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Resumo 

O artigo analisa os efeitos de uma integração econômica continental na África, principalmente sobre os 

níveis de comércio e de bem-estar dos países africanos. Para tanto, empregou-se o modelo de equilíbrio 

geral GTAP, com agregação de produtos por intensidade tecnológica. Dois cenários foram simulados: um 

de completa liberalização comercial entre os países africanos, e outro com liberalização parcial sobre 

produtos primários, sensíveis do ponto de vista econômico-comercial. Ambas simulações indicaram 

expansão do bem-estar no continente, via melhorias na eficiência alocativa e ganhos sobre os termos de 

troca, além da expansão comercial em aspecto intra-África. No cenário parcial, os ganhos dos países 

africanos são consideravelmente minimizados, reforçando a relevância dos produtos primários para este 

continente. 
 

Palavras-chave: Integração econômica. África. Modelo de equilíbrio geral computável. GTAP. 

 

Abstract 

The articles analyses the effects of a continental economic integration in Africa, mainly over trade and 

welfare of African countries. For this purpose, we applied the GTAP general equilibrium model, with 

products classified per technological intensity. Two scenarios have been run: one for complete trade 

liberalization among the African countries, and another with partial liberalization on primary products, 

sensitive to the economic and commercial points of view. Both simulations pointed to the expansion of 

welfare in Africa, with improvements on the allocative efficiency and gains over the terms of trade, besides 

the intra-African trade expansion. In the scenario of partial trade liberalization, African countries' benefits 

are considerably minimized, enhancing the relevance of primary products to the continent. 
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1 Introdução 
Algumas das principais motivações que guiam a integração econômica entre países, como a 

ampliação dos potenciais mercados consumidores, e a consequente otimização dos recursos produtivos, 

continuam a estimular os países a consolidar acordos preferenciais de comércio, mesmo após a significativa 

expansão percebida na celebração e renovação de tais acordos, entre 1980 e 1990 (PANAGARIYA, 2000; 

BAGWELL et al., 2015). Na África, esta política é considerada como uma questão-chave para acelerar o 

desenvolvimento econômico. Com ela, espera-se a expansão do comércio intra-África, um elemento que 

deve proporcionar maior dinamismo industrial para os países africanos, facilitando a transferência de 

tecnologia e de conhecimento em caráter regional (KIMENYI et al., 2012; MELO; TSIKATA, 2014). Neste 

sentido, diferentes propostas de integração são reconhecidas na África, de modo que, até 2017, estas 

propostas devem convergir para uma zona de livre comércio continental. Os resultados esperados a partir 

desta expansão comercial, de acordo com Page (2012) e Mevel e Karingi (2013), são a geração de 

empregos, o maior aproveitamento de economias de escala, a redução de custos com o comércio e a atração 

de investimento para o continente, fatores capazes de ampliar o nível de bem-estar dos países da África. 

O cenário africano mostra-se como instigante no contexto da economia e, propriamente dito, no 

contexto da integração econômica. Apesar de ser o continente mais pobre, a África tem registrado taxas 

significativas de crescimento, ano após ano. Não obstante, o debate acerca do continente tem sido 

estimulado entre os pesquisadores, dadas as possibilidades de crescimento, investimento e geração de 

empregos que a região africana apresenta, e tende a continuar apresentando ao longo dos próximos anos. 

No contexto da integração econômica, a África constitui-se de um relevante cenário a ser investigado, uma 

vez que suas políticas estão pautadas, justamente, no aprofundamento do regionalismo, levando em conta 

os acordos preferenciais já existentes, diversos deles, plurilaterais. 

A partir deste contexto, o artigo objetiva simular os impactos da consolidação de uma integração de 

nível continental na África. Especificamente, analisam-se os efeitos sobre o comércio e sobre os níveis de 

bem-estar dos países, a fim de verificar se esta integração resultaria em benefícios para seus países-

membros. Primeiramente, considera-se a eliminação das tarifas de importação sobre a totalidade dos 

produtos comercializados, de forma intra-continental. Após, uma simulação com liberalização comercial 

parcial é realizada, o que permite identificar os efeitos associados com restrições sobre produtos sensíveis, 

a exemplo dos primários (TAMINI et al., 2012). Estudos como UNECA (2012), Mevel e Karingi (2013) e 

Jensen e Sandrey (2015) investigaram os impactos de uma integração continental na África, entretanto, não 

consideraram os diferentes setores da economia por conteúdo tecnológico, como faz esta pesquisa. 

Adotando uma classificação de produtos por intensidade tecnológica, tornou-se possível identificar qual 

perfil industrial seria mais impulsionado com a eliminação das barreiras tarifárias no comércio entre os 

países africanos. A distinção de produtos por intensidade tecnológica mostra-se relevante à medida em que 

a literatura retrata que exportações orientadas para produtos de média e de alta tecnologia tendem a 

ocasionar em maiores níveis de produtividade para as economias, resultando em impactos mais 

significativos sobre o crescimento econômico (ALCALA; CICCONE, 2004; FEENSTRA; KEE, 2008). 

Para simular esta integração, o trabalho utiliza um modelo de equilíbrio geral computável (EGC3), 

o qual permite avaliar os impactos globais a partir do regionalismo. Os efeitos sobre o nível de bem-estar, 

que se configuram como o objetivo principal da política econômica (WINTERS, 1997), são capturados 

pelos modelos de EGC, sustentando a utilização de tal instrumento. O interesse por este tipo de metodologia 

ocorre, dentre outros, em razão destes modelos fornecerem respostas quantitativas, e de maneira ex ante, 

para certos problemas econômicos, antecipando cenários futuros (PLUMMER et al., 2010). Neste artigo, 

utiliza-se o modelo GTAP (Global Trade Analysis Project), que tem sido amplamente empregado por 

entidades voltadas a estudar as problemáticas da política comercial internacional4. 

O artigo está organizado em seis seções, iniciando por esta introdução. Na segunda seção examina-

se a integração econômica na África, com abordagem das características comerciais deste continente e 

revisão de recentes estudos empíricos com o uso de modelos de EGC. Na terceira seção é apresentado o 

                                                 
3 Os modelos são considerados como gerais por considerarem a totalidade da economia e, como computáveis, por resolverem 

quantitativamente os pressupostos do equilíbrio econômico (FOCHEZATTO, 2003). 
4 Vide Banco Mundial, Organização Mundial do Comércio e Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. 
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modelo GTAP. Os resultados são apontados na quarta seção, seguidos de uma análise de sensibilidade na 

quinta seção. A sexta seção, por fim, conclui a pesquisa. 
 

2 A integração econômica e o comércio do continente africano 

O regionalismo na África, mesmo que efetivamente iniciado a partir da década de 1950, junto ao 

principal período de descolonização do continente, teve nova ênfase durante a década de 1990, quando 

alguns acordos já existentes foram renovados e reestruturados (HARTZENBERG, 2011). A recente 

formação de acordos regionais de comércio, coincidindo com a segunda onda de regionalismo, é 

considerada uma questão-chave para acelerar o progresso dos países africanos. Por meio desta política, 

espera-se a expansão dos níveis de comércio intra-África, com consequente aumento de bem-estar e do 

desenvolvimento econômico no continente, a partir da geração de empregos, da redução de custos e do 

maior dinamismo industrial capaz de ser proporcionado pelo regionalismo (KIMENYI et al., 2012; MELO; 

TSIKATA, 2014; BAGWELL et al., 2015). Nesta perspectiva, atualmente são reconhecidas pela União 

Africana5 diferentes propostas africanas de integração que, até 2017, devem convergir para uma zona de 

livre comércio continental, com eliminação das tarifas de importação entre seus membros (UNECA, 2012). 

Alguns trabalhos empíricos, como Berg e Kruger (2003) e Dollar e Kraay (2004), abordam que a 

liberalização comercial tende a desempenhar papel importante na promoção do desenvolvimento 

econômico e diminuição dos níveis de pobreza, principalmente em países menos desenvolvidos, como é o 

caso da África. Não obstante, Le Goff e Singh (2013) empiricamente avaliaram que o aumento do comércio 

tende a reduzir os níveis de pobreza na África, principalmente na presença de sólidas estruturas financeiras 

e governamentais6. Estes argumentos acompanham o fato de que a liberalização comercial atua diretamente 

no sentido de alargamento dos mercados consumidores, proporcionando um maior aproveitamento de 

economias de escala e otimização dos recursos de produção (PANAGARIYA, 2000; PAGE, 2012)7. 

Particularmente no caso da África, a integração econômica também assume outros objetivos, além 

dos ganhos econômicos tradicionais. Uma finalidade comum das propostas africanas de integração, como 

COMESA (Mercado Comum da África Oriental e Austral), ECOWAS (Comunidade Econômica dos 

Estados da África Ocidental) e SADC (Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral), é a 

redução de conflitos armados, para a manutenção da paz e seguridade social (UNCTAD, 2013). Os acordos 

COMESA e ECOWAS, especificamente, também possuem intenções de ampliar a integração na África, 

via harmonização de políticas monetárias comuns, caracterizando formas mais profundas do regionalismo, 

reforçando os planos continentais da integração africana (MELO; TSIKATA, 2014). Expostos alguns fatos 

estilizados da integração econômica na África, a próxima subseção fornece evidências do comércio 

internacional africano, tanto em caráter extra, como intra-continental. 
 

2.1 Análise do comércio no continente africano 
As exportações e importações africanas, em caráter extra-continental, podem ser verificadas na 

Tabela 1. Uma das principais evidências, a partir dos dados computados pela UNCTAD (2015b), é a 

relevância assumida pelos produtos primários, em ambas direções de comércio. As séries de exportações e 

importações são demonstradas em três diferentes anos – 1995, 2004 e 2013: em todos eles, a participação 

dominante das pautas comerciais se dá via bens primários, como commodities agrícolas e minerais, além 

de produtos alimentícios e óleos vegetais. Não obstante, a participação dos produtos primários, em termos 

relativos, tem aumentando com o passar dos anos, chegando a representar, em 2013, 81,46% do total 

exportado, e 86,30% do total importado de países de fora do continente. 

Especificamente no lado das exportações, apesar da alta influência exercida pelos produtos 

primários, a maior variação no período foi registrada para bens de média-alta tecnologia, que passaram de 

apenas US$ 2,92 bilhões em 1995, para US$ 21,55 bilhões em 2013 (crescimento acumulado de 639,10%). 

