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Questão  

Uma preocupação comum em países desenvolvidos é que o comércio com nações mais 

pobres traria prejuízos para os trabalhadores locais. Discuta os efeitos do comércio sobre 

o mercado de trabalho dos países desenvolvidos. Há argumentos para políticas 

protecionistas nesse caso? 

 

Proposta interpretativa: abertura econômica entre Cuba e EUA à luz do 

modelo de Heckscher-Ohlin 

Como aplicação prática do curso de Economia Internacional, decidimos olhar, à 

luz do curso, a questão sobre o comércio entre países desenvolvidos e países pobres e 

suas consequências para o mercado de trabalho. O instrumental adquirido durante o curso 

nos capacita a modelar a situação entre os mais distintos países no tocante ao comércio 

internacional. Basicamente, olhamos questões dos possíveis ganhos de comércio e sobre 

o padrão de comércio, ou seja, “quem vende o que para quem” quando países 

comercializam entre si. Para tanto, utilizamos modelos canônicos de comércio 

internacional, tentando explicar as motivações do comércio. Alguns destes modelos 

derivam respostas bem diferentes para quais são as motivações dos fluxos comerciais, 

como por exemplo, o modelo Ricardiano que explica o comércio pela diferença entre as 

vantagens comparativas2 entre os países. Ou o modelo que laureou Paul Krugman3 com 

um Nobel de Economia e que mostra ser o acesso a distintos bens o motor das trocas entre 

os países.  

Contudo, como optamos por debater a segunda questão achamos que o melhor 

seria olhar a dúvida posta sob o prisma do modelo de Heckscher-Ohlin. Esta decisão se 

                                                           
1 Graduando em Economia FEA USP 
2 “Um país possui vantagem comparativa na produção de um bem se o custo de oportunidade 

da produção desse bem em relação aos demais é mais baixo nesse país do que em outros” 

(KRUGMAN, 2010, p.22) 
3 Krugman, P. Increasing Returns to Scale and Monopolistic Competition, 1979 



 

faz coerente porque queremos modelar o comércio e seus impactos no mercado de 

trabalho entre dois países bem distintos, um pobre e um rico. E é este o modelo que 

justamente coloca o peso da motivação de comércio na diferença das dotações entre os 

países. Ademais, este é um modelo de dois países e dois fatores, mas flexível o suficiente 

para que os fatores sejam fatores quaisquer. Essa opção é interessante porque ao 

pensarmos em dois países com tais características e com uma posição de não 

comercialização, acabou-nos surgindo a ideia de trabalhar o Bloqueio Econômico a Cuba, 

perpetrado pelos EUA. Ora, são dois países do ponto de vista econômico com profundas 

diferenças. Podemos supor que os EUA tenham vantagem comparativa em relação a Cuba 

em diversos tipos de produção, mas entendemos que se há algum fator que possa motivar 

o comércio entre eles este é a dotação de fatores, que é substancialmente diferente entre 

ambos – explicitaremos os fatores abaixo, porém a quase totalidade de fatores nos EUA 

deve ser maior que em Cuba, dado que é um país maior e mais desenvolvido. 

Modelaremos as duas economias e operaremos a abertura comercial, buscando observar 

os impactos no mercado de trabalho dos países porque um dos argumentos muito 

utilizados pelo senso comum ou pela mídia é que se um país desenvolvido começa a 

comercializar com um país mais pobre, pelo fato de o país mais pobre ter salários mais 

baixos poderia haver uma queda de salários no país mais desenvolvido. 

