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RESUMO 

A presente pesquisa refere-se à análise da competitividade da produção industrial 
brasileira frente às importações europeias, na iminência da homologação do acordo comercial 
entre o Mercosul e a União Europeia, que prevê liberalização tarifária para uma vasta gama de 
setores de produção. A metodologia de pesquisa caracteriza-se como do tipo aplicada e 
descritiva; baseia-se em fatos, dados e materiais escritos e tem como objetivo analisar a 
competitividade dos produtos brasileiros e propor soluções para o fortalecimento da indústria 
nacional. Primeiramente, foi apresentado o conceito de competitividade sob a ótica das 
principais teorias de comércio internacional; em segundo lugar, foi realizado um levantamento 
do histórico das negociações entre os blocos, bem como a descrição da estrutura de comércio 
entre o Brasil e a União Europeia. Para a realização da análise empírica foram utilizados 
cálculos dos seguintes indicadores: Índice de Orientação Geográfica, Vantagens e 
Desvantagens Comparativas Reveladas e Índice de Complementaridade com base em dados de 
comércio bilateral e bi regional divididos em setores. Os resultados obtidos demonstraram que 
o Brasil possui um setor industrial vulnerável e um setor agrícola e mineral fortalecido frente 
aos produtos europeus. Por fim, foram discutidas medidas de fortalecimento da competitividade 
do setor industrial nacional e os principais ganhos e perdas para a economia brasileira com o 
acordo de comércio. 

Palavras-chave: Competitividade. Indústria. Acordo de comércio. Liberalização tarifária. 
Mercosul. Brasil. União Europeia. 



ABSTRACT 

This research refers to the analysis of the competitiveness of Brazilian industrial 
production against European imports, with the imminence of the approval of a trade agreement 
between Mercosur and the European Union, which provides for tariff liberalization for a wide 
range of production sectors. The research methodology is characterized as applied and 
descriptive type; it is based on facts, data and written materials and aims to analyze the 
competitiveness of Brazilian products and propose solutions for the strengthening of the 
national industry. First, the concept of competitiveness was presented from the perspective of 
the main theories of international trade; secondly, a survey of the history of negotiations 
between the Mercosur and the European Union was conducted, as well as a description of the 
trade structure between Brazil and the European Union. The following indicators were used to 
perform the empirical analysis: Geographic Orientation Index, Revealed Comparative 
Advantages and Disadvantages and Complementarity Index based on bilateral and bi-regional 
trade data divided into sectors. The results showed that Brazil has a vulnerable industrial sector 
and a strengthened agricultural and mineral sector compared to European products. Finally, 
measures to strengthen the competitiveness of the national industrial sector and the main gains 
and losses for the Brazilian economy with the trade agreement were discussed. 

Keywords: Competitiveness. Industry. Trade agreement. Tariff liberalization. Mercosur. Brazil. 
European Union. 
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1 INTRODUÇÃO 

O acordo de comércio Mercosul-União Europeia está em pauta de reuniões dos dois 

blocos e em discussões entre estudiosos das relações internacionais e do comércio desde a 

fundação de ambos; portanto, nunca deixou de ser um tema atual e relevante para as economias 

das nações envolvidas. Recentemente, sobretudo, o tema voltou a ser calorosamente debatido 

após o aparente início de recuperação da economia brasileira de uma recessão, possibilitando 

ao país voltar a olhar para fora de suas fronteiras. Da mesma forma, as transformações no plano 

de fundo político reacenderam o tema, após ambos os blocos anunciarem oficialmente suas 

intenções de oficializar o pacto. De acordo com o governo federal, em linhas gerais, o acordo 

trará, em um prazo de dez anos, redução e extinção de barreiras tarifárias, ampliação do acesso 

ao mercado por meio de cotas, concorrência de empresas europeias em licitações e compras 

públicas, desburocratização e facilitação de comércio, implantação de regras de certificação de 

origem, agilização no processo de reconhecimento de propriedade intelectual, pacto de proteção 

ao meio ambiente, entre outras medidas. 

No entanto, a proposta que mais se destaca é a derrubada das barreiras tarifárias para as 

importações no setor industrial em até dez anos, o que promete impactar profundamente as 

indústrias brasileiras de forma comparável ao ocorrido durante a abertura do mercado brasileiro 

para as importações no início da década de 1990. Em 2018, a participação da indústria no PIB 

nacional caiu para 11,3%, atingindo o nível mais baixo desde a série iniciada em 1947 pelo 

IBGE (RAMALHOSO, 2019) A indústria brasileira recentemente apresentou seu pior 

desempenho, entre os anos de 2014 e 2016, devido a um conjunto de fatores estruturais e 

conjunturais em âmbito nacional e internacional (SARTI; HIRATUKA, 2017, p. 1). Para 

sobreviverem aos produtos de alta tecnologia e qualidade importados dos países desenvolvidos 

europeus, as firmas devem investir em competitividade, qualidade e inovação. 

O presente trabalho se divide em três grandes partes: na primeira, procura aprofundar o 

tema da competitividade no comércio internacional dissertando sobre os conceitos de 

concorrência e competitividade dos países segundo as teorias tradicionais de economia 

internacional, desde Ricardo e as vantagens comparativas, de Heckscher-Ohlin e o modelo de 

proporção de fatores, até ao modelo de comércio padrão e o modelo de organização industrial. 