A expansão de produtos de alta tecnologia é também relevante, apesar de menor, em comparação aos de 

média-alta (326,68%). Nas importações, uma tendência semelhante foi percebida: os itens de média-alta 

                                                 
5 Entidade promotora do desenvolvimento africano. 
6 Para maiores relações entre comércio e países menos desenvolvidos, ver Bhagwati e Srinivasan (2002).  
7 Entretanto, não somente a eliminação das barreiras tarifárias é capaz de estimular o comércio entre os países africanos. Como 

relatam Chauvin e Gaulier (2002), um dos principais obstáculos para a integração econômica na África são as barreiras não-

tarifárias, como corroborado em UNCTAD (2015a). 
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tecnologia registraram variação acumulada de 973,43%, seguidos pelos produtos de alta tecnologia 

(crescimento acumulado de 232,41%). Estas constatações mostram-se relevantes, indicando que perfis de 

comércio intensivos em tecnologia são os que mais têm se expandido ao longo do tempo, como destacam 

Alcala e Ciccone (2004), Hummels e Klenow (2005) e Feenstra e Kee (2008). 
 

Tabela 1 - Exportações e importações extra-África, por intensidade tecnológica, no período 1995-2013 

Exportações   Importações 

Setores 1995 2004 2013 
Variação 

2013/1995 
  Setores 1995 2004 2013 

Variação 

2013/1995 

Em US$ bilhões   Em US$ bilhões 

Primários 77,66 177,93 457,07 488,58%   Primários 71,05 163,35 406,49 472,14% 

Baixa 9,68 16,98 19,30 99,35%   Baixa 7,87 13,71 12,02 52,80% 

Média-baixa 2,75 9,13 9,37 240,99%   Média-baixa 1,37 6,64 1,89 38,11% 

Média-alta 2,92 10,37 21,55 639,10%   Média-alta 0,84 6,01 8,98 973,43% 

Alta 4,94 9,26 21,07 326,68%   Alta 2,74 4,32 9,09 232,41% 

N/D 3,60 4,19 32,74 808,56%   N/D 3,48 3,63 32,55 834,15% 

Total 101,54 227,85 561,11 452,57%   Total 87,34 197,65 471,02 439,31% 

Relação percentual, sobre o total   Relação percentual, sobre o total 

Primários 76,48 78,09 81,46 4,98 p.p.   Primários 81,35 82,65 86,30 4,95 p.p. 

Baixa 9,53 7,45 3,44 -6,09 p.p.   Baixa 9,01 6,93 2,55 -6,46 p.p. 

Média-baixa 2,71 4,01 1,67 -1,04 p.p.   Média-baixa 1,57 3,36 0,40 -1,16 p.p. 

Média-alta 2,87 4,55 3,84 0,97 p.p.   Média-alta 0,96 3,04 1,91 0,95 p.p. 

Alta 4,86 4,07 3,76 -1,11 p.p.   Alta 3,13 2,18 1,93 -1,20 p.p. 

N/D 3,55 1,84 5,83 2,29 p.p.   N/D 3,99 1,83 6,91 2,92 p.p. 

Fonte: elaboração própria, a partir de UNCTAD (2015b). Notas: N/D) produtos não categorizados; p.p.) pontos percentuais. 
 

A pequena participação de produtos manufaturados, na pauta de importações de fora da África, 

pode ser explicada pelo reduzido poder aquisitivo dos países do continente, além da maior participação 

percebida neste tipo de comércio em um sentido intra-África. De acordo com a Tabela 1, os produtos 

manufaturados somavam cerca de 15% do total de importações extra-África no ano de 1995. No entanto, a 

participação conjunta destes bens declinou significativamente ao longo do período, chegando a apenas 7% 

em 2013 – uma redução em torno de oito pontos percentuais. Por fim, cabe salientar a respeito do possível 

“efeito-China”, e suas relações com os países da África. Kaplinsky et al. (2008) argumentam que, apesar 

de não serem claros os reais efeitos do crescimento econômico chinês sobre os países africanos, algumas 

evidências sugerem que a crescente demanda chinesa por commodities, principalmente a partir da década 

de 2000, tenha alavancado as exportações de produtos primários pelo continente, ocasionando na 

primarização da pauta exportadora africana, como sugere a Tabela 18. 

O comércio intra-África, por sua vez, experimentou um crescimento significativo entre os anos 

reportados pela Tabela 2. Em 1995, registrou-se um comércio próximo a US$ 28 bilhões e, em 2013, 

próximo a US$ 180 bilhões. A expansão acumulada do comércio intra-África foi de 534,12%: um 

crescimento expressivo, maior que o registrado para o comércio total africano, com os demais países do 

mundo. Nas características deste comércio, um padrão mais homogêneo e equilibrado é percebido, quando 

comparado aos padrões de exportações e importações extra-África. No decorrer dos anos, a participação 

que os produtos primários tiveram na pauta intra-regional oscilou entre 46,37% (1998) e 55,79% (2007), 

percentuais significativamente menores que os verificados nas pautas extra-continentais. Têm destaque, no 

período, as participações dos produtos de média-alta e de alta tecnologia, com representatividade média, 

entre 1995-2013, em torno de 14% cada. Os produtos industriais, especificamente em 2013, representaram 

43,64% de todo o comércio intra-África, registrando um amplo diferencial em relação às análises anteriores. 

O diferente padrão de comércio intra-África pode ser explicado por duas principais abordagens. 

Primeiramente, a aplicação de elevadas tarifas para importação de produtos dos demais países do mundo 

poderia proporcionar fluxos comerciais mais diversificados entre os países africanos, dada as restrições de 

comércio com o restante da economia mundial. Esta característica protecionista mostra-se relativamente 

comum na presença de acordos regionais entre países em desenvolvimento, a exemplo do MERCOSUL 

                                                 
8 O estudo de Baliamoune-Lutz (2011) avança neste sentido. Na pesquisa, se verificou que países exportadores de produtos 

primários para a China, como Angola e Sudão, se beneficiam mais, em termos de crescimento, que países com exportações mais 

diversificadas, a exemplo da África do Sul, tornando dúbias as políticas para a diversificação produtivo-exportadora. 
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(KUME; PIANI, 2005). De modo alternativo, vide Krugman (1981), a chamada “nova teoria do comércio 

internacional” postula que ganhos podem ser apropriados mediante o aproveitamento de economias de 

escala, via intercâmbio de bens similares, porém, tecnologicamente diferenciados (padrão denominado 

como comércio intraindustrial). Helpman (1987), nesta linha, verificou que o comércio intra-indústria tende 

a ser estimulado nas relações entre países com semelhantes rendas per capita, o que é complementado pelos 

argumentos de Hallak (2006), que remetem para a Hipótese de Linder: países com semelhantes níveis de 

renda possuem uma tendência de comercializar relativamente mais entre si, especialmente em produtos 

manufaturados, a exemplo dos países africanos. 
 

Tabela 2 - Comércio intra-África, por intensidade tecnológica, no período 1995-2013 

Setores 1995 2004 2013 Variação 2013/1995 ¹ 

Em US$ bilhões 

Primários 13,22 29,14 101,16 665,31% 

Baixa 3,63 6,56 14,56 301,25% 

Média-baixa 2,76 4,98 14,96 441,93% 

Média-alta 4,16 8,70 25,14 504,53% 

Alta 4,41 9,90 23,96 443,67% 

N/D 0,24 1,12 0,38 59,60% 

Total 28,41 60,40 180,17 534,12% 

Relação percentual, sobre o total 

Primários 46,52 48,25 56,15 9,63 p.p. 

Baixa 12,77 10,86 8,08 -4,69 p.p. 

Média-baixa 9,72 8,25 8,31 -1,41 p.p. 

Média-alta 14,63 14,41 13,95 -0,68 p.p. 

Alta 15,51 16,38 13,30 -2,21 p.p. 

N/D 0,84 1,85 0,21 -0,63 p.p. 

Fonte: elaboração própria, a partir de UNCTAD (2015b). Notas: N/D) produtos não categorizados; p.p.) pontos percentuais. 
 

Mesmo com o diferente padrão de comércio, que pode ocorrer tanto via protecionismo comercial 

em relação ao resto do mundo, como pelos argumentos associados com a chamada “nova teoria do comércio 

internacional”, cabe salientar que, em 1995, a participação de produtos manufaturados no sentido intra-

África foi ainda maior: 52,64% das transações envolveram produtos industriais, com alguma tecnologia 

empregada. Ou seja, tanto para dentro, como para fora do continente, o comércio africano está se tornando 

mais voltado para bens primários, em detrimento de produtos com maior conteúdo tecnológico. Esta 

constatação vai em sentido oposto aos benefícios percebidos quando o comércio é mais orientado para 

produtos intensivos em tecnologia, como argumentam Hummels e Klenow (2005) e Feenstra e Kee (2008). 

Uma integração de nível continental, entretanto, poderia reverter algumas tendências comerciais percebidas 

para os países africanos, a exemplo da maior participação de produtos primários, tanto no comércio intra-

África, como nas relações com os demais países do mundo. Neste sentido, algumas pesquisas buscaram 

evidenciar os resultados de um aprofundamento da integração econômica na África, com modelos de EGC.  
 

2.2 Evidências empíricas para a África 

Os modelos de equilíbrio geral têm sido aplicados no continente africano para diversos fins, como 

os relacionados à liberalização multilateral, à redução dos níveis de pobreza, ao uso de recursos naturais e 

ao mercado de trabalho. Em relação à aplicação deste método para avaliar os impactos da integração 

econômica no continente, alguns recentes estudos se destacam, a exemplo de Jensen e Sandrey (2011), 

UNECA (2012), Mevel e Karingi (2013), Willenbockel (2013) e Jensen e Sandrey (2015). 

A consolidação de três acordos, COMESA, EAC9 e SADC, foi investigada por Jensen e Sandrey 

(2011). O trabalho é amparado pelo GTAP em sua versão 8 da base de dados, assumindo a eliminação das 

barreiras tarifárias no comércio entre os países destes acordos, com retornos constantes de escala, em uma 

estrutura de concorrência perfeita. Na simulação, os maiores ganhos sobre o bem-estar são apropriados pela 

África do Sul, chegando a US$ 1,32 bilhões, distribuídos, principalmente, na acumulação de capital (US$ 

618 milhões) e na decomposição da eficiência alocativa dos recursos de produção (US$ 327 milhões), 

seguida por Moçambique, com ganhos de US$ 57 milhões. Entretanto, alguns países registram perdas, 

como Botswana, Lesoto, Namíbia e Suazilândia (somatório de US$ 100 milhões), ou Egito, com perdas de 

                                                 
9 Comunidade da África Oriental. 
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US$ 27 milhões. Os países externos ao continente também registram perdas, onde os valores mais 

acentuados são percebidos para a União Europeia (US$ 237 milhões) e China (US$ 151 milhões). 

