art. 

XXIV 

1988 Canadá, Estados Unidos, México (1994) 

Pacto 

Andino 

CU Enabling 

Clause 

1969 Bolívia, Colômbia, Equador, Peru, Venezuela 

(1973). Chile (1969-1976) 

Fonte: Elaboração própria a partir de Eicher, Henn e Papageorgeou (2012) e OMC  
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4 RESULTADOS 

 

Nesta seção são apresentados os resultados das três etapas de estimações: 1) acordos do tipo 

Sul-Sul (Tabela 1); 2) importações do Sul nos acordos do tipo Norte-Sul (Tabela 2); e 

exportações do Sul nos acordos do tipo Norte-Sul (Tabela 3). Como já destacado, serão 

consideradas quatro especificações: a primeira é a equação proposta por Gosh e Yamarik (2004) 

que apresenta os coeficientes de trade creation e trade diversion separadamente (equação 3); a 

segunda introduz os efeitos fixos de importadores e exportadores (equação 4); a terceira usa os 

efeitos fixos bilaterais (equação 5) e; a quarta combina os efeitos fixos das equações 4 e 5 

(equação 6). 

 Em todas as especificações, a hipótese de pesquisa é de que a os coeficientes de criação 

de comércio dos acordos do tipo Sul-Sul devem ser superiores aos do tipo Norte-Sul, e entre 

aqueles os RTAs com maior nível de integração devem apresentar crescimento de comércio 

ainda maior.  

 Na Tabela 1 dos sete acordos estimados cinco mostraram significância estatística nos 

coeficientes de trade creation da equação 3, enquanto apenas o MERCOSUL não apresentou 

significância no coeficiente trade diversion. Os resultados do trabalho de Eicher, Henn e 

Papageorgiou (2012) foram semelhantes, com exceção da ASEAN que não apresentou 

significância na trade creation e do Pacto Andino que não foi significante na trade diversion. 

Já na equação 4, apenas os acordos bilaterais não apresentam significância estatística. 

 De maneira geral, o coeficiente de trade creation da equação 4 demonstra refletir a 

interação entre os coeficientes da equação 3, de maneira que representa a diferença entre o 

crescimento do comércio entre os países membros em relação ao comércio com o resto do 

mundo. Nas duas especificações os acordos que notadamente representaram maior impacto no 

comércio foram o CARICOM e o CACM, com crescimentos de 4.660,81% e 1.074,13%, 

respectivamente, seguidos de ASEAN, LAIA, MERCOSUL e Pacto Andino. No entanto, é 

importante ressaltar que grande parte do impacto positivo do LAIA pode ser explicado pela 

elevada dispersão de comércio vista no coeficiente da equação 3. 

 O nível de integração demonstra ser um aspecto importante para determinar o impacto 

de um acordo no comércio, uma vez que o LAIA entre todos os RTAs é o único que é 

classificado apenas como Partial Scope Agreement (PSA). Contudo, os moldes da negociação 

demonstram ser ainda mais importantes, CARICOM e CACM são uniões aduaneiras 

constituídas sob as regras do Art. XXIV do GATT, enquanto MERCOSUL e Pacto Andino, 

que estão regidos pela Enabling Clause, foram inferiores à ASEAN que é apenas um FTA, 
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nesse sentido quando as regras de liberalização são mais flexíveis não faz diferença se o acordo 

é uma união aduaneira ou um FTA. 

 A mesma conclusão parece se aplicar ao argumento de Missios e Yildiz (2017), uma 

vez que, entre as uniões aduaneiras, apenas CARICOM e CACM apresentaram altos 

coeficientes de trade diversion, ou seja, o alto protecionismo não está ligado apenas ao fato de 

ser uma união aduaneira, mas também deve ser levada em consideração a forma de 

regulamentação do acordo. 

 Quando são considerados apenas os aspectos constantes em relação ao tempo os 

coeficientes de todos os acordos diminuíram, com exceção do LAIA que apresentou um 

aumento significativo. Este resultado demonstra que a exclusão de efeitos de pares subestima o 

efeito do RTA no comércio, quando são incluídas as resistências multilaterais (equação 6) o 

impacto sofre uma pequena queda, mas continua representando um grande crescimento, no total 

de 185,96%. 