A próxima seção apresentará o objeto de estudo: o acordo comercial entre Mercosul e 

União Europeia e seus termos, após uma breve contextualização com fatos históricos e com 

dados de comércio de ambos os blocos. 
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Em sequência, a apresentação teórica dará lugar a uma análise empírica da 

competitividade dos produtos brasileiros frente às importações europeias com base no estudo 

realizado por Carvalho (2005), sob a perspectiva da conjuntura econômica atual, que tem 

sofrido profundas transformações ao longo da última década. Com dados de comércio do 

International Trade Center (ITC), registrados entre os anos de 2001 e 2018, bem como a 

proporção de cada setor sobre o volume de comércio total em cada ano, calcular-se-á as 

vantagens e desvantagens comparativas do Mercosul e da União Europeia. Esses indicadores 

servirão de base para a obtenção de medidas de complementaridade e de vieses geográficos no 

comércio bilateral. Destes resultados será obtida a medida do impacto da ampliação das 

importações europeias no mercado nacional em proporção às vantagens locais e setoriais, bem 

como à queda das tarifas de importações. 

O primeiro objetivo será encontrar os setores industriais que se encontram mais 

vulneráveis à competitividade das importações europeias e seus setores que precisam de maior 

atenção e investimentos. Adicionalmente, o segundo objetivo será listar os setores em que o 

Brasil possui maior potencial em exportações, e verificar se existe possibilidade de ampliação 

do comércio nesses setores para a União Europeia após a homologação do acordo comercial. 

Finalmente, com base nas ideias e resultados levantados nas seções anteriores, discutem-

se os ganhos e perdas para o Brasil com as medidas do acordo. Por fim, serão propostas medidas 

para a ampliação da competitividade do Brasil e do Mercosul na vigência do acordo com a 

União Europeia, objetivando o melhor proveito possível do acordo e a maximização do bem-

estar para todas as sociedades envolvidas. 
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2 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 

A homologação do acordo de comércio entre o Mercosul e a União Europeia certamente 

trará benefícios para o comércio brasileiro, ao eliminar barreiras tarifárias e de quotas, bem 

como ampliar e a entrada de produtos importados, ampliando a variedade para o consumidor 

final. Entretanto, levantam-se desafios iminentes para a economia brasileira, concernentes à 

competitividade dos produtos brasileiros frente aos europeus, oriundos de países desenvolvidos, 

industrializados e com superior teor tecnológico. 

Portanto, o levantamento de questões sobre a competitividade brasileira torna-se 

fundamental para a compreensão dos possíveis impactos do acordo. Quais os setores mais 

competitivos do Brasil e quais deles mais se beneficiarão? Quais setores são os "pontos fracos" 

do país e que mais sofrerão perdas? Qual será o impacto na economia nacional e qual(is) 

grupo(s) interessados ganharão e perderão? Quais as medidas a serem tomadas para a 

minimização das perdas e maximização dos ganhos com o acordo? Qual deve ser a atuação do 

Estado brasileiro na ampliação da competitividade dos produtos nacionais? 

Esses questionamentos serão respondidos ao longo da execução do presente estudo, 

frente a pressuposições e hipóteses que serão testadas e provadas conforme a análise dos fatos 

e dados. 

2.1 HIPÓTESES 

A execução da presente pesquisa procurará testar a veracidade das seguintes hipóteses, 

geradas a partir da análise das perguntas de problematização: 

a) As exportações mais competitivas do Brasil estão concentradas nos setores em 

que o país possui abundância em recursos, que têm representado a maior parte 

da proporção exportadora do país desde os primórdios de sua história, a saber: 

os produtos agropecuários e minerais e, portanto, serão os setores cuja 

ampliação de comércio mais trarão benefícios à nação; 

b) Os setores nacionais de manufaturados e de alta tecnologia serão os setores 

mais prejudicados pela competição dos produtos europeus; 

c) As empresas nacionais deverão avaliar seu nível individual de competitividade 

em termos de qualidade e variedade de produtos, posição no mercado e 

estratégia comercial; 
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d) O Estado terá papel decisivo no momento de transição após a homologação do 

acordo, ao oferecer políticas públicas de suporte à indústria nacional e 

promover o investimento em inovação tecnológica. 

2.2 OBJETIVOS 

2.2.1 Objetivos Gerais 

O presente estudo objetiva analisar as importações europeias no Brasil, as exportações 

brasileiras na União Europeia e os impactos do acordo de comércio entre os blocos e sua 

influência sobre a composição do comércio bilateral e sobre a competitividade dos produtos 

nacionais. 

2.2.2 Objetivos Específicos 

a) Analisar a atualidade das constatações de estudos anteriores e sua aplicação à 

realidade atual do comércio Brasil-União Europeia; 

b) Compreender a definição de competitividade nacional sob a luz de teorias 

tradicionais de comércio internacional; 

c) Propor medidas e soluções de ampliação da competitividade dos produtos 

brasileiros nos mercados nacional e internacional. 