A integração destes mesmos acordos foi também simulada em Willenbockel (2013), entretanto, 

pelo modelo de EGC GLOBE, mas com a base de dados do GTAP. As simulações ocorreram por diferentes 

cenários, para testar os resultados a partir de diferentes níveis de liberalização comercial entre estes acordos 

preferenciais, e de possíveis reduções de custos com o comércio. Em um cenário de completa eliminação 

das tarifas de importação entre os acordos, e reduções de custos transacionais, a mudança agregada sobre o 

bem-estar ocorreria em aproximadamente 0,38%. A magnitude dos ganhos agregados é diversa, com alguns 

países expandindo sua renda entre 2,00% e 2,50% (como Namíbia, Zimbábue e Moçambique). O comércio, 

de acordo com as simulações, seria ampliado em torno de 19,00%, comparativamente ao ano-base, com 

relevante crescimento para as indústrias de manufaturados leves (25,10%), de produtos de metal (24,30%), 

de maquinários (24,00%) e de equipamentos de transporte (19,10%). 

Mevel e Karingi (2013) analisaram os resultados de uma integração continental especificamente 

para o setor agrícola, pelo modelo de EGC MIRAGE. Neste estudo, se estimou que a liberalização 

comercial africana resultaria em um aumento de 9,40 pontos percentuais nas exportações intra-África de 

produtos do setor, em razão das elevadas tarifas existentes no ano-base do estudo (2004). Ainda, o setor 

agrícola seria beneficiado em termos de aumento de salário real, apesar da redução na demanda por trabalho 

não-qualificado, dado o deslocamento de mão-de-obra para outros setores, que também seriam estimulados 

pela reforma comercial (a exemplo do setor industrial). 

Em UNECA (2012) se investigaram os efeitos econômicos a partir de uma zona continental de 

livre de comércio na África, seguida pela implantação de uma união aduaneira. Como modelo de EGC, 

também utilizou-se o sistema MIRAGE, com a base de dados do sistema GTAP, em sua versão 7 (ano base: 

2004). O estabelecimento de uma zona de livre comércio ao longo de toda a África resultaria, para o ano 

de 2022, substanciais aumentos de comércio tanto no sentido extra-África (US$ 25,30 bilhões), como no 

sentido intra-África (US$ 34,60 bilhões), onde maiores ganhos estariam associados aos setores industriais, 

e não aos setores agrícolas. Ainda, estimou-se que a renda real do continente seria impulsionada em torno 

de 0,20%. Apesar do estudo avaliar que os efeitos desta integração seriam benéficos aos países africanos, 

é sugerida a eliminação completa de barreiras não-tarifárias, para o alcance de melhores resultados. 

Por fim, Jensen e Sandrey (2015) continuaram as simulações a partir uma zona de livre comércio 

continental na África. O estudo empregou o modelo GTAP, em sua versão 9.2, com a economia mundial 

retratada no ano de 2011. Tradicionalmente, assumiram-se retornos constantes de escala, em uma estrutura 

de concorrência perfeita. Em um cenário de completa eliminação tarifária, praticamente todos os países 

africanos se beneficiariam, com exceção de Zimbábue e Madagascar: os principais beneficiados, 

respectivamente, seriam África do Sul, Nigéria e Quênia. Externamente ao continente, União Europeia, 

China e Índia são as regiões/países que apresentariam maiores perdas, entretanto, os resultados globais 

desta integração seriam positivos, estimados em torno de US$ 7,30 bilhões. Alguns setores industriais 

africanos, com a integração, seriam amplamente impulsionados, como o de vestuário, têxteis e calçados, 

além do segmento de veículos automotores e suas partes, corroborando a industrialização no continente 

tanto em setores de menor conteúdo tecnológico, como em setores mais intensivos em tecnologia. 

Como é possível perceber pelos trabalhos expostos, os modelos de equilíbrio geral computável, 

quando aplicados para análises da integração econômica na África, convergem para alguns pontos comuns, 

como a estimação de ganhos para este continente, e implicação de pequenas perdas para os demais países 

do mundo, independentemente do modelo considerado ou da base de dados utilizada. Este artigo procura 

ampliar esta discussão, que é relativamente recente na literatura da integração entre os países africanos, 

utilizando agregações setoriais por diferentes níveis de intensidade tecnológica, vide OCDE (2011). 
 

3 O modelo de EGC GTAP 

Os modelos de EGC possuem relevante importância para os pesquisadores e policy makers, pois 

permitem antever, com certa razoabilidade, os efeitos resultantes sobre a economia após a adoção de uma 

determinada política. Relevância adicional é conferida a estes modelos por eles serem multissetoriais e 

multirregionais, com fundamentação em pressupostos microeconômicos e modelagens matemáticas, a 

partir de decisões comportamentais dos agentes econômicos, das estruturas de mercado, das tecnologias de 

produção e das condições de equilíbrio da economia (NARAYANAN; KHORANA, 2014). Os modelos de 
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EGC capturam o fato de que todos os mercados de uma economia são interligados e, assim, assumem que 

eventos ocorridos no mercado de uma certa região tendem a alterar o estado de todos os outros mercados, 

nas demais regiões do sistema (FOCHEZATTO, 2006). As bases empíricas dos modelos de EGC são as 

matrizes de contabilidade social dos países em um ano-base, que reúnem receitas e despesas de todos os 

agentes da economia (WING, 2004). Por meio dos sistemas de equações contidos nos modelos de EGC, 

são calculados os parâmetros que capturam as relações comportamentais entre os agentes econômicos, de 

forma que a maioria destes parâmetros são demonstrados como elasticidades (DEVARAJAN; ROBINSON, 

2002). As formas funcionais dos modelos de equilíbrio geral, que modelam a produção e a alocação dos 

fatores produtivos, variam entre alguns tipos, como em funções de Leontief e de Cobb-Douglas, e funções 

de elasticidade de substituição constante (PLUMMER et al., 2010). Estas funções de produção usualmente 

assumem retornos constantes de escala, características de uma estrutura de concorrência perfeita10. 

Neste artigo, o modelo de EGC adotado é o GTAP11 (versão 8), que tem sido intensamente 

utilizado em avaliações sobre política comercial internacional, vide Siriwardana (2007). O GTAP é 

caracterizado por três módulos centrais, sendo: i) uma ampla base de dados formada a partir das matrizes 

de contabilidade social dos países, as quais fornecem a sustentação empírica do modelo; ii) uma estrutura 

de ninho de três níveis, composta por funções microeconômicas, que operacionalizam a base de dados a 

partir das simulações pretendidas; iii) um fechamento macroeconômico, para determinação das variáveis 

endógenas e exógenas, que torna viável a resolução dos sistemas de equações do modelo (BUENO; FEIJÓ, 

2014). As formas funcionais do sistema se caracterizam por retornos constantes à escala, todavia, tal aspecto 

não invalida o modelo, considerando a sua elevada aceitação entre pesquisadores e formuladores de 

políticas, e considerando certas ponderações sobre a incorporação de competição imperfeita aos modelos 

de EGC. Conforme Harrison et al. (1997), não há afirmação, por parte da teoria econômica, que estruturas 

baseadas em competição imperfeita resultem em maiores ganhos nas simulações destes modelos, sendo que 

os possíveis benefícios adicionais estariam mais associados ao mark-ups imputados, do que com as 

elasticidades de substituição entre os componentes do sistema. A determinação destes mark-ups para cada 

um dos setores considerados nos modelos de EGC, por sua vez, é outro ponto que requer avaliação. O 

sistema GTAP possibilita alterações neste sentido, como ressaltado em Francois (1998), entretanto, como 

ponderado por Roson (2006), há um elevado fator de subjetividade envolvendo a determinação de certos 

comportamentos dos agentes econômicos, o que não permite concluir a existência de uma estrutura ideal 

em modelos de EGC que incorporam as características da competição imperfeita. A seguir, são detalhadas 

as agregações consideradas a partir da base de dados do modelo GTAP, em sua versão 8. 
 

3.1 Agregação regional e agregação setorial do modelo 

A base de dados do GTAP versão 8, utilizada nesta pesquisa, abrange um total de 129 países e 

regiões, com dados relativos a 57 diferentes setores da economia, referentes ao ano de 2007, sendo este, 

portanto, o ano-base das simulações (NARAYANAN et al., 2012). Conforme Bueno e Feijó (2014), estas 

bases de dados fornecem uma visão da economia mundial no ano-base de referência, demonstrando fluxos 

de renda entre os agentes econômicos, volumes de comércio internacional, barreiras tarifárias etc. 

Para atender ao objetivo de simular os impactos a partir da consolidação de uma zona continental 

de livre comércio na África, a base de dados do GTAP foi agregada em oito regiões e em seis setores, 

permitindo mensurar os efeitos desta integração tanto sobre países-membros, como sobre países não-

membros. A agregação regional levou em conta três acordos preferenciais já existentes na África, bem 

como o “Resto da África” (R-Áfr.). Ainda, foram considerados as agregações “UE”, “NAFTA”, “BRIC” e 

“RoW” em função destes agrupamentos serem importantes parceiros comerciais dos países africanos, e da 

relevância que apresentam para a economia mundial12. O Quadro 1 detalha esta agregação regional. 
 

                                                 
10 Cabe salientar, entretanto, que esforços têm sido empreendidos para a maior ampliação de modelos baseados em estruturas de 

mercados imperfeitos, sujeitos a retornos crescente de escala, conferindo uma maior aproximação das simulações de modelos de 

EGC com a realidade econômica dos países e regiões. 
11 Uma visão completa sobre o modelo GTAP, com detalhamento das estruturas aninhadas, que criam os canais para propagação 

dos choques aplicados, e das funções de utilidade assumidas, pode ser verificada em Hertel (1997) e Hertel (2012). 
12 Em 2013, do total das exportações africanas para fora do continente, 38% foram destinadas para a União Europeia, 26% para 

Brasil, Rússia, Índia e China, e 11% para o NATA (2015b). Nas importações extra-África, estas participações são ainda maiores: 

a União Europeia foi origem de 42% das importações, BRIC de 30% e NAFTA de 9% (UNCTAD, 2015b). 
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Quadro 1 - Agregação regional para a simulação de uma integração econômica de nível continental na África 

1. COMESA: Egito, Etiópia, Ilhas Maurício, Madagascar, Malawi, Quênia, Ruanda, Uganda, Zâmbia e Zimbábue. 

2. ECOWAS: Benin, Burkina Faso, Costa do Marfim, Gana, Guiné, Nigéria, Senegal e Togo. 

3. SADC: África do Sul, Botswana, demais países sul-africanos, Moçambique, Namíbia e Tanzânia. 

4. R-Áfr. (Resto da África): Camarões, demais países do centro africano, demais países do centro-sul africano, demais países do leste africano, 

demais países do norte africano, demais países do oeste africano, Marrocos e Tunísia. 

5. UE (União Europeia): Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estónia, 

Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polónia, Portugal, Reino Unido, 

República Checa, Romênia e Suécia. 