 Com a ampla expansão o LAIA se junta ao CARICOM e ao CACM como os RTAs do 

tipo Sul-Sul de maior crescimento no comércio. No entanto, após a introdução dos efeitos fixos 

de pares os coeficientes de trade creation diminuíram bastante, demonstrando um crescimento 

mais próximo da realidade com o percentual de 138,04% e 225,27%, respectivamente. A 

ASEAN exibiu um resultado particular após um aumento elevado após a introdução da 

resistência multilateral, com um aumento de 233,39% do comércio. 

 Na maioria dos casos os coeficientes obtidos por Eicher, Henn e Papageorgiou (2012) 

apresentam valores ainda maiores e corroboram com essa conclusão. A exceção foi a ASEAN 

que exibiu coeficiente negativo, em desacordo inclusive com o que propõe a teoria do comércio 

internacional. 

 Com a introdução dos efeitos fixos de pares a importância do tipo de negociação 

diminuiu e o volume de crescimento do comércio demonstra estar mais ligado à quantidade de 

países envolvidos no acordo, uma vez que o Pacto Andino, o MERCOSUL e os acordos 

bilaterais exibiram um crescimento muito inferior aos demais. 
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Tabela 1 - Trade creation e trade diversion nos acordos Sul-Sul 

 Equação 3 Equação 4 Equação 5 Equação 6 

Trade Creation     

CARICOM 2,09*** 

(0,331) 

3,863*** 

(0,313) 

1,262** 

(0,513) 

0,867 

(0,529) 

Pacto Andino 0,605*** 

(0,18) 

0,496*** 

(0,167) 

0,475** 

(0,232) 

0,347 

(0,239) 

MERCOSUL 0,502 

(0,395) 

0,684* 

(0,361) 

0,132 

(0,309) 

0,198 

(0,318) 

ASEAN 1,231*** 

(0,367) 

0,949*** 

(0,335) 

0,449 

(0,287) 

1,204*** 

(0,295) 

LAIA -0.181* 

(0,102) 

0,738*** 

(0,091) 

1,442*** 

(0,247) 

1,051*** 

(0,252) 

CACM 1,748*** 

(0,162) 

2,463*** 

(0,162) 

2,164*** 

(0,322) 

1,179*** 

(0,327) 

Bilateral 0,377 

(0,39) 

0,346 

(0,356) 

0,219 

(0,282) 

0,263 

(0,29) 

Trade Diversion     

CARICOM -0,718*** 

(0,062) 

   

Pacto Andino 0,02 

(0,051) 

   

MERCOSUL -0,071 

(0,08) 

   

ASEAN 0,635*** 

(0,078) 

   

LAIA -0,591*** 

(0,045) 

   

CACM -0,426*** 

(0,044) 

   

Bilateral 0,125* 

(0,064) 

   

Nota: * p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,01. 

 

 Antes de iniciar a análise dos resultados dos acordos Norte-Sul, vale ressaltar que 

nenhum destes acordos são uniões aduaneiras. Como destacaram Lake e Yildiz (2016), os 

países desenvolvidos não enxergam incentivos para formar acordos de maior nível de 

integração com países em desenvolvimento. O máximo nível de integração possível é uma FTA. 

 Os coeficientes da Tabela 2 mostram o crescimento do comércio nos países do Sul 

proporcionado por acordos que incluem países do Norte. O NAFTA não apresentou resultados 

estatisticamente significativos, enquanto a APEC teve impactos superiores aos dos acordos 
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bilaterais. A introdução dos efeitos fixos de pares retirou o coeficiente negativo do NAFTA, 

fazendo com que os resultados ficassem condizentes com o que determina a teoria econômica 

e também provocou um modesto aumento do comércio nos acordos bilaterais. 

 Contudo, estes resultados apenas demonstram o crescimento das importações do Sul, 

sendo assim não há informação suficiente para uma análise completa dos fluxos do comércio e 

benefícios para estes países, uma vez que estes acordos podem ser desiguais e as importações 

podem ser muito superiores. Nesse sentido, a Tabela 3 mostra os dados das estimações de 

acordos Norte-Sul incluindo ambos tipos de países entre os importadores, mas apenas os países 

do Sul como exportadores, a fim de analisar se existe uma relação desigual entre importações 

e exportações. 