2.3 JUSTIFICATIVA 

A relevância da presente pesquisa se demonstra na atualidade do tema que, apesar de ter 

suscitado discussões recentes e pertencer à pauta de negociações mais atual entre o Mercosul e 

a União Europeia, tem sido recorrente entre os encontros dos blocos e em discussões externas 

há mais de trinta anos. Mostra-se importante a busca pela compreensão do papel do Brasil e de 

seus vizinhos no comércio internacional, como grandes importadores e exportadores, e a 

dimensão desse papel será capturada através de uma análise de relações de comércio com um 

de seus maiores parceiros comerciais: a União Europeia, que por sinal figura entre os três 

maiores mercados mundiais. Buscar-se-á observar e compreender os condicionantes que 



19 

originam e afetam a competitividade dos produtos brasileiros, e como essa competitividade 

pode ser uma ferramenta de ampliação do bem-estar nacional frente a um eminente pacto 

comercial. Os resultados obtidos pelo presente estudo poderão servir de guia para o 

desenvolvimento de políticas de incentivo à indústria nacional e à competitividade das empresas 

brasileiras, em diversos setores do mercado. 
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3 AS TEORIAS DE COMÉRCIO INTERNACIONAL E A COMPETITIVIDADE DOS 

PAÍSES 

O conceito de competitividade pode ser estabelecido de várias formas, segundo 

diferentes definições concedidas por diferentes acadêmicos e autores ao longo da história. 

Oliver Cann, membro do Comitê Executivo do Fórum Econômico Mundial, define a 

competitividade como "o conjunto de instituições, políticas e fatores que determinam a 

produtividade de um país." (CANN, 2016). Em níveis de firma, é a habilidade de fornecer 

produtos e serviços, tão ou mais eficientemente e efetivamente quanto seus competidores. 

Segundo Porter (1990), o único conceito material de competitividade é a produtividade 

nacional. A nação competitiva para Dollar e Wolff (1993) atua no comércio internacional por 

meio da alta tecnologia, produtividade, e consequentemente, maiores salários e renda. Scott 

(1985) conceitua a competitividade da seguinte forma: 

A competitividade nacional refere-se à habilidade de uma nação de produzir 
e distribuir bens e serviços no mercado internacional em competição com bens e 
serviços produzidos em outros países, de modo a adquirir um padrão de vida elevado 
[à sua população]. A melhor medida de sucesso não é um "superávit" na balança 
comercial, saldo em transações correntes positivo, ou aumento nas reservas 
internacionais: é a melhora no padrão de vida." (SCOTT, 1985, p.14-15). 

Todas as definições de competitividade carregam a palavra produtividade, ou produzir. 

A produtividade é a medida relevante para os estudos comparativos entre países e blocos 

econômicos no que tange o comércio internacional. 

No entanto, as definições de competitividade, ainda que corretas e sólidas, poderiam ser 

aprofundadas se considerarmos não somente as exportações, mas também as importações, 

olhando os países de fora para dentro. O comércio possibilita a um país alcançar o equilíbrio na 

balança comercial e nas contas de movimento de capitais. Deve possibilitar não somente 

vantagens em termos de competitividade em exportações, mas também ganhos recíprocos. Para 

Paul Krugman (1996, p.22), a competitividade pode ser meramente uma maneira poética de 

dizer "produtividade", porém a própria palavra competitividade pode evocar o pensamento de 

um jogo de poderes entre nações, onde só há ganhadores e perdedores, em uma eterna rivalidade 

por status, mercados e recursos. Considere-se, portanto, que a competitividade comercial de um 

país se baseia no avanço na renda nacional e no padrão de vida através de aumento no fluxo de 
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comércio ou uma alteração em seus padrões de comércio a partir de um ponto inicial de 

equilíbrio. 

A discussão levantada por Daniel (2000) mostra-se bastante interessante para 

compreender a essência e a ontologia da competitividade de um país no comércio internacional, 

e como sua definição não deve ser traduzida como um jogo de poderes entre países, mas 

sobretudo na cooperação entre nações na busca do máximo bem-estar e elevação da renda e do 

padrão de vida de seus povos. Afinal, se não houver interesses nacionais mútuos, as nações não 

veriam sentido em firmar acordos de comércio e confiariam somente na própria 

"competitividade" para defender seus interesses perante o resto do mundo. Esse processo de 

construção da competitividade nacional será elucidado sob a análise de teorias tradicionais, 

desde Ricardo e as vantagens comparativas, de Heckscher-Ohlin e o modelo de proporção de 

fatores, até ao modelo de comércio padrão e o modelo de organização industrial. 

3.1 A TEORIA RICARDIANA E AS VANTAGENS COMPARATIVAS 

O economista inglês David Ricardo (1772-1823) lançou as bases para o estudo do 

comércio internacional ao publicar em sua obra Princípios de economia política e tributação 

(1817) a teoria das vantagens comparativas. Seu trabalho tornou-se um dos maiores clássicos 

da ciência econômica. Ricardo é considerado o sucessor do pai da Economia Política, Adam 

Smith, discorrendo sobre temas como política monetária, teoria do valor, da renda fundiária e 

da distribuição. Sua época foi marcada pela Revolução Industrial, a crescente urbanização, os 

cercamentos nas áreas rurais, a mortalidade, a miséria e as revoltas entre a classe trabalhadora. 

Dos ideais da Revolução Francesa tirou inspiração para suas ideias liberais, em defesa da livre 

concorrência no capitalismo industrial. A teoria ricardiana de comércio internacional é 

diretamente influenciada pelo liberalismo, tendo como premissa a livre circulação de 

mercadorias entre os países do modelo. 