6. NAFTA: Canadá, Estados Unidos da América e México. 

7. BRIC: Brasil, China, Índia e Rússia. 

8. RoW (Resto do Mundo): Albânia, Arábia Saudita, Argentina, Armênia, Austrália, Azerbaijão, Bahrain, Bangladesh, Bielorrússia, 

Camboja, Cazaquistão, Chile, Colômbia, Coréia do Sul, Costa Rica, demais regiões caribenhas, centro-americanas, da antiga União Soviética, 

da Oceania, do leste asiático, do leste europeu, do oeste asiático, do sudeste asiático, europeias, norte-americanas, sul-americanas, sul-

asiáticas, El Salvador, Emirados Árabes Unidos, Equador, Filipinas, Geórgia, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Indonésia, Irã, Israel, 

Japão, Kuwait, Laos, Liechtenstein e Islândia, Malásia, Mongólia, Nepal, Nicarágua, Noruega, Nova Zelândia, Omã, Panamá, Paquistão, 

Paraguai, Peru, Qatar, Quirguistão, Singapura, Sri Lanka, Suíça, Tailândia, Taiwan, Turquia, Ucrânia, Uruguai, Venezuela, Vietnã e demais 

regiões do mundo (não compreendidas nas demais categorias). 

Fonte: elaborado pelos autores, a partir da base de dados do GTAP versão 8. 
 

A agregação setorial, por sua vez, foi realizada considerando os setores econômicos da base GTAP 

de acordo com seus níveis de intensidade tecnológica, seguindo as especificações da OCDE (2011). 

Agregações setoriais neste formato possibilitam identificar se os produtos com maior tecnologia envolvida 

serão os principais beneficiados a partir de uma integração de nível continental, corroborando as teorias 

associadas à integração econômica entre os países, bem como os argumentos relacionados com a Hipótese 

de Linder, a qual indica que países com semelhantes níveis de renda possuem uma tendência de 

comercializar relativamente mais entre si, especialmente em produtos manufaturados (HALLAK, 2006). 

Não obstante, a intensificação comercial em setores com maior tecnologia empregada, vide Hummels e 

Klenow (2005) e Feenstra e Kee (2008), tende a resultar em maiores níveis de produtividade para os países, 

ocasionando em maiores impactos para o crescimento econômico, como também reforçado por Lee (2011). 

A classificação da OCDE, por intensidade tecnológica, é definida em quatro principais categorias: 

baixa intensidade, baixa-média intensidade, média-alta intensidade e alta intensidade (OCDE, 2011). A 

agregação setorial desta pesquisa, além dos quatro níveis especificados pela OCDE, também considerou os 

bens primários, em razão da relevância que estes apresentam para o comércio mundial e, principalmente, 

para o comércio dos países africanos, além do setor de serviços. O Quadro 2 detalha estas agregações. 
 

Quadro 2 - Agregação setorial para a simulação de uma integração econômica de nível continental na África 

1. Primários: arroz, trigo, cereal, frutas, vegetais, oleaginosas, cana de açúcar, açúcar de beterraba, fibras e outras culturas, animais vivos, 

produtos de origem animal, leite e lã, carnes, óleos e gorduras, laticínios, arroz processado, açúcar, silvicultura, pescados, óleo, carvão e gás. 

2. Baixa tecnologia: bebidas, tabaco e outros produtos alimentícios processados, têxteis, vestuário e artigos em couro, madeira, papel, 

borracha e minerais 

3. Média-baixa tecnologia: produtos de metais, metais ferrosos, gás, petróleo e carvão. 

4. Média-alta tecnologia: veículos motorizados, peças automotivas e equipamentos de transporte, produtos químicos e plásticos. 

5. Alta tecnologia: máquinas, equipamentos eletrônicos e outros equipamentos, e outras manufaturas. 

6. Serviços: eletricidade, distribuição de gás, água, construção, comércio, transporte marítimo, aéreo e outros, comunicação, serviços 

financeiros, seguros, serviços para negócios, recreação, administração pública, defesa, saúde e educação e habitação. 

Fonte: elaborado pelos autores, a partir da base de dados do GTAP versão 8. 
 

A simulação a ser realizada, levando em conta o objetivo dos países africanos de consolidar uma 

zona de livre comércio no ano de 2017 (UNECA, 2012), busca evidenciar os ganhos de bem-estar após um 

choque econômico que viria a eliminar as tarifas de importação no comércio entre os países/regiões do 

continente.13 O novo equilíbrio, portanto, será confrontado ao equilíbrio inicial, para análise das mudanças 

relativas à eficiência alocativa dos fatores de produção, das modificações nos níveis de comércio 

internacional, da variação nos termos de troca e na decomposição do bem-estar, medido por alterações no 

produto interno bruto (PIB) de cada agregação regional. 
 

3.2 Cenário das simulações e análise das tarifas de importação 

                                                 
13 As barreiras não-tarifárias não são compreendidas nas simulações desta pesquisa, em razão da subjetividade que apresentam, 

e da complexidade para determinar, quantitativamente, seus efeitos para o comércio. 
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Inicialmente, procede-se com uma simulação de integração econômica de nível continental na 

África, com eliminação das tarifas ad valorem de importação sobre todas as agregações setoriais 

consideradas no Quadro 2, entre todas as regiões africanas constantes na base de dados da versão 8 do 

GTAP. Como o objetivo envolve a estimação dos efeitos de uma integração unicamente na África, a partir 

do estabelecimento de uma zona de livre comércio continental, neste cenário não há eliminação de tarifas 

envolvendo outras regiões do mundo, tampouco o estabelecimento de uma tarifa externa comum pelos 

países africanos. Após, um cenário de liberalização comercial parcial é adotado, onde o setor de produtos 

primários possui suas tarifas reduzidas em 50%, ao invés de 100%. A justificativa para simular este cenário 

ocorre em razão da dependência de diversos países africanos nesta pauta comercial. Ainda, leva-se em conta 

a dificuldade histórica em se liberalizar este tipo de segmento, vide as tentativas das rodadas de negociações 

multilaterais promovidas pela OMC (GURGEL, 2006; TAMINI et al., 2012). 

O fechamento macroeconômico seguiu o padrão convencional do modelo GTAP, que considera 

mobilidade intersetorial perfeita para os fatores trabalho e capital, e mobilidade imperfeita para os fatores 

terra e recursos naturais. A base de dados do GTAP demonstrou a existência de tarifas de importação no 

comércio intrabloco dos acordos COMESA, ECOWAS e SADC, entretanto, assume-se que estes grupos já 

operam com o fluxo intragrupo livre de barreiras tarifárias. Para refletir este cenário, utilizou-se do 

procedimento altertax, um recurso do GTAP que busca corrigir e aproximar as características dos dados no 

período-base, previamente às simulações pretendidas, de forma que na Tabela 3 são evidenciadas as 

mudanças ocorridas, comparando a base de dados original, e a base de dados modificada por tal 

procedimento. Como pode se perceber, a base do GTAP já se aproximava do cenário de ausência de tarifas 

sobre a importação intrabloco, sobretudo nos acordos COMESA e SADC. Em contrapartida, um 

ajustamento maior destas barreiras foi percebido para o ECOWAS (média da variação igual a -7,36 pontos 

percentuais). Não foi adotado o ajuste de tarifas para a agregação regional “Resto da África”, uma vez que 

esta não representa um acordo preferencial propriamente dito. O procedimento altertax possibilitou, 

portanto, a criação de um equilíbrio inicial ajustado para a aplicação dos choques econômicos, os quais, em 

um primeiro momento, eliminam as tarifas de importação entre todos os produtos e países/regiões da África. 
 

Tabela 3 - Variação inicial das tarifas de importação, no comércio intrabloco dos acordos (em pontos percentuais) 

Agregação setorial COMESA ECOWAS SADC Total 

Primário -1,01 -2,10 -0,68 -3,79 

Baixa tecnologia -1,94 -8,75 -1,40 -12,09 

Média-baixa tecnologia -1,13 -12,10 -1,04 -14,27 

Média-alta -1,59 -10,00 -0,93 -12,52 

Alta tecnologia -1,09 -9,36 -1,20 -11,65 

Serviços -0,00 -1,86 0,00 -1,86 

Total -6,76 -44,17 -5,25 -56,18 

Média -1,13 -7,36 -0,88 -3,12 

Fonte: elaborado pelos autores, a partir de simulação executada no GTAP. 
 

Parte-se, neste momento, para a abordagem de eliminação das tarifas de importação entre as 

agregações regionais da África. A simulação principal eliminou as tarifas de importação entre as regiões 

africanas, para todas as agregações setoriais, a partir do método numérico de Gragg, que reduz eventuais 

distorções contidas nos métodos lineares de Johansen e Euler (HERTEL, 1997). Este cenário visa simular 

os efeitos a partir da integração regional na África a nível continental, prevista para o ano de 2017, conforme 

os planos de aprofundamento do regionalismo neste continente (UNECA, 2012). Dessa forma, foram 

programados 12 diferentes choques no sistema GTAP14, para a determinação de um novo equilíbrio, no 

qual as tarifas de importação entre as agregações regionais da África são iguais a zero. A variação das 

tarifas de importação, amparadas pelos choques, consta na Tabela 4. 

A Tabela 4 não apresenta dados de tarifas entre as demais agregações regionais da simulação, uma 

vez que estas não foram incluídas nos choques tarifários. É possível perceber, em observação aos dados da 

referida tabela, que as maiores mudanças tarifárias ocorreram nas importações realizadas pela agregação 

                                                 
14 Relação dos choques realizados: agregação regional COMESA importando das agregações ECOWAS, SADC e Resto da 

África; ECOWAS importando de COMESA, SADC e Resto da África; SADC importando de COMESA, ECOWAS e Resto da 

África; Resto da África importando de COMESA, ECOWAS e SADC. 
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regional SADC. Em média, esta agregação teve uma redução de 9,45 pontos percentuais (p.p.), com maior 

impacto nos produtos de baixa intensidade tecnológica (média de 14,58 p.p.), seguido pelo setor de produtos 

primários, que apresentou redução média de 13,11 pontos percentuais. 
 