 

Tabela 2 - Trade creation e trade diversion em acordos Norte-Sul (importações do Sul) 

 Equação 3 Equação 4 Equação 5 Equação 6 

Trade Creation     

NAFTA -0,942 

(0,95) 

-0,62 

(0,868) 

0,61 

(0,732) 

0,126 

(0,752) 

APEC 1,714*** 

(0,117) 

1,023*** 

(0,107) 

0,453*** 

(0,095) 

1,018*** 

(0,096) 

Bilateral 0,454* 

(0,244) 

0,445** 

(0,227) 

0,333 

(0,209) 

0,511** 

(0,215) 

Trade Diversion     

NAFTA -0,215** 

(0,091) 

   

APEC 0,652*** 

(0,045) 

   

Bilateral -0,153*** 

(0,054) 

   

Nota: * p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,01. 

 

 Os dados do NAFTA continuam não significativos, contudo os coeficientes da APEC 

demonstram que o crescimento das exportações superou o crescimento das importações em 

38,78%, mostrando que este acordo é ainda mais vantajoso para os países do Sul do que para 

os países do Norte. A diferença entre as exportações e importações no NAFTA foi ainda maior 

(246,75%), levando em consideração que este crescimento parte de um valor absoluto bem 

menor e que os coeficientes não foram estatisticamente significativos. 
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 Diferentemente da Tabela 3 os coeficientes de Eicher, Henn e Papageorgiou (2012) 

referem-se ao aumento do volume de importações de todos os países membros dos acordos. Os 

resultados obtidos foram inferiores, corroborando com o argumento de que o crescimento das 

exportações dos países do Sul foi maior que crescimento dos países do Norte, sobretudo quando 

na comparação com a Tabela 1 os coeficientes obtidos por Eicher, Henn e Papageorgiou (2012) 

demonstração ser, em geral, superiores. 

 Por outro lado, nos acordos bilaterais os países do Sul são deficitários quando são 

incluídos todos os efeitos fixos, o crescimento das importações é superior ao das exportações 

em 246,62%, vale salientar que somente o coeficiente das importações da equação 6 possui 

significância estatística. 

 

Tabela 3 - Trade creation e trade diversion em acordos Norte-Sul (exportações do Sul) 

 Equação (3) Equação (4) Equação (5) Equação (6) 

Trade Creation     

NAFTA -0.372 

(1,012) 

-0,103 

(0,933) 

0,89 

(0,789) 

0,381 

(0,808) 

APEC 1,888*** 

(0,124) 

1,258*** 

(0,115) 

0,66*** 

(0,103) 

1,24*** 

(0,103) 

Bilateral 0,098 

(0,258) 

0,216 

(0,239) 

0,041 

(0,199) 

0,176 

(0,204) 

Trade Diversion     

NAFTA -0,125 

(0,096) 

   

APEC 0,635*** 

(0,048) 

   

Bilateral -0,124** 

(0,058) 

   

Nota: * p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,01. 

 

 Comparando com os resultados da Tabela 1, quando são considerados apenas as 

resistências multilaterais os acordos que envolvem os dois tipos de países se mostram mais 

interessantes que os acordos que estão sob a Enabling Clause. Vale ressaltar que a APEC sequer 

é um acordo submetido formalmente à OMC, é apenas um fórum econômico entre os países 

membros que promove a integração regional. Além disso, os resultados aqui apresentados 

representam apenas o crescimento percentual, se levados em consideração os dados absolutos 

o volume de comércio com os países do Norte é ainda maior. 



32 

 

 Quando são consideradas as heterogeneidades não observadas o número de países 

envolvidos no acordo demonstra ser um fator muito importante, independentemente do grau de 

desenvolvimento dos países envolvidos e do nível de integração do acordo, contudo o CACM 

que é uma união aduaneira sob o GATT Art. XXIV apresentou elevados níveis de crescimento 

em todas as especificações, apesar de ser um acordo que envolve poucos países. 

 Nesse sentido, os acordos bilaterais demonstraram ser muito menos importantes que os 

acordos multilaterais, nos casos do tipo Sul-Sul. E nos casos do tipo Norte-Sul, os países menos 

desenvolvidos saem deficitários com crescimento das importações muito superior ao aumento 

das exportações. 