Adam Smith demonstrou em sua obra A Riqueza das Nações de 1776 que cada país se 

especializa na produção em que é naturalmente mais apto, em aplicação da divisão do trabalho 

em níveis internacionais. Dessa forma, alcança-se a vantagem máxima no plano nacional e 

internacional, elevando os níveis de emprego e de renda nacional a nível mundial (BADO, 

2004, p. 5). A partir dessa ideia lançada por Smith, conhecida como "Teoria das Vantagens 

Absolutas", Ricardo desenvolveu a teoria das vantagens comparativas, demonstrando o 

funcionamento do comércio internacional a partir das interações entre essa divisão do trabalho 

entre as nações. Logo, os países exportam as mercadorias que produzem a menor custo que os 
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demais e importam aquelas que produzem a maior custo. Ricardo ampliou a abordagem de 

Smith ao argumentar que a especialização dos países repousa nas vantagens comparativas, 

tendo em vista que as estruturas de custos são diferentes em cada país. Dessa forma, mesmo 

que uma nação tenha vantagem absoluta em tudo o que produzir, ainda terá lucro com a 

especialização na produção mais eficiente e a importação de artigos que produza com maior 

custo de um parceiro comercial, que por sua vez também obterá lucros. 

Bado (2004, p. 6) lista as premissas do modelo ricardiano conforme o que se segue: 

• O comércio de dois países, com dois produtos, uma hipótese facilmente 
descartável; 
• Só existe um fator de produção, que é o trabalho, e este é perfeitamente 
móvel no interior de um país, e imóvel internacionalmente; 
• Há diferentes tecnologias em diferentes países e o uso delas é uma 
explicação possível para diferentes estruturas de preços relativos nos vários países; 
• A balança de comércio está sempre equilibrada e o custo dos transportes 
é igual a zero; 
• A economia tem custos constantes de escala. 

O modelo de vantagens comparativas consiste em um universo simplificado onde há 

comércio entre duas instituições, de dois diferentes bens e um fator de produção. Ricardo utiliza 

um exemplo envolvendo dois países, Inglaterra e Portugal, dois produtos, tecidos e vinhos, e 

um fator de produção, o trabalho. A Inglaterra necessita do trabalho de 100 homens para 

produzir uma unidade de tecido e 120 homens para produzir uma unidade de vinho. Portugal, 

por sua vez, utiliza o trabalho de 90 homens para produzir tecido e 80 homens para produzir 

vinho. O custo de oportunidade da produção de cada país é a quantidade que se deixa de 

produzir de uma mercadoria para produzir a outra: no caso, o custo de oportunidade para a 

Inglaterra produzir tecidos é menor do que produzir vinhos; o oposto acontece para Portugal. 

Cada país se especializará na produção que lhe exija menores custos de oportunidade; logo, a 

Inglaterra se especializará na indústria têxtil e Portugal se especializará na produção vinícola. 

TABELA 1 - CUSTOS DE OPORTUNIDADE NO MODELO RICARDIANO 

País Trabalho necessário Custos de oportunidade País 
Tecido Vinho Tecido (em garrafas de vinho) Vinho (em metros de tecido) 

Inglaterra 
Portugal 

100 120 
90 80 

0,83 1,20 
1,13 0,89 

FONTE: Ricardo (1996). Elaboração própria. 
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A vantagem absoluta na produção de um determinado bem é definida pela eficiência da 

produção: utilizando menos fatores para produzir a mesma quantidade, haverá menores custos 

de produção. No exemplo de Ricardo, observa-se a princípio que a Inglaterra possui vantagem 

absoluta sobre Portugal, pois pode produzir mais dos dois bens. No entanto, a Inglaterra obterá 

maiores benefícios se concentrar seus insumos na produção cujos custos de oportunidade são 

menores, relegando sua produção de maior custo (vinho) para Portugal, que já possui a 

vantagem comparativa nessa indústria. 

Suponha-se agora que a produtividade do fator trabalho na Inglaterra aumente, de forma 

que as unidades de trabalho necessárias para a produção de tecidos caia em 25%, atingindo 75 

trabalhadores. Partindo do preço de equilíbrio, ou termos de troca, de 4 garrafas de vinho por 

1 metro de tecido, para 3 para 1 com o aumento de produtividade. Com a queda do preço 

relativo, a Inglaterra poderá consumir mais vinho, mas poderá consumir mais dos dois bens. 

A consequência do aumento de produtividade na Inglaterra é o aumento da renda 

nacional, fazendo com que o consumo aumente para ambos os bens. Isso ocorre apesar dos 

termos de troca do produto exportado por Portugal (ou a razão entre o preço do tecido e o preço 

do vinho) tornar-se menos favorável. Dessa forma, a competitividade da Inglaterra aumentou 

devido ao aumento na produtividade, causando efeito de aumento na renda. Portanto, para a 

teoria ricardiana, a competitividade de um país é diretamente relacionada com sua 

produtividade: uma nação é competitiva se for capaz de produzir maior quantidade de 

mercadorias com menos recursos, incorrendo em menores custos de produção. 

A teoria das vantagens comparativas possibilitou à Inglaterra tornar-se a "oficina do 

mundo" ao exportar produtos manufaturados, algodão e ferro e importar as matérias primas. 