Tabela 4 - Variação das tarifas de importação entre as agregações regionais africanas (em pontos percentuais) 

COMESA ECOWAS SADC R-Áfr. Total Média ECOWAS COMESA SADC R-Áfr. Total Média 

Primário -6,62 -2,81 -9,03 -18,47 -6,16 Primário -3,67 -0,08 -11,50 -15,25 -5,08 

Baixa tec. -12,86 -1,37 -8,86 -23,10 -7,70 Baixa tec. -8,89 -2,55 -6,96 -18,39 -6,13 

Média-baixa tec. -10,83 -0,10 -8,38 -19,31 -6,44 Média-baixa tec. -8,98 -0,01 -8,45 -17,43 -5,81 

Média-alta tec. -7,70 -2,35 -6,78 -16,82 -5,61 Média-alta tec. -11,25 -2,05 -9,26 -22,56 -7,52 

Alta tec. -7,95 -2,38 -4,40 -14,73 -4,91 Alta tec. -15,79 -1,36 -9,68 -26,83 -8,94 

Serviços 0,00 0,00 -0,20 -0,20 -0,07 Serviços 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,00 

Média -7,66 -1,50 -6,28 -5,15 - Média -8,10 -1,01 -7,64 -5,58 - 

SADC COMESA ECOWAS R-Áfr. Total Média Resto da África COMESA ECOWAS SADC Total Média 

Primário -19,42 -7,77 -12,15 -39,33 -13,11 Primário -5,42 -4,66 -0,22 -10,30 -3,43 

Baixa tec. -12,06 -12,28 -19,41 -43,75 -14,58 Baixa tec. -6,36 -12,32 -4,54 -23,22 -7,74 

Média-baixa tec. -6,86 -11,56 -16,24 -34,65 -11,55 Média-baixa tec. -1,96 -17,52 -0,01 -19,49 -6,50 

Média-alta tec. -10,22 -8,52 -9,50 -28,24 -9,41 Média-alta tec. -1,44 -7,90 -1,95 -11,28 -3,76 

Alta tec. -9,85 -5,74 -8,25 -23,84 -7,95 Alta tec. -9,52 -7,46 -2,89 -19,88 -6,63 

Serviços -0,23 0,00 -0,01 -0,24 -0,08 Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Média -9,77 -7,64 -10,93 -9,45 - Média -4,12 -8,31 -1,60 -4,68 - 

Fonte: elaborado pelos autores, a partir de simulação executada no GTAP. 
 

Apesar das demais agregações regionais terem demonstrado uma redução tarifária menor, quando 

comparadas ao grupo SADC, alguns pontos podem ser enfatizados: i) redução de 12,86 p.p. nas importações 

de produtos de baixa tecnologia do agrupamento COMESA, oriundas da agregação ECOWAS; ii) redução 

de 15,79 p.p. nas importações da agregação ECOWAS, na pauta de produtos com alta tecnologia envolvida, 

com origem no grupo COMESA, além de uma redução de 11,50 p.p., nas importações de bens primários 

oriundos do Resto da  África; iii) redução de 17,52 p.p. e 12,32 p.p., respectivamente, nas importações de 

média-baixa e baixa tecnologia, pelo Resto da África, com origem da agregação ECOWAS. Os picos de 

variação tarifária foram observados no caso do SADC, quando este grupo importa produtos primários do 

COMESA (redução de 19,42 p.p.), e quando importa produtos de baixa tecnologia do Resto da África 

(redução de 19,41 p.p.). Em relação às agregações setoriais, a indústria de baixa tecnologia foi a que 

apresentou maior redução tarifária ao longo das agregações regionais, seguida pelos setores de média-baixa 

e de alta tecnologia empregada. Percebe-se, com esta análise inicial, que os setores de manufatura são os 

mais protegidos por barreiras tarifárias no comércio entre os países africanos. Esta análise, entretanto, 

precisa ser complementada com a observação às elasticidades de substituição entre os diferentes setores. 

Na Tabela 5 são demonstradas as elasticidades de substituição entre os fatores primários de 

produção (ESUBVA), entre os bens domésticos e os bens importados, a partir da estrutura de Armington 

(ESUBD), e entre importações de diferentes origens (ESUBM). Como é possível perceber, as maiores 

elasticidades de substituição são percebidas para os setores de alta tecnologia e de média-baixa tecnologia, 

além do setor primário. Estas constatações, aliadas com a análise das reduções tarifárias a partir de uma 

zona de livre comércio entre as regiões africanas, permitem deduzir, antecipadamente, que os setores 

primário, de média-baixa e alta tecnologia são os tendem a apresentar maiores variações nos níveis de 

exportações e importações e, consequentemente, de impactos sobre o bem-estar. 
 

Tabela 5 - Elasticidades de substituição 

Agregações setoriais ESUBVA ESUBD ESUBM 

Primário 0,35 3,48 9,24 

Baixa tecnologia 1,13 2,65 5,66 

Média-baixa tecnologia 1,26 3,55 7,28 

Média-alta 1,26 3,22 6,43 

Alta tecnologia 1,26 4,12 8,30 

Serviços 1,36 1,94 3,86 

Fonte: elaborado pelos autores, a partir de simulação executada no GTAP. 
 

Segundo Winters (1997), os ganhos de bem-estar dos países se configuram como o objetivo 

econômico principal a partir do regionalismo. Considerando a proposta de integração a nível continental na 
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África (UNECA, 2012), o estudo tem continuidade, portanto, com as variações percebidas, a partir de uma 

simulação desta integração via modelo GTAP, tanto sobre a variação dos volumes de exportações e 

importações, como sobre as variações no bem-estar e nos termos de troca das agregações regionais. Busca-

se evidenciar, também, quais setores seriam mais beneficiados pela liberalização comercial intra-África, 

analisando se aqueles setores de maior tecnologia empregada seriam ou não estimulados. 
 

4 Resultados 
 

4.1 Variações do comércio internacional 

A investigação das mudanças nos padrões de comércio dos países e regiões africanas tem 

relevância no contexto deste artigo. Em parte, as modificações comerciais determinam as variações sobre 

a produção ao longo do continente africano. Adicionalmente, a intensificação de comércio em pautas 

intensivas em tecnologia se traduz em maior apropriação de benefícios por parte da África, considerando o 

papel que estas pautas possuem sobre o desenvolvimento econômico (LEE, 2011). Para sintetizar as 

variações do comércio internacional nas quatro agregações regionais da África, em termos percentuais, 

apresenta-se a Tabela 6. Em termos relativos, as variações das importações entre as agregações regionais 

africanas são expressivas, principalmente nos casos do COMESA, ECOWAS e do Resto da África.  
 

Tabela 6 - Variação no volume das importações, entre as agregações regionais (em %) 

COMESA COMESA ECOWAS SADC R-Áfr. EU NAFTA BRIC RoW 

Primário -12,38 21,98 303,37 45,44 -10,43 -10,46 -10,39 -10,46 

Baixa tecnologia -3,67 54,95 72,17 36,99 -3,32 -3,33 -3,31 -3,34 

Média-baixa tecnologia -4,97 76,09 40,85 11,28 -4,68 -4,69 -4,67 -4,72 

Média-alta -4,40 85,44 65,21 3,82 -5,54 -5,55 -5,53 -5,56 

Alta tecnologia -5,30 215,49 85,72 101,01 -5,50 -5,51 -5,50 -5,53 

Serviços -0,48 -0,23 -3,89 0,25 0,88 0,87 0,89 0,87 

Total -31,20 453,72 563,43 198,79 -28,59 -28,67 -28,51 -28,74 

ECOWAS COMESA ECOWAS SADC R-Áfr. EU NAFTA BRIC RoW 

Primário 72,89 -4,51 70,56 48,63 -2,18 -2,22 -2,14 -2,22 

Baixa tecnologia 90,93 -4,32 73,35 86,48 -3,33 -3,34 -3,32 -3,35 

Média-baixa tecnologia 97,98 -7,17 90,06 208,32 -6,08 -6,08 -6,07 -6,11 

Média-alta 61,38 -2,14 56,45 61,85 -1,05 -1,05 -1,04 -1,07 

Alta tecnologia 86,71 -2,25 41,43 79,50 -1,22 -1,22 -1,21 -1,24 

Serviços -0,72 -0,47 -4,96 0,00 0,63 0,63 0,64 0,62 

Total 409,17 -20,86 326,89 484,78 -13,23 -13,28 -13,14 -13,37 

SADC COMESA ECOWAS SADC R-Áfr. EU NAFTA BRIC RoW 

Primário 33,35 3,62 -7,97 7,31 5,46 5,42 5,50 5,42 

Baixa tecnologia 11,67 18,36 -3,30 33,27 3,73 3,73 3,74 3,71 

Média-baixa tecnologia 3,03 1,38 -6,41 4,22 2,62 2,62 2,64 2,59 

Média-alta 21,67 16,60 -3,34 17,63 3,53 3,53 3,54 3,51 

Alta tecnologia 26,99 15,40 -5,96 32,16 4,30 4,29 4,30 4,27 

Serviços 1,91 2,17 -2,43 2,66 3,31 3,30 3,31 3,29 

Total 98,62 57,53 -29,41 97,25 22,95 22,89 23,03 22,79 

R-Áfr. COMESA ECOWAS SADC R-Áfr. EU NAFTA BRIC RoW 

Primário 99,10 144,25 130,74 8,46 -8,50 -8,54 -8,47 -8,54 

Baixa tecnologia 52,61 37,35 140,87 59,82 -5,26 -5,26 -5,25 -5,27 

Média-baixa tecnologia 67,91 67,16 156,00 31,64 -6,26 -6,26 -6,25 -6,29 

Média-alta 50,80 70,81 63,61 32,85 -2,27 -2,28 -2,27 -2,29 

Alta tecnologia 41,14 109,77 71,46 66,25 -1,47 -1,48 -1,47 -1,50 

Serviços -0,14 -0,63 -5,08 -0,17 0,45 0,44 0,45 0,43 

Total 311,42 428,71 557,60 198,85 -23,31 -23,38 -23,26 -23,46 

Fonte: elaborado pelos autores, a partir de simulação executada no GTAP. 
 

Um ponto em comum, entre os três acordos africanos, é de que as importações intrabloco 

individuais apresentariam quedas, após a eliminação das tarifas entre todas as agregações regionais na 

África e todas as agregações setoriais. A maior variação, neste sentido, seria para o COMESA, que passaria 

a importar 31,20% menos de seus próprios países-membros, com diminuições mais acentuadas nos 

produtos primários (-12,38%). Adicionalmente, apesar do ECOWAS ter sido o acordo com maior ajuste de 

tarifas pelo procedimento altertax, como demonstrado na Tabela 3, esta agregação seria a que menos teria 
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mudanças nas importações intragrupo, com uma redução de 20,86%, sobretudo nos produtos de média-

baixa tecnologia (-7,17%). A agregação “Resto da África”, que não se configurava como um acordo 

preferencial já estabelecido no equilíbrio inicial, foi a única a apresentar variações positivas para as 

importações de todas as agregações regionais africanas, com mudanças principalmente em relação a SADC 

(557,60%) e ECOWAS (428,71%). Outro aspecto comum é que nos casos do COMESA, ECOWAS e Resto 

da África, se percebeu que as importações de fora do continente seriam negativamente impactadas – o 

SADC, neste quesito, mostrou-se uma exceção, pois suas importações de fora da África seriam 

positivamente afetadas, com maior variação percebida em importações originadas da agregação BRIC. 

A respeito das agregações setoriais, substantivas variações positivas ocorreriam, mediante uma 

zona de livre comércio continental, tanto em produtos primários, como em produtos manufaturados. 

Especificamente sobre os produtos industriais, as expansões seriam percebidas principalmente para o setor 

intensivo em alta tecnologia, com destaques nas importações do COMESA com origens no ECOWAS 

(215,49%) e no Resto da África (101,01%), nas importações do ECOWAS, quando originadas no 

COMESA (86,71%), e nas importações do Resto da África, com origem também do ECOWAS (109,77%). 