 Sendo assim, os resultados demonstram que os países em desenvolvimento ao 

realizarem acordos entre si devem abandonar as condições especiais que a OMC oferece e 

seguirem regras mais rígidas e com maior nível de integração, uma vez que estes acordos, 

independentemente da quantidade de países membros, proporcionam um ganho de comércio 

bem mais significativo. 

 É também de grande interesse que os países não se isolem nestes acordos e invistam nos 

acordos multilaterais com países de todos os níveis de desenvolvimento, ainda que estas 

negociações não envolvam regras de integração tão intensas. E considerando que em 

negociações bilaterais com países do Norte os países do Sul são deficitários, é recomendado 

que os países em desenvolvimento se apoiem em seus RTAs para fazer este tipo de negociação, 

o que amplia a quantidade de países envolvidos e seu poder de barganha. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As diferentes características econômicas e sociais de países desenvolvidos e em 

desenvolvimento faz com que a OMC imponha regras menos restritas aos acordos que 

envolvem apenas países do Sul. Levando em consideração que o comércio é uma importante 

ferramenta para o catching up e desenvolvimento econômico destes países, o trabalho teve 

como objetivo avaliar o impacto de um acordo comercial no crescimento do comércio dos 

países em desenvolvimento separando os acordos que envolvem apenas países do Sul e acordos 

que envolvem países do Norte e do Sul. 

 Foram estimadas quatro equações gravitacionais para calcular a diferença entre o trade 

creation e o trade diversion a fim de medir o benefício gerado por um acordo comercial e assim 

comparar os acordos do tipo Sul-Sul e Norte-Sul, considerando os diferentes níveis de 

integração que as regras da OMC permitem. A primeira equação utiliza apenas efeitos fixos de 

tempo, a segunda controla para resistências multilaterais, a terceira controla para 

heterogeneidades não observadas usando efeitos fixos bilaterais e a última equação é uma 

combinação das duas equações anteriores. 

 Nos acordos do tipo Sul-Sul quando são considerados apenas os MRTs os acordos com 

maior nível de integração e regras mais rígidas (uniões aduaneiras submetidas ao GATT Art. 

XXIV) são os que promovem o maior crescimento do comércio e quando são inclusos os efeitos 

fixos bilaterais percebe-se que os acordos com grande número de países também proporcionam 

grande impacto no comércio. 

 Já os resultados dos acordos do tipo Norte-Sul demonstram que apenas os acordos 

multilaterais são superavitários na relação importação e exportação dos países do Sul e que, 

mais uma vez, o número de países envolvidos é um fator relevante para determinar o impacto 

do acordo, independentemente do nível de integração. 

 Nesse sentido, é possível afirmar que mesmo para os países em desenvolvimento, que 

em teoria são mais vulneráveis no processo de negociação e adaptação à um mercado mais 

liberalizado, o multilateralismo é preferível ao regionalismo, uma vez que todos acordos que 

possuem muitos países membros, independentemente do seu nível de desenvolvimento, 

apresentam crescimento semelhante aos acordos com maior nível de integração. Somente nos 

acordos bilaterais que o nível de desenvolvimento do país com o qual se relaciona faz grande 

diferença, pois nos acordos com países do Norte a relação de comércio é deficitária. 

 Vale salientar que este trabalho estima somente os impactos do acordo sobre o comércio, 

contudo a diminuição de barreiras pode afetar o fluxo de investimentos criando o que 
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Kindleberger (1966) definiu como investment creation e investiment diversion, esse efeito tem 

um impacto negativo sobre o comércio, pois ao invés de exportar o produto as empresas de um 

país podem preferir realizar investimento externo e produzir diretamente no país de destino. 

Esse atributo não é avaliado neste trabalho e fica como sugestão para pesquisas futuras. 

 Além do comércio e dos investimentos outros aspectos podem levar os países a 

realizarem acordos regionais, como serviços, política, migração, entre outros. Estas 

características, em geral, envolvem países que estão próximos geograficamente, o que incentiva 

os acordos do tipo Sul-Sul. Sendo assim, ainda que a OMC tenha regras como a Enabling 

Clause que permitem acordos mais flexíveis a fim de facilitar a negociação, os dados 

demonstram que o uso desses mecanismos impede que o impacto do acordo sobre o comércio 

seja muito significativo, sendo preferíveis os acordos com regras mais bem definidas e com 

maior nível de integração. 