Entre 1850 e 1870, cerca de 30% das exportações mundiais tiveram como destino a Inglaterra, 

e esse sistema de centralidade inglesa barateou o custo dos produtos essenciais e facilitou os 

meios de pagamento dos artigos ingleses, por fim incentivando a cooperação entre nações. Os 

países moldaram-se de forma a preservar esse sistema de soberania inglesa no comércio 

internacional. 

O problema da abordagem ricardiana para a análise da competitividade repousa na falta 

de aprofundamento nos fatores de produção: tendo em vista a atomicidade do modelo e a 

utilização de somente um fator de produção, ou uma combinação ótima de diversos fatores não 

especificados, torna-se necessária a análise das diferenças de produtividade de diferentes 

fatores, em diferentes países. O modelo de Heckscher-Ohlin de proporção de fatores procura 

complementar o modelo das vantagens comparativas e sanar suas deficiências acima 

mencionadas. 
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3.2 O MODELO DE HECKSCHER-OHLIN DE PROPORÇÃO DE FATORES 

Considerado por muitos teóricos como um dos modelos mais tradicionais de comércio 

internacional, o modelo neoclássico de proporção de fatores carrega o nome de seus 

idealizadores, os economistas suecos Eli Heckscher e Bertil Ohlin na década de 1970. As bases 

da teoria haviam sido lançadas em 1933, na obra de Ohlin Interregional and international trade, 

e seus estudos renderam ao economista o Prêmio Nobel de Economia em 1977. O modelo de 

Heckscher-Ohlin (doravante referido como modelo HO) mostra que a vantagem comparativa 

recebe influência da interação entre os recursos de cada nação, ou a abundância relativa de 

fatores de produção, e a tecnologia de produção, o que influencia a intensidade relativa com a 

qual diferentes fatores são empregados na produção de diferentes bens (KRUGMAN; 

OBSTFELD, 2018, p. 109). 

O modelo HO procura explicar a origem das aptidões naturais de cada país que 

possibilitam a existência de vantagens comparativas e especialização da produção. Demonstra 

que cada país tenderá a especializar-se nas produções que utilizem os fatores que possua em 

maior abundância e importar bens cuja produção requeira fatores que possui em escassez. O 

comércio internacional se define, portanto, como "uma troca de fatores abundantes por fatores 

escassos" (OHLIN, 1933 apud BADO, 2004, p 7). 

O modelo HO considera dois países (doméstico e estrangeiro), dois bens (vestuário e 

alimento) e dois fatores de produção (capital e trabalho). Os fatores de produção, antes imóveis 

no modelo ricardiano, admitem mobilidade no longo prazo, ou seja, o mesmo fator pode ser 

reempregado em diferentes processos de produção. A fabricação do vestuário é intensiva em 

capital, enquanto que a fabricação de alimento é intensiva em trabalho; porém, a produção de 

ambas as mercadorias utiliza de ambos os fatores. A produção total de cada mercadoria (Qc = 

quantidade produzida de vestuário e Qf = quantidade produzida de alimento) depende do custo 

dos fatores empregados e da quantidade de horas de trabalho e de funcionamento de máquinas 

necessárias no processo (Kc e Lc representam a quantidade de capital e de trabalho empregadas 

na produção de vestuário e K f e Lf, a quantidade de capital e de trabalho utilizadas na produção 

de alimento, respectivamente): 

QC = QC (KC, LC): função de produção do vestuário 

QF = QF (KF, LF) : função de produção de alimento. 
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Em termos de unidades, o modelo expressa as seguintes variáveis: 

aKc = capital utilizado para produzir uma jarda de vestuário 

aLc = trabalho utilizado para produzir uma jarda de tecido 

aKF = capital utilizado para produzir uma caloria de alimento 

aLF = trabalho utilizado para produzir uma caloria de alimento 

Essa limitação é expressa por uma equação de restrição de recursos para cada fator, que 

considera que o total de horas de maquinário e de trabalho empregadas não deve exceder o total 

da oferta de insumos disponível: 

aKC X QC + aKF X QF < K 

aLC X QC + aLF X QF < L 

No modelo HO, a competitividade internacional é incrementada através do crescimento 

destinado à importação ou a exportação. O país doméstico, abundante em capital e escasso em 

trabalho, produzirá tanto do bem intensivo em capital quanto do bem intensivo em trabalho, 

mas exportará mais do bem intensivo em capital, tendo em vista que sua oferta de capital será 

maior comparativamente a outros países. Se a disponibilidade de capital no país doméstico 

cresce ainda mais, a oferta relativa de bens intensivos em capital tanto do país doméstico quanto 

do resto do mundo aumenta e seu preço relativo diminui. O volume de exportações do país 

doméstico tenderá a aumentar, o que trará mais recursos para que possa também importar mais. 

O exemplo demonstra que o crescimento baseado nas exportações aumenta as vantagens 

comparativas do país doméstico ao elevar o volume de exportações, renda e importações, e 

consequentemente fortalecendo sua competitividade internacional. O aumento na oferta relativa 

de capital e dos bens intensivos em capital reduz os termos de troca do país doméstico, devido 

à queda no preço relativo desse insumo, reduzindo também a produtividade marginal do capital. 

No entanto, o aumento na renda causará uma dissipação do efeito de redução dos termos de 

troca. 