Pode-se perceber que a expansão do comércio, nos produtos de alta intensidade tecnológica, ocorreria de 

forma bastante homogênea entre as regiões africanas. Neste quesito, cabe destacar que os produtos mais 

intensivos em tecnologia possuem maiores impactos sobre os níveis de produtividade e de crescimento 

econômico (ALCALA; CICCONE, 2004; FEENSTRA; KEE, 2008). A intensificação deste perfil de 

comércio entre as regiões africanas estaria associada com os padrões de comércio intraindustrial, onde a 

Hipótese de Linder desempenha papel-chave, uma vez que o comércio seria fortemente impulsionado entre 

países com semelhantes rendas per capita, em produtos industrialmente diferenciados (HALLAK, 2006). 

Não obstante, como o setor de média-alta intensidade tecnológica também seria expandido, onde têm 

destaque as importações do COMESA e do Resto da África, com origem do ECOWAS (respectivamente, 

variações de 85,44% e 70,81%), se reforçaria o fato de que a expansão comercial intra-África, além de 

proporcionar maior dinamismo industrial no continente, facilitaria a transferência de tecnologia e de 

conhecimento em âmbito regional (KIMENYI et al., 2012; MELO; TSIKATA, 2014). 

As constatações a partir da Tabela 6 proporcionam fortes indícios de que, a partir de uma 

integração econômica de nível continental, o processo de industrialização na África seria acelerado e 

estimulado, favorecendo amplamente o bem-estar dos países e regiões africanas. As evidências empíricas 

deste artigo são amparadas pela literatura apresentada. Willenbockel (2013), que simulou a união dos 

acordos COMESA, EAC e SADC, identificou que as indústrias de manufaturados, tanto leves, como de 

equipamentos de transporte, seriam largamente beneficiadas. Jensen e Sandrey (2015), em adição, também 

obtiveram resultados que favorecem para a maior industrialização do continente africano, principalmente 

em setores intensivos em tecnologia, como o de veículos automotores e suas partes. Avaliados os efeitos 

da simulação sobre os níveis de comércio, a próxima subseção evidencia as variações diretamente sobre os 

níveis de bem-estar das agregações regionais. 

 

4.2 Variações sobre os níveis de bem-estar 

Os efeitos sobre os níveis de bem-estar, em modelos baseados a partir de uma ótica de concorrência 

perfeita, com retornos constantes à escala, decorrem, principalmente, das variações tarifárias e das 

elasticidades de substituição entre os produtos considerados. Neste sentido, os ganhos de eficiência 

alocativa estão interligados com a importação de produtos mais baratos, e a liberação de recursos internos 

para outras áreas, onde se percebem maiores vantagens comparativas (AZEVEDO, 2008). Além deste 

componente, mostra-se importante a análise dos termos de troca e a relação entre poupança e investimento. 

De acordo com o demonstrado na Tabela 7, os ganhos de uma integração econômica de nível 

continental na África são apropriados, unicamente, pelas próprias regiões africanas. As perdas impostas 

para as demais regiões, como já se poderia prever, são relativamente pequenas, em razão da baixa influência 

que a economia africana tem sobre o restante do mundo, de forma que o efeito total sobre o nível de bem-

estar global ainda é positivo, chegando a US$ 390,81 milhões. Para as agregações regionais da África, os 

efeitos alocativos são impulsionados pelos ganhos nos termos de troca, principalmente no caso do 

ECOWAS e do SADC. A agregação SADC seria a principal beneficiada a partir desta integração, uma vez 

que obteve os maiores ganhos alocativos e nos termos de troca, de US$ 620,92 milhões e US$ 1,33 bilhões, 
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respectivamente. A agregação Resto da África seria o único agrupamento do continente a apresentar perda 

de bem-estar, embora pequena. Nas agregações extra-África, há pequenas perdas de eficiência alocativa, 

porém, a deterioração dos termos de troca amplia os resultados negativos, principalmente na União 

Europeia (EU) e no Resto do Mundo. O efeito I-S, que representa os impactos sobre os níveis de poupança 

e investimento, não figurou como determinante do bem-estar das regiões. 
 

Tabela 7 - Efeitos sobre o bem-estar (em US$ milhões) 

Agregações regionais Efeitos alocativos Termos de troca Efeito I-S Efeito total 
Impacto sobre o 

PIB (em %) 

COMESA 133,34 28,31 32,86 194,51 0,09 

ECOWAS 33,58 187,09 -1,51 219,17 0,09 

SADC 620,92 1335,88 35,87 1992,67 0,59 

R-Áfr. -129,77 -3,68 10,32 -123,13 -0,02 

EU -117,46 -669,25 -34,61 -821,32 0,00 

NAFTA -16,87 -212,00 -117,79 -346,65 0,00 

BRIC -68,83 -320,82 33,82 -355,83 0,00 

RoW -55,49 -354,44 41,32 -368,61 0,00 

Total 399,43 -8,91 0,29 390,81 0,73 

Fonte: elaborado pelos autores, a partir de simulação executada no GTAP. 
 

Um entendimento mais apurado dos efeitos agregados sobre bem-estar pode ser empreendido pela 

decomposição destes impactos ao longo dos setores produtivos considerados. Para esta análise, recorre-se 

à Tabela 8, que apresenta a variação em milhões de US$, por agregação regional. Como é possível perceber, 

somente o setor de média-baixa tecnologia apresentaria perdas ao longo das regiões africanas, na magnitude 

acumulada de US$ 18,07 milhões. Entre as regiões da África, as demais agregações setoriais apresentariam 

ganhos, onde se destaca o setor primário, com variação acumulada de US$ 396,97 milhões, com ganhos 

acentuados pelo SADC (US$ 295,70 milhões) e pelo COMESA (US$ 158,71 milhões). O setor de média-

alta tecnologia também seria beneficiado, com um aumento de bem-estar na ordem de US$ 100,89 milhões, 

seguido do setor de alta tecnologia, com expansão de US$ 71,74 (nestes dois setores, também se destaca a 

agregação SADC, com ganhos respectivos de US$ 130,79 milhões e US$ 58,00 milhões). 
 

Tabela 8 - Decomposição da eficiência alocativa (em US$ milhões) 

Agregações setoriais COMESA ECOWAS SADC R-Áfr. EU NAFTA BRIC RoW Total 

Primário 158,71 37,61 295,70 -95,05 -38,81 -1,11 5,78 -4,68 358,15 

Baixa tecnologia -15,06 0,80 80,67 -29,44 -21,04 -1,02 -0,52 -0,91 13,50 

Média-baixa tecnologia 1,30 -15,47 5,95 -9,86 4,91 5,14 -19,79 16,01 -11,81 

Média-alta -16,39 2,97 130,79 -16,48 -24,23 -5,59 -20,02 -30,24 20,81 

Alta tecnologia 4,05 2,09 58,00 7,61 -17,05 -4,58 -21,31 -15,56 13,25 

Serviços 0,73 5,58 49,81 13,46 -21,24 -9,71 -12,96 -20,11 5,54 

Total 133,34 33,58 620,92 -129,77 -117,46 -16,87 -68,83 -55,49 399,43 

Fonte: elaborado pelos autores, a partir de simulação executada no GTAP. 
 

Na agregação regional Resto da África, opostamente, há perdas líquidas de bem-estar, quando 

analisada a decomposição da eficiência alocativa. Os ganhos desta região somente ocorrem nos setores de 

alta tecnologia e serviços, apresentando perdas para os demais, principalmente no de produtos primários 

(US$ 95,05 milhões). Apesar disso, o continente africano, como um todo, apresentou ganhos líquidos, em 

um total de US$ 658,07 milhões, mostrando que esta integração, ou seja, uma zona de livre comércio entre 

toda a África, tenderia a apresentar mais benefícios que custos para seus países-membros. Em relação aos 

países não-membros, representados pelas demais agregações regionais da simulação (EU, NAFTA, BRIC 

e Resto do Mundo), custos são evidenciados, principalmente nos setores de média-alta e de alta tecnologia. 

As perdas acumuladas das demais agregações somam US$ 258,65 milhões e, dessa forma, não podem ser 

consideradas como prejudiciais ao bem-estar destas regiões, uma vez que suas economias são amplamente 

maiores que a africana, e que estas perdas representam uma parcela diminuta de suas rendas totais. 

Em análise às variações ocorridas nos termos de troca a partir dos choques tarifários, percebe-se 

que grande parte da apropriação dos ganhos, entre as regiões africanas, ocorre para a SADC, onde todos os 

setores mostram uma melhoria nesta relação. Ganhos de menor expressão são também percebidos no caso 

do COMESA e ECOWAS, enquanto no Resto da África evidencia-se uma deterioração deste indicador, 

mesmo que pequena. As mudanças dos termos de troca são evidenciadas na Tabela 9. A grande variação 
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ocorrida nos termos de troca da região SADC é explicada em função do aumento de demanda pelas demais 

regiões africanas, principalmente no setor de produtos primários, de produtos originários da região SADC, 

e pela pequena variação de importações desta agregação regional, originárias das demais regiões africanas. 

Para o Resto da África, apesar de também ter crescido a demanda por produtos desta região, mediante a 

redução tarifária, verificou-se uma piora nos termos de troca, que pode ser explicada pelo fato desta região 

ter aumentado mais a sua própria demanda própria por importações, que a sua oferta de exportações. 

A simulação indicou, como já se poderia prever, maiores ganhos para a agregação SADC, muito 

em função dos benefícios proporcionados pela eficiência alocativa e pela melhoria em seus termos de troca, 

vide discussões anteriores. A partir de uma liberalização comercial completa entre os países africanos, 

estima-se que esta agregação seria beneficiada em torno de 0,590%, em relação ao seu PIB no ano-base 

(vide a Tabela 7). As agregações COMESA e ECOWAS seriam, também, beneficiadas, porém em menor 

proporção (0,087% e 0,091%, respectivamente). O Resto da África, entretanto, teria uma perda de 

aproximadamente 0,024% de seu PIB no equilíbrio inicial. Para o restante do mundo, a perda acumulada 

seria de 0,038% – ou seja, uma zona de livre comércio, ao longo de toda a África, implicaria em custos 

praticamente nulos sobre os países externos ao continente africano. 
 