 O trabalho avalia que a Enabling Clause não é eficaz quando utilizada em acordos do 

tipo Sul-Sul, no entanto os esquemas de GSP dos países desenvolvidos não foram analisados, 

ou seja, a Enabling Clause não pode ser totalmente descartada como um mecanismo que 

beneficie os países em desenvolvimento, especialmente quando se considera que estes países 

não se beneficiam dos FTAs bilaterais realizados com países desenvolvidos. Além da inclusão 

dos esquemas GSPs, a pesquisa pode avançar ao incluir acordos mais recentes como, por 

exemplo, a Aliança do Pacífico e o Acordo de Agadir, entre outros. 
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APÊNDICE A – RTAs inclusos nos acordos bilaterais 

 

Turquia - Eslovênia Quirguistão - Ucrânia 

Chile - México Quirguistão - Uzbequistão 

México - Israel Bulgária - Turquia 

Geórgia - Armênia República Tcheca - Turquia 

Geórgia - Azerbaijão EAEC 

Geórgia - Cazaquistão CEFTA adesão da Bulgária 

Geórgia - Turcomenistão Eslováquia - Turquia 

Geórgia - Ucrânia PATCRA 

Letônia - Turquia EC - Tunísia 

Turquia - Macedônia Estônia - Turquia 

Quirguistão - Moldávia Lituânia - Turquia 

EC - África do Sul Israel - Turquia 

EC - Marrocos Romênia - Turquia 

EC - México Hungria - Turquia 

Quirguistão - Ucrânia CEFTA adesão da Romênia 

Polônia - Turquia CEFTA adesão da Eslovênia 

EFTA - Marrocos Canadá - Chile 

Bulgária - Macedônia EC - Turquia 

Quirguistão - Moldávia  

Fonte: Elaboração própria a partir de Eicher, Henn e Papageorgeou (2012) 

  



39 

 

APÊNDICE B – Variáveis de controle 

 

Descrição Fonte 

 Logaritmo natural da distância bilateral Subramanian e Wei (2007) 

 Logaritmo natural do produto do PIB nominal Penn World Tables 

 Logaritmo natural do produto do PIB per capita real Penn World Tables 

 Soma do índice Sachs-Warner de abertura de política 

comercial 

Sachs e Warner (1995); 

Wacziarg e Welch (2003) 

 Dummy (1 se ambos compartilham a mesma moeda) Subramanian e Wei (2007) 

 Número de países com taxa de câmbio flutuante (0, 

1, 2) 

IMF Annual Report on 

Exchange Rate 

Arrangements and 

Restrictions 

 Desvio padrão da primeira diferença da taxa de 

câmbio bilateral durante os 3 anos prévios 

IMF International 

Financial Statistcs 

 Valor absoluto da diferença do logaritmo do PIB per 

capita real 

Penn World Tables 

 Valor absoluto da diferença do logaritmo da 

densidade populacional 

CIA World Fact Book 

 Valor absoluto da diferença da média de anos de 

estudo de secundário da população de 25 anos ou 

mais 

Barro e Lee (2001) 

 Dummy (1 se os dois países compartilham fronteira e 

0, caso contrário) 

Subramanian e Wei (2007) 

 Logaritmo natural do produto da distância média 

(ponderada pelo PIB relativo) de cada país com todos 

seus parceiros comerciais 

CIA World Fact Book e 

Penn World Tables 

 Número de países sem litoral (0, 1, 2) Subramanian e Wei (2007) 

 Logaritmo natural do produto da área da superfície 

dos dois países 

CIA World Fact Book 

 Número de países insulares (0, 1, 2) Subramanian e Wei (2007) 

 Dummy (1 se ambos países possuem a mesma língua 

e 0, caso contrário) 

Subramanian e Wei (2007) 

 Dummy (1 se ambos países tiveram o mesmo 

colonizador e 0, caso contrário) 

Subramanian e Wei (2007) 

 Dummy (1 se um país foi colonizador do outro e 0, 

caso contrário) 

Subramanian e Wei (2007) 

Fonte: Elaboração própria a partir de Eicher, Henn e Papageorgeou (2012) 

Notas: Variável da matriz 𝑍. 

           Variável da matriz 𝑍. 

           Variável da matriz �̅�. 

           Variável da matriz �̂�. 