Por outro lado, um aumento na disponibilidade de trabalho em um país não intensivo 

em trabalho, e sim intensivo em capital, reduz sua desvantagem comparativa na produção de 

bens intensivos em trabalho. Isso reduzirá o preço relativo do trabalho e permitirá a ampliação 

doméstica da produção desses bens, que antes eram majoritariamente importados, e elevará o 
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preço relativo dos bens intensivos em capital. Esse processo, caracterizando um crescimento 

baseado em importações, elevará o nível de renda pelo aumento de produção e também pelo 

aumento nos termos de troca, adicionalmente, fortalecendo a competitividade do país. 

As disparidades entre os preços dos fatores de produção entre diferentes países podem 

ser explicadas pela existência de custos de transporte, seguros e outras despesas comerciais, 

bem como fatores sociais e políticos, que impedem a livre mobilidade de fatores, de mão de 

obra e de capitais. Portanto, para tornar a abordagem de Heckscher e de Ohlin ainda mais 

completa, é importante levar em consideração as barreiras de comércio, como barreiras à 

entrada e a concorrência imperfeita. Para Perroux (apud BADO, 2004, p. 8), 

Os Estados nacionais sabem perfeitamente que a natureza pode ser 
dominada, a mobilidade dos fatores organizada, e que nenhum mecanismo 
confecciona automaticamente o mercado mundial; subordinam muito 
conscientemente as receitas da troca mercantil ao interesse de suas nações. 

3.3 O MODELO DE ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL: INDUSTRIALIZAÇÃO E 

PROTECIONISMO 

Dados os diferentes patamares tecnológicos entre os países e a crescente 

industrialização, o livre-comércio deixou de ser necessariamente a regra para o comércio global. 

O protecionismo criou distorções no fluxo comercial por meio de tarifas e restrições de 

importação e exportação. Kindleberg (1953) propõe que as tarifas protecionistas geram prejuízo 

para os países ao reduzir a satisfação total da sociedade e diminuir o consumo do bem protegido, 

reduzindo a eficiência e atraindo fatores para as produções menos especializadas do país. 

No entanto, Delfim Netto (2003) argumenta que o protecionismo pode ser utilizado para 

criar vantagens comparativas artificiais, dentro de condições específicas, como amplo mercado 

interno e economias de escala. Friedrich List, o idealizador da industrialização alemã, 

desenvolveu um estudo sobre as forças do mercado e a sobrevivência de uma indústria. 

Argumentou que, em uma economia predominantemente agrícola em estágio inicial de 

industrialização, mediante a inexistência de rendimentos crescentes na indústria manufaturada, 

o governo deve atuar na proteção da mesma por meio de tarifas e cotas. À medida que a indústria 

nacional amadureça, os custos que geram desvantagem de seus produtos tenderão a desaparecer, 

possibilitando a competitividade dos manufaturados nacionais nos mercados internos e 

externos. Assim, a proteção à indústria nascente deve ser estritamente temporária e concedida 

aos setores com maior potencial de competitividade futura. 
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3.3.1 O protecionismo na América Latina 

A teoria de proteção à indústria nascente foi amplamente aplicada na América Latina a 

partir da década de 1950, a partir das ideias de Raul Prebisch e a criação da CEPAL - Comissão 

Econômica para a América Latina das Nações Unidas. Prebisch procurou adaptar a teoria de 

List aos países subdesenvolvidos, assumindo a flexibilidade de preços e a concorrência perfeita. 

A produtividade no setor agrícola cresceria de forma mais lenta do que no setor industrial. 

Assim, a baixa nos preços do setor industrial acarretaria em melhora nos termos de troca para 

os produtos primários. No entanto, Prebisch constatou um desequilíbrio externo expressado por 

uma deterioração nos termos de troca - por definição, a razão entre o preço das exportações e 

das importações de um país, comprometendo os ganhos de produtividade e bem-estar das 

economias latino-americanas. As exportações dos países subdesenvolvidos, 

predominantemente matérias-primas e produtos primários, são mais baratas do que suas 

importações industrializadas provenientes de países desenvolvidos, o que resulta em 

desequilíbrio no balanço de pagamentos. 

GRÁFICO 1 - ÍNDICE DE TERMOS DE TROCA DO BRASIL - 1899-2018 

FONTE: Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior (FUNCEX). Adaptado por: Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA) (2019). 
NOTA: *média 2006 = 100. 

O hiato externo (desequilíbrio) se criaria por diferenças de elasticidade-renda 
na demanda externa, e por inelasticidades de oferta dos produtos agrícolas a nível 
interno, além de diferenças no mercado de trabalho, na produção e de problemas de 
imobilidade da mão de obra, que produziriam uma deterioração dos termos de troca 
provocando desequilíbrios nas transações internacionais e redução do ritmo de 
desenvolvimento. (BADO, 2004, p. 12). 
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A solução para esse hiato externo seria a proteção às indústrias nacionais, tendo em vista 

que seus retornos seriam ainda superiores aos rendimentos no setor primário. A ampliação das 

barreiras de entrada às importações manufaturadas serviria como o instrumento para a proteção 

à indústria nacional e à competitividade dos produtos nacionais. 