Modelo:  

Nosso modelo será entre dois países, EUA (desenvolvido) e Cuba 

(subdesenvolvido), composto por dois fatores, trabalho qualificado e trabalho não 

qualificado, e dois setores que chamaremos de setor 1 e setor 2. Decidimos utilizar estes 

fatores porque sabemos que nos EUA estão as melhores Universidades da atualidade e 

em Cuba, salvo a formação em Medicina, há poucos estudantes com formação de nível 

superior. Sendo assim, suporemos que os EUA são abundantes em trabalho qualificado – 

é importante lembrar que o conceito de abundância é sempre relativo entre os países. Do 

lado da oferta, suporemos que as funções de produção dos países são tais que utilizam os 

dois fatores para produção de cada bem. São funções bem comportadas, com retornos 

constantes de escala e têm seus produtos marginais positivos e decrescentes. A hipótese 

forte é a de livre concorrência, o que transforma as firmas em price-takers tanto nos 

preços dos produtos produzidos quanto no preço dos insumos, além de plena mobilidade 

fatorial internamente (entre setores) e impossibilidade de mobilidade de fatores entre os 

países. Chamaremos o bem trabalho qualificado-intensivo de bem 1, com preço P1 e o 



 

bem trabalho não qualificado-intensivo de bem 2, preço P2, assim, os preços dos insumos 

serão o salário do setor 1 (w1) e o salário do setor 2 (w2). Sendo assim, ambos os países 

possuem ofertas positivamente inclinadas. Do lado da demanda suporemos as mesmas 

preferências entre os dois países para isolar a motivação de comércio por diferença de 

gostos entre os países. Com isso, os consumidores preferem cestas balanceadas e não 

consomem montantes nulos de nenhum bem. Portanto, a demanda é negativamente 

inclinada e idêntica entre países e reflete o efeito substituição entre os bens. Por fim, 

tomaremos como válidos sem demonstração os resultados de dois teoremas: Stolper-

Samuelson e Rybczynski. O primeiro assegura que um aumento de P1 levará a um 

aumento de w1 e uma redução de w2 (o mesmo vale de forma espelhada para P2). 

Analisando o caso citado (aumento de P1): aumentando P1 o setor 1 se expandirá e o 

setor 2 se retrairá. Como o setor 1 demandará muito trabalho qualificado para expandir e 

o setor 2 liberará pouco deste fator, seu preço subirá pela escassez do fator (aumento de 

w1). Ocorre inversamente para o w2 porque a oferta deste fator será maior do que a 

demanda, dado que na retração do setor 2 ele libera muito trabalho não qualificado, fator 

pouco demandado pelo setor em expansão. O segundo teorema explicaremos abaixo para 

justificar a posição das ofertas relativas. 

Inicialmente, os dois países estão fechados e seus consumos em autarquia são 

iguais a suas produções. Como assumimos a premissa de que os EUA são abundantes em 

trabalho qualificado, em um gráfico com os preços relativos contra as quantidades 

relativas é fácil notar que, aos mesmos preços os EUA produzem relativamente mais do 

bem 1 em relação ao bem 2, noutras palavras, a oferta relativa dos EUA está à direita da 

oferta relativa de Cuba - os EUA são melhores em termos de eficiência. A justificativa 

gira em torno do Teorema de Rybczynski: para um país, havendo produção positiva em 

ambos os setores, a dados preços relativos dos bens um aumento de dotação de um fator 

gerará a expansão da fronteira de possibilidades de produção (FPP) de forma enviesada a 

este setor. Se colocarmos as FPP’s dos dois países em um gráfico, perceberemos que a 

FPP estadunidense é externa à cubana, além de enviesada para Q1 (o bem trabalho 

qualificado-intensivo), com isso, a oferta relativa dos EUA é maior que a oferta relativa 

de Cuba (Ver gráfico 1 para Rybczynski e gráfico 2 para as ofertas relativas). Pela 

própria questão de eficiência suporemos que os preços relativos (P1/P2) dos EUA são 

menores que os de Cuba em autarquia. Ou seja, a uma dada quantidade (Q1/Q2), os EUA 



 

produzem em um ponto de maior eficiência, gerando menor preço – também visível no 

gráfico 2. 