Tabela 9 - Variação nos termos de troca (em US$ milhões) 

Agregações setoriais COMESA ECOWAS SADC R-Áfr. EU NAFTA BRIC RoW Total 

Primário 14,20 167,79 183,96 1,58 -110,69 -70,08 -108,34 -80,32 -1,92 

Baixa tecnologia -2,06 5,15 282,09 -3,27 -140,85 -10,63 -86,83 -36,86 6,73 

Média-baixa tecnologia -5,91 -0,92 388,14 -4,16 -105,60 -43,13 -71,66 -148,40 8,37 

Média-alta -13,96 -0,23 134,64 -2,82 -62,95 -23,99 -0,02 -12,79 17,89 

Alta tecnologia -9,23 -1,95 128,07 -2,08 -65,46 -7,93 -25,90 3,61 19,13 

Serviços 45,27 17,25 218,98 7,07 -183,69 -56,24 -28,08 -79,69 -59,12 

Total 28,31 187,09 1.335,88 -3,68 -669,25 -212,00 -320,82 -354,44 -8,91 

Fonte: elaborado pelos autores, a partir de simulação executada no GTAP. 
 

Tendo em mente o papel de indústrias estratégicas e inovadoras, intensivas em tecnologia, 

resultados interessantes foram verificados, principalmente, para a agregação SADC, que apresentou ganhos 

de eficiência alocativa de US$ 130,79 milhões no setor de média-alta, e de US$ 58,00 milhões no setor de 

alta tecnologia. Todas as regiões africanas demonstraram ganhos no setor de alta tecnologia, mesmo que 

mais modestos, se comparados aos da SADC. Estas constatações corroboram os argumentos relacionados 

com o papel da inovação e da difusão tecnológica. Não obstante, o volume de importação entre as regiões 

africanas aumentaria de forma considerável a partir da eliminação das tarifas de importação no continente, 

gerando estímulos para que o volume de comércio seja ampliado em cerca de US$ 15,13 bilhões. 

Mediante a simulação empreendida nesta pesquisa, a primeira fase da integração econômica de 

nível continental, na África, teria fortes argumentos para ser implementada. O ganho médio do continente 

africano como um todo, computado pelos choques tarifários e pelas interações do modelo GTAP, ocorreria 

a um nível de 0,171%, em relação ao PIB do continente no ano-base para as simulações (ano de 2007). Este 

resultado, apesar de pequeno, foi bastante similar ao encontrado por UNECA (2012) e Mevel e Karingi 

(2013). Uma possível explicação para a pequena magnitude dos ganhos pode ser associada ao fato das 

simulações realizadas serem de caráter estático, não incorporando a estrutura de concorrência imperfeita. 

Trabalhos baseados em concorrência imperfeita, como ressaltam Feijó e Azevedo (2010), podem apresentar 

benefícios mais significativos sobre o nível agregado de bem-estar, porém, não são plenamente respaldados 

por sólida teoria econômica. O trabalho de Willenbockel (2013) e de Jensen e Sandrey (2015), ainda, 

reforçam outros resultados desta pesquisa, como o fato de nem todos os países/regiões da África se 

beneficiarem de modo igual do processo de integração continental, e o expressivo crescimento comercial, 

em caráter intra-África, de produtos intensivos em tecnologia, que possuem maiores impactos sobre o 

aumento da produtividade e do crescimento econômico (FEENSTRA; KEE, 2008; LEE, 2011). 

Paralelamente ao cenário onde todos os países e regiões da África, constantes na base de dados do 

GTAP, participam da integração de nível continental, foi simulado um cenário alternativo, onde África do 

Sul e Nigéria passaram a não integrar o grupo de economias que liberalizariam o comércio em um sentido 

intra-continental. Tal simulação foi empreendida para verificar o impacto se determinadas nações optassem 

por não integrar tal projeto, principalmente as de maior renda per capita e com o processo de 

industrialização já mais estabelecido, em relação aos demais países do continente. Nesta simulação se 
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perceberia uma substancial variação de comércio intra-África: no cenário inicial, estímulos seriam gerados 

para que o comércio fosse ampliado em cerca de US$ 15,13 bilhões; no cenário onde África do Sul e Nigéria 

não participam da liberalização, tais estímulos estariam próximos de US$ 8,80 bilhões, o que representa 

uma redução próxima a 42%. Não obstante a redução geral no nível de comércio, os níveis de bem-estar 

também seriam afetados, como evidencia a Tabela 10. 

Como é possível perceber em observação aos dados Tabela 10, algumas agregações regionais, 

registrariam reduções muito significativas sobre os níveis de bem-estar. Isso ocorre especialmente na 

SADC, dada a não participação da África do Sul, o país com maior PIB do bloco. De maneira geral, o efeito 

total sobre o bem-estar nas regiões africanas, antes registrado em torno de US$ 3,90 bilhões, passaria para 

US$ 1,62 bilhões, em um cenário sem a participação de dois importantes países do continente. Não obstante 

ao fato do comércio intra-África se expandir em um volume consideravelmente menor, relativamente à 

integração completa, os perfis de comércio mais afetados seriam os de maior conteúdo tecnológico. Estas 

constatações, em conjunto, atuam de maneira oposta aos objetivos buscados pelo regionalismo africano, e 

acaba por demonstrar certa dependência em países-chave, a exemplo de África do Sul e Nigéria. 
 

Tabela 10 – Comparativo do efeito total sobre o bem-estar (US$ milhões) 

Agregações regionais 

Efeito total, em US$ 

milhões 

(simulação inicial) 

Efeito total, em US$ 

milhões 

(nova simulação)* 

Variação por agregação 

(em %) 

COMESA 255,67 566,64 121,6% 

ECOWAS 404,76 461,19 13,9% 

SADC 3364,42 639,77 -81,0% 

Resto da África -116,50 -51,18 -56,1% 

EU -1525,17 -669,89 -56,1% 

NAFTA -676,43 -220,49 -67,4% 

BRIC -642,83 -189,44 -70,5% 

Resto do Mundo -681,74 -183,61 -73,1% 

Total 382,19 352,99 -7,6% 

Fonte: elaborado pelos autores, a partir de simulação executada no GTAP. Nota: * sem a presença de África do Sul e Nigéria. 
 

Por fim, observada a dificuldade em se liberalizar o comércio de produtos primários, tanto em 

países desenvolvidos como em desenvolvimento, mesmo com as diversas tentativas no âmbito da OMC, 

via rodadas multilaterais de comércio (GURGEL, 2006; TAMINI et al., 2012), simulou-se um cenário onde 

os produtos primários possuem suas tarifas de importação, entre as agregações regionais africanas, 

reduzidas em apenas 50%, ao invés de 100%. Não obstante, este cenário parcial mostra-se consistente 

também em razão da dependência que países menos desenvolvidos possuem em receitas tarifárias oriundas 

do comércio internacional15. Este cenário, quando comparado ao de liberalização comercial para todos os 

produtos, entre as regiões africanas, apresentou reduções significativas na variação do nível de bem-estar 

dos países da África, tanto sobre a eficiência alocativa dos recursos de produção, como sobre os termos de 

troca. Ainda, a decomposição da eficiência alocativa pelos setores da economia demonstrou que os setores 

industriais não seriam tão impulsionados, em comparação aos resultados da simulação inicial, 

principalmente nos setores de baixa e média-alta intensidade tecnológica, vide Tabela 11. 
 

Tabela 11 - Efeitos sobre o bem-estar, com liberalização parcial do setor de produtos primários (em US$ milhões) 

Agregações regionais Efeitos alocativos Termos de troca Efeito I-S Efeito total 
Impacto sobre o 

PIB (em %) 

COMESA 77,91 51,52 28,27 157,70 0,00 

ECOWAS 3,37 96,41 1,48 101,26 0,00 

SADC 430,43 1091,44 30,56 1552,43 0,00 

R-Áfr. -41,70 47,29 8,71 14,30 0,00 

EU -107,06 -620,30 -33,28 -760,64 0,00 

NAFTA -12,82 -161,35 -99,20 -273,36 0,00 

BRIC -76,33 -247,86 28,01 -296,18 0,00 

RoW -53,82 -263,16 35,25 -281,73 0,00 

Total 219,99 -6,01 -0,20 213,78 0,01 

Fonte: elaborado pelos autores, a partir de simulação executada no GTAP. 

                                                 
15 Para maiores detalhes sobre o papel das receitas tarifárias, ver Panagariya (1999). 
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As principais mudanças entre um cenário de liberalização comercial total dentro da África, com 

eliminação de todas as tarifas de importação, e outro, com liberalização em somente 50% do setor de 

produtos primários, estariam principalmente associadas com os impactos sobre o PIB do continente, que 

passariam a ser praticamente nulos, e com os efeitos alocativos, que seriam menos beneficiados, como 

evidenciado na Tabela 11. Para o COMESA e ECOWAS, a eficiência alocativa seria impulsionada em 

torno de 43% e 90% menos. O SADC, igualmente, registraria menores benefícios neste sentido. Em análise 

do impacto sobre o PIB, as agregações regionais africanas COMESA, ECOWAS e SADC registrariam 

ganhos significativamente menores em um cenário parcial. 

A respeito da decomposição da eficiência alocativa por agregação setorial, anteriormente analisada 

a partir dos dados da Tabela 8, percebe-se que a liberalização parcial do comércio entre os países e regiões 

africanas, mesmo que somente em um setor econômico, traria impactos para todas as classes de produtos. 

Ao se comparar os dados da Tabela 12, com os da Tabela 8, uma grande variação é percebida justamente 

no setor liberalizado parcialmente – o de produtos primários. Acordos como o SADC, que antes registravam 

cerca US$ 296 milhões de ganhos nos bens primários, com liberalização parcial passariam a registrar 

ganhos em torno de US$ 110 milhões, indicando que as restrições tarifárias desempenham papel decisivo 

neste setor. Adicionalmente, percebeu-se que os setores industriais, em geral, não seriam tão beneficiados: 

o único tipo de produto a apresentar maiores ganhos, neste cenário restritivo, seria o de alta tecnologia. 

Entretanto, este ganho mostrou reduzido, sendo próximo de US$ 2,20 milhões.  
 

Tabela 12 - Decomposição da eficiência alocativa, com liberalização parcial (em US$ milhões) 

Agregações setoriais COMESA ECOWAS SADC R-Áfr. EU NAFTA BRIC RoW Total 

Primário 106,29 20,03 110,55 -1,06 -2,09 5,01 32,25 9,16 280,13 

Baixa tecnologia -14,17 -4,61 73,65 -29,49 -26,91 -1,54 -7,16 -5,52 -15,75 

Média-baixa tecnologia 0,68 -16,47 7,89 -10,58 1,50 4,03 -21,60 11,78 -22,77 

Média-alta -17,94 0,62 126,62 -17,54 -26,47 -5,12 -23,56 -30,30 6,30 

Alta tecnologia 2,24 -0,17 65,95 5,94 -20,37 -4,39 -22,64 -14,69 11,87 

Serviços 0,65 4,06 44,18 13,39 -20,18 -8,37 -14,05 -18,36 1,33 

Total 77,74 3,45 428,84 -39,34 -94,51 -10,38 -56,75 -47,94 261,11 

Fonte: elaborado pelos autores, a partir de simulação executada no GTAP. 
 