Os países periféricos também contariam com outras desvantagens em sua indústria, 

quais sejam: a baixa diversidade da matriz industrial e tecnologia defasada, escala de produção 

reduzida, baixa capacidade de poupança pública, e o padrão de consumo das classes mais altas, 

fortemente influenciado pelos países desenvolvidos. Prebisch caracteriza assim um 

desequilíbrio interno, cujos efeitos, somados ao desequilíbrio externo, perpetuariam o ciclo de 

baixo crescimento econômico, o desequilíbrio no balanço de pagamentos, a alta inflação e alto 

desemprego nos países latino-americanos. Esse modelo foi amplamente aplicado às economias 

latino-americanas com sucesso até a década de 1970, quando as crises econômicas desgastaram 

o modelo cepalino em prol de modelos de desenvolvimento mais liberais. 

3.4 MODELOS RECENTES DE COMPETITIVIDADE DE COMÉRCIO 

A partir da década de 1970, as inovações tecnológicas e o advento de um novo 

paradigma tecnológico em difusão da informação e inovações organizacionais geraram uma 

revisão nas teorias tradicionais de comércio internacional. Incluem-se estruturas mais 

complexas de oferta e demanda, para que os modelos se assemelhem ao máximo à realidade, 

deixando para trás as simplificações didáticas. O modelo de comércio padrão, ou modelo geral 

de comércio, combina elementos relevantes dos modelos de Ricardo e de Heckscher-Ohlin, 

aprofundando-se no conceito de termos de troca, 

Existem fatores de profunda importância no processo de produção e no comércio 

internacional cujas consequências são desconsideradas nas teorias ricardianas e de proporção 

de fatores: a inovação e a mudança tecnológica. Podem ser também incluídas entre essas 

variáveis menosprezadas a autonomia ou a tomada de decisão do empresário ou produtor. 

Daniel (2000, p. 421) descreve as implicações de um choque tecnológico sobre a 

economia, o comércio e a competitividade nacional da seguinte forma: assumindo como ponto 

de partida o equilíbrio de mercado, um choque em forma de uma inovação em forma de um 

novo bem ou um novo processo produtivo no país doméstico faz aumentar tanto a oferta como 

a demanda relativas por bens intensivos em capital: o aumento na oferta será atribuído ao 

crescimento nas possibilidades de produção do país, baseado na produção de bens intensivos 

em capital; o aumento na demanda será atribuída a uma mudança espontânea nas preferências 
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dos consumidores, tendo em vista que a inovação criou esse novo bem ou novo processo 

produtivo de forma a transformar a demanda e as necessidades dos indivíduos em definitivo. O 

efeito sobre os termos de troca pode ser difícil de definir sem as exatas medidas dos 

deslocamentos descritos acima, porém certamente haverá um efeito de aumento na renda total 

e no volume de comércio gerado pelo aumento de competitividade. Da mesma forma, se o 

processo de inovação ocorrer em setores de importação, ou no caso do país exemplo, no setor 

produtivo intensivo em trabalho - o insumo que possui em menor quantidade, o aumento de 

produtividade ou a exploração de novos mercados gerados farão diminuir a desvantagem 

comparativa do país nesse setor, o que também aumentará sua competitividade. 

As teorias estratégicas do comércio abrangem a atuação das empresas e dos governos. 

Esses últimos podem atuar sobre o livre-comércio de forma a ampliar os ganhos e o bem-estar, 

porém sob circunstâncias específicas e setoriais. Incluem em sua análise o comércio intra-

industrial e a participação das empresas multinacionais. Michael Porter foi um dos autores 

contemporâneos que incorporou a teoria da competitividade dos países como fator determinante 

do comércio internacional às novas ideias e desafios das últimas décadas. Segundo Porter 

(2008), "a prosperidade nacional não é algo herdado, mas sim o produto do esforço criativo 

humano. Não é algo que emana dos dotes naturais de um país, de sua força de trabalho, das 

taxas de juros ou do valor da moeda, como insistem os economistas clássicos." As vantagens 

competitivas, portanto, se constroem, e nascem da capacidade de cada nação de se reinventar, 

inovar e melhorar seus processos produtivos. Não se trata de um fenômeno determinado, natural 

e imutável, mas sim um processo localizado, fruto da estrutura econômica, história, cultura e 

instituições nacionais. Nenhum país pode competir com todos em todos os setores; em algumas 

áreas, serão mais dinâmicos e em outras, possuirão falhas. 

Para Porter, os fatores determinantes da competitividade dos países são: 

a) Condições dos fatores de produção, como mão de obra qualificada e infraestrutura, 

e a posição do país quanto aos mesmos; 

b) Condições de demanda e a natureza do mercado interno; 

c) Presença ou ausência de setores correlatos, como indústrias de suporte e 

fornecedores; 

d) Estratégia e gestão das empresas e sua rivalidade no mercado interno. 

O ambiente e as instituições nacionais exercem um papel fundamental na construção da 

competitividade das indústrias nacionais, com enfoque nas políticas de competitividade, 

impostas pelo Estado ou pelos grandes players dos mercados. Em um mundo altamente 
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globalizado e conectado, são as grandes empresas multinacionais que o detêm grande poder 

competitivo em produção, vendas, pesquisa e desenvolvimento em diferentes países. 