Abertura comercial  Com a abertura comercial o preço internacional de 

equilíbrio será algo entre seus preços em autarquia, mas como os EUA são muito maiores 

que Cuba (ou seja, sua dotação é maior) eles puxarão o preço internacional para mais 

perto do seu preço de autarquia do que Cuba.  Nos encontros entre as ofertas relativas e a 

demanda relativa temos o consumo e no encontro entre a oferta relativa de cada país e a 

linha de preços internacionais teremos a produção de cada um deles. Assim, como a 

produção relativa (Q1/Q2) de Cuba é menor que seu consumo relativo (C1/C2) ela 

exportará o bem 2 e importará o bem 1 – o inverso vale para os EUA.  

Para avaliarmos a questão salarial devemos colocar em gráficos (ver gráfico 4) os 

preços relativos contra os salários em ambos os setores. Como já apontamos, por Stolper-

Samuelson, com aumento relativo no preço do bem 1 o salário do trabalho qualificado 

(w1) aumenta em termos reais e o salário w2, também em termos reais, cai. Pelo gráfico 

podemos ver que como os EUA são maiores o preço internacional estará mais próximo 

deles. Assim, com abertura comercial o salário dos trabalhadores qualificados nos EUA 

sobe pouco e em Cuba cai muito, diferentemente dos salários dos trabalhadores não 

qualificados, que nos EUA caem pouco, mas em Cuba sobem muito. 

Assim, imaginamos que do ponto de vista do agregado o comércio entre ambos 

pouco afetaria os EUA e privilegiaria muito Cuba pelo aumento do salário de seu fator 

abundante: trabalho não qualificado. Obviamente estamos olhando a questão sob um 

ponto de vista reduzido e abstrato, contudo, queremos justificar que a parca influência 

que há na economia norte-americana não justifica o bloqueio nem tampouco tarifas 

protecionistas, do ponto de vista econômico. Contrariamente, os cubanos têm razão 

quando pedem o fim do bloqueio (ou a abertura comercial) porque além de - por este 

modelo - seus salários aumentarem muito no setor de maior dotação, imaginamos que o 

aumento do comércio possa gerar benefícios para os cubanos pelo acesso a novos bens 

(mesmo que essa análise não esteja ancorada neste modelo que utilizamos, imaginamos 

que em uma economia com acesso a poucos bens a diversidade tenda a ser altamente 

positiva).  

 



 

Sentido econômico do protecionismo e sua raiz política 

Acerca da pergunta sobre o protecionismo, mostramos que do ponto de vista 

econômico há pouco ou nenhum motivo. Para os EUA, esses efeitos (aumento de w1 e 

diminuição de w2) são mitigados pela proximidade do preço internacional com seu preço 

de autarquia, ou seja, há pouco efeito no aumento de w1 e queda de w2. Já para Cuba, ao 

contrário, devido sua dotação, o grande aumento de w2 privilegia o contingente de 

trabalhadores não qualificados, fazendo com que no conjunto o país esteja melhor. O 

mesmo ocorre com w1, que tem uma redução grande, mas o efeito é mitigado pela dotação 

deste fator, pequena em Cuba e assim causando pouca influência do ponto de vista da 

sociedade. 

Além dos efeitos econômicos apontados no mercado de trabalho, não há outros 

fatores econômicos que justifiquem o bloqueio porque Cuba não possui nenhuma 

mercadoria que concorra com a produção estadunidense e nem há ramo industrial nos 

EUA que possam justificar a proteção contra a concorrência cubana. Portanto, se 

economicamente não há motivos, haveria outros para se defender o protecionismo? 

Apontamos que o único (e talvez central) motivo seja o fator político. Cuba, como 

resultado da revolução de 1959, tem sua sociedade sob bases de um regime de produção 

que, teoricamente, visa o bem estar coletivo, tem a organização do trabalho baseada na 

organização coletiva dos trabalhadores e entende que a riqueza tem de ser socializada. 

Como em termos ideológicos a bandeira cubana é a antítese da estadunidense, talvez seja 

importante aos EUA bloquear um eventual sucesso de Cuba, desincentivando, assim, 

outros países de buscarem alterar sua sociedade por meio de uma reestruturação social tal 

qual o projeto de Cuba – a busca da sociedade comunista por meio de uma revolução 

socialista.  
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