Outra forma de perceber as mudanças entre uma liberalização comercial completa e uma parcial, 

por agregação regional, pode ser conferida em observação ao Gráfico 1. Por meio desta exposição, são 

claros os diferentes tamanhos de impactos entre uma política comercial sobre a totalidade dos produtos, e 

outra restritiva nos produtos primários. Ao se analisar os termos de troca, tanto ECOWAS, como SADC, 

teriam seus ganhos reduzidos em um cenário com restrição sobre os bens primários, ao passo que COMESA 

e Resto da África, opostamente, apresentariam maiores ganhos nesta relação, mesmo que pequenos. 

 

 

Diferentes estágios de liberalização comercial também foram investigados por Jensen e Sandrey 

(2015). Entretanto, estes autores não simularam restrições sobre determinadas pautas de produtos, mas sim 

por determinados países, além de terem aplicado testes diversos envolvendo barreiras não-tarifárias. A 

consideração de liberalização comercial parcial no setor de produtos primários mostra-se relevante para o 

caso da África, onde muitos países são altamente dependentes deste segmento, como pode se perceber pelos 
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Gráfico 1 – Comparativo entre liberalização completa e parcial na África (US$ milhões)
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Fonte: elaborado pelos autores, a partir de simulação executada no GTAP.
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dados de comércio do continente africano (Tabelas 2 e 3). Adicionalmente, as dificuldades envolvendo a 

liberalização destes produtos, como mostram Gurgel (2006) e Tamini et al. (2012), conferem um maior 

respaldo para este cenário com restrições sobre itens sensíveis da política comercial. 

Uma integração de nível continental na África, seja por um cenário de completa liberalização 

comercial intra-continental, ou de liberalização comercial parcial, com restrição sobre os produtos 

primários, tende a impulsionar o comércio entre os países do continente, principalmente em pautas 

industriais, com conteúdo tecnológico empregado, como demonstraram as simulações pelo modelo GTAP. 

Para os países africanos, ainda, ganhos seriam percebidos tanto no sentido de melhor alocação dos recursos 

produtivos, como sobre os termos de troca. Não obstante, o PIB real do continente africano seria expandido 

a partir do aprofundamento da integração, ampliando os níveis de bem-estar dos países, corroborando o 

objetivo econômico principal a partir do regionalismo (WINTERS, 1997). Adicionalmente, o tamanho das 

perdas implicadas para os demais países do mundo mostra-se pequeno, apontando que uma integração como 

a que foi simulada nesta pesquisa, ou seja, a consolidação de uma zona de livre comércio no continente 

africano, não seria prejudicial para os países que não pertencem a África. 
 

5 Análise de sensibilidade 

Em modelos de EGC, os resultados estão condicionados, principalmente, pelos parâmetros 

supostos e pelos choques aplicados aos elementos exógenos que, neste artigo, se resumem nas mudanças 

aplicadas sobre as tarifas de importação entre os países e regiões do continente africano. As análises de 

sensibilidade, como demonstrado pela literatura da área, permitem testar a robustez dos resultados obtidos 

através destes modelos, conferindo maior credibilidade para as simulações (BURFISHER, 2013)16. 

Diferentes análises de sensibilidade vêm sendo empregadas, como a análise de sensibilidade sistemática, a 

resolução do modelo para diferentes parâmetros de elasticidades e a construção de intervalos de confiança, 

por meio da desigualdade de Chebyshev. Nesta pesquisa, adotam-se os procedimentos de variar os 

parâmetros que calibraram o modelo e de estabelecimento de um intervalo de confiança, pela desigualdade 

de Chebyshev, a exemplo do que também fizeram Feijó e Alvim (2010) e Marinho (2015). 

Para verificar a robustez do modelo, considerou-se o efeito total sobre o bem-estar do experimento 

principal, que eliminou as tarifas de importação para todos os produtos, entre as agregações regionais da 

África, com variação nos parâmetros da elasticidade de substituição entre os fatores primários de produção 

(ESUBVA), da elasticidade de substituição entre os bens domésticos e os bens importados (ESUBD) e da 

elasticidade de substituição entre importações de diferentes origens (ESUBM). A variação destes 

parâmetros ocorreu em 50% acima e abaixo dos valores originais constantes na base do GTAP. A partir das 

variações dos parâmetros, tornou-se possível calcular os intervalos de confiança pela desigualdade de 

Chebyshev, com três desvios-padrão da média, o que fornece um intervalo de confiança igual a 88,89%. 

Os resultados desta análise de sensibilidade são demonstrados por meio da Tabela 13. 
 

Tabela 13 – Análise de sensibilidade nos parâmetros de elasticidade sobre o bem-estar (US$ milhões) 

Agregações regionais Efeito normal Média Desvio padrão Intervalo de confiança: 88,89% 

COMESA 192,45 199,05 52,26 42,27 355,83 

ECOWAS 242,17 244,97 51,47 90,56 399,38 

SADC 2.602,89 2.659,05 325,62 1.682,19 3.635,91 

R-Áfr. -358,86 -368,28 106,32 -687,24 -49,32 

EU -857,81 -871,94 44,52 -1.005,50 -738,38 

NAFTA -317,85 -323,16 20,92 -385,92 -260,40 

BRIC -422,47 -429,83 20,56 -491,51 -368,15 

RoW -436,68 -444,43 38,26 -559,21 -329,65 

Fonte: elaborado pelos autores, a partir de simulação executada no GTAP. 
 

Inicialmente, observa-se que não houve mudança de sinal entre os limites inferior e superior do 

intervalo de confiança. Esta constatação consiste em um sinal de robustez do modelo de equilíbrio geral 

apresentado neste artigo. Mesmo assim, algumas ponderações mostram-se pertinentes, como a elevada 

amplitude percebida nos intervalos relativos às agregações regionais COMESA, ECOWAS e Resto da 

África, que demonstram a sensibilidade dos resultados totais sobre o bem-estar, em relação aos parâmetros 

                                                 
16 Para maiores informações, ver Mary et al. (2013). 
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exógenos que calibram o modelo. Todavia, mesmo que os parâmetros de elasticidades fossem calibrados 

com uma variação positiva ou negativa de 50%, não seria percebida mudança significativa na análise de 

bem-estar das agregações regionais e, adicionalmente, as regiões mais beneficiadas e as mais prejudicadas 

continuariam sendo as mesmas, dada uma integração de nível continental no continente africano. 
 

6 Conclusões 

Por meio de um modelo de equilíbrio geral, o GTAP, este artigo investigou a formação de uma 

zona de livre comércio na África, um objetivo que fornece suporte para a investigação quantitativa dos 

efeitos associados com o aprofundamento do regionalismo neste continente (UNECA, 2012). Em um 

cenário de completa eliminação das tarifas de importação ad valorem entre os países africanos, a agregação 

regional SADC seria a principal beneficiada, com ganhos de US$ 620,92 milhões em eficiência alocativa 

e de US$ 1,33 bilhões sobre seus termos de troca. Com a zona de livre comércio, o bem-estar desta 

agregação, medido em termos de variação do PIB, seria expandido em 0,59%. As regiões COMESA e 

ECOWAS também seriam beneficiadas pela consolidação desta política, principalmente pelo fato de 

passarem a exportar mais produtos intensivos em tecnologia, para os demais países africanos. A 

especialização produtiva-comercial em produtos intensivos em tecnologia, vide Alcala e Ciccone (2004) e 

Feenstra e Kee (2008), tende a ocasionar em maiores níveis de produtividade para os países, resultando em 

impactos mais significativos sobre o crescimento econômico. A agregação Resto da África mostrou sinais 

de perdas com esta integração continental, embora as perdas estimadas sejam relativamente pequenas. 

Considerada a dificuldade histórica envolvendo a liberalização comercial do setor de produtos 

primários, segundo Gurgel (2006) e Tamini et al. (2012), um cenário parcial foi simulado, onde as tarifas 

de importação sobre bens primários foram reduzidas em somente 50%. Este cenário, quando comparado ao 

de completa liberalização comercial, entre as regiões africanas, apresentou reduções significativas nos 

ganhos de bem-estar para os países da África, além de reduzir os ganhos de eficiência alocativa e de termos 

de troca. Não obstante, a decomposição da eficiência alocativa, pelos diferentes setores, demonstrou que 

os bens industriais não seriam tão impulsionados, principalmente os de baixa e média-alta intensidades 

tecnológicas. Nesta simulação parcial, se percebeu que o efeito sobre o PIB total da África passaria a ser 

praticamente nulo, apontando para o relevante papel dos produtos primários neste continente. 

As constatações empíricas apresentadas neste artigo são corroboradas pela literatura exposta. 

Willenbockel (2013), que simulou a união dos acordos COMESA, EAC e SADC, identificou que as 

indústrias de manufaturados, tanto leves, como de equipamentos de transporte, seriam largamente 

beneficiadas. Jensen e Sandrey (2015), em adição, também obtiveram resultados que favorecem para a 

maior industrialização do continente africano, principalmente em setores intensivos em tecnologia. Os 

trabalhos de Willenbockel (2013) e Jensen e Sandrey (2015), ainda, reforçam outros resultados, como o 

fato de nem todos os países/regiões da África se beneficiarem de modo igual do processo de integração 

continental, além do expressivo crescimento comercial, em caráter intra-África, de produtos intensivos em 

tecnologia, que possuem maiores impactos sobre o aumento da produtividade e do crescimento econômico 

(HUMMELS; KLENOW, 2005; LEE, 2011). O aumento do comércio intra-África, baseado em produtos 

manufaturados, como evidenciado neste artigo, estaria associado com o padrão de comércio intraindustrial, 

onde a Hipótese de Linder desempenha papel-chave (HALLAK, 2006). 

Independentemente da estratégia de liberalização comercial adotada em uma zona de livre 

comércio entre toda a África, os resultados desta pesquisa fornecem evidências de que os ganhos 

econômicos superariam eventuais perdas dos países deste continente. A liberalização comercial, vide Berg 

e Kruger (2003) e Dollar e Kraay (2004), desempenha importante função na promoção do desenvolvimento 

econômico e na diminuição dos níveis de pobreza, principalmente em economias menos desenvolvidas, 

como é o caso da África. A produção e comercialização de produtos intensivos em tecnologia, como 

evidenciado a partir de ambas simulações, seriam estimuladas, favorecendo o crescimento econômico e o 

bem-estar dos países africanos, mediante o melhor aproveitamento de economias de escala proporcionado 

pela integração econômica (BAGWELL et al., 2015). Os exercícios neste artigo, entretanto, envolveram 

unicamente alterações nas tarifas ad valorem de importação entre os países da África. Uma possível 

continuidade da pesquisa, assim, seria a estimação dos efeitos causados pela remoção de eventuais barreiras 

não-tarifárias sobre o comércio dos países deste continente, a fim de verificar que impactos a remoção 

destas barreiras teria para os fluxos comerciais e para o nível de bem-estar da África. 
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