Yoffie et al. (1993) realiza uma síntese das diferentes teorias de comércio visando uma 

análise global, com enfoque nas empresas ao explicar os padrões de comércio e investimento 

mundial. Para ele, a origem dessas complexidades são um conjunto de cinco fatores: vantagens 

comparativas nacionais, estrutura da indústria, características organizacionais e estratégicas das 

empresas, políticas governamentais e inércias empresariais e históricas. A tabela 2 ilustra a 

interação dos variados fatores na teoria de Yoffie: 

TABELA 2 - A TEORIA DO PADRÃO DE COMÉRCIO E INVESTIMENTO MUNDIAL DE YOFFIE (1993) 

CONCENTRAÇÃO GLOBAL 

Elevada Competição Oligopolista (2) Competição Regulada (4) 

Baixa Vantagem Comparativa (1) Competição Política (3) 

Baixa Elevada 

INTERVENÇÃO DO GOVERNO 
FONTE: Bado (2004). 

As vantagens comparativas (1) atuam predominantemente em mercados com baixas 

imperfeições, intervenção governamental reduzida e, portanto, baixa concentração global. Na 

competição oligopolista (2), encontram-se mercados altamente concentrados, com altas 

barreiras à entrada e com baixa intervenção estatal, fatores que predominam sobre as 

características puras do país. A competição política (3) afeta o comércio ao determinar a 

longevidade das empresas pouco competitivas, ao impor barreiras ao comércio e ao sustentar 

as exportações de produtores locais, em um mercado pouco concentrado globalmente. Por fim, 

a competição regulada (4) é composta por competições oligopolistas com importante 

intervenção governamental. A competição nesse setor torna-se um jogo entre empresas e 

governo, que exerce papel regulador sobre as organizações ao alterar os lucros e as estratégias 

de comércio. Exemplos desses setores em competição regulada são os de aviação civil, 

telecomunicações e supercomputadores. A competitividade das empresas nacionais e, 

consequentemente, do país, será resultado das interações entre o governo e as empresas 

estrangeiras de acordo com a característica competitiva em cada setor. 

Portanto, nas teorias de Porter e Yoffie, as vantagens comparativas tornam-se vantagens 

competitivas, profundamente influenciadas pelo governo e pelas grandes empresas nacionais. 

A competição torna-se um elemento estratégico que se expande para muito além do mercado, 
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bem como um instrumento de construção de vantagens competitivas por meio de ações políticas 

e estratégicas. Os países possuem em suas mãos o poder de construírem essas vantagens 

competitivas dinâmicas e não necessitam mais de aceitar seu destino de estagnação e 

dependência econômica. 
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4 O ACORDO DE COMÉRCIO MERCOSUL-UNIÃO EUROPEIA 

Para melhor compreender as dimensões e os impactos das negociações de comércio 

entre a União Europeia e o Mercosul, é necessário realizar uma contextualização global, da 

história dos dois blocos e da linha do tempo das interações bilaterais. Este capítulo dedica-se a 

realizar essa descrição histórica, primeiramente debruçando-se brevemente sobre a trajetória 

dos dois blocos; em seguida, descreve um resgate das interações bilaterais ao longo da história; 

e por fim, apresenta dados macroeconômicos sobre o comércio entre o Mercosul e a União 

Europeia, especialmente o Brasil, ressaltando sua relevância dentro do comércio mundial.1 

4.1 A UNIÃO EUROPEIA 

No continente europeu, as marcas deixadas pelas Guerras Mundiais e pelos regimes 

totalitários criaram a necessidade de garantir a paz e a segurança no continente. Em 1957, a 

Comunidade Econômica Europeia (CEE) foi fundada em ocasião do Tratado de Roma, criando 

um mercado comum, contando com seis países membros: Alemanha Ocidental, Bélgica, 

França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos. A década de 1960 foi marcada pela derrubada de 

tarifas aduaneiras entre os países, bem como a gestão conjunta de produtos agrícolas de forma 

a gerar excedentes alimentares. Em 1973, a Dinamarca, a Irlanda e o Reino Unido unem-se à 

União Europeia, que passa a contar com nove membros. Ao longo da década, os temas em pauta 

eram a crise energética resultantes dos conflitos no Oriente Médio, a OPEP e os choques de 

petróleo, a defesa do meio ambiente, as quedas das ditaduras em Portugal e na Espanha e a 

redistribuição dos recursos em direção às regiões menos desenvolvidas do continente. Em 1979 

ocorre a primeira eleição para o Parlamento Europeu. 

1 A história do Mercosul e da União Europeia foi extraída dos sites oficiais na Internet de ambos os blocos, 
disponíveis nos seguintes endereços: 

BRASIL. Mercosul. Saiba mais sobre o Mercosul. Disponível em: < http://www.mercosul.gov.br/saiba-mais- 
sobre-o-mercosul >. Acesso em: 11 set 2019. 

PARLAMENTO EUROPEU. O PE e os Tratados. Tratado da União Europeia (TUE) / Tratado de 
Maastricht. Disponível em: < https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/pt/in-the-past/the-parliament- 
and-the-treaties/maastricht-treaty >. Acesso em 07 set. 2019. 

UNIÃO EUROPEIA. Sobre a UE. A história da União Europeia. 2019 em: <https://europa.eu/european-
union/about-eu/history_pt>. Acesso em: 16 out 2019. 

http://www.mercosul.gov.br/saiba-mais-
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/pt/in-the-past/the-parliament-
http://europa.eu/european-union/about-eu/history_pt
http://europa.eu/european-union/about-eu/history_pt
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Durante a década de 1980, mais três países tornam-se Estados-membros da UE, sendo 

eles a Grécia em 1981 e Portugal e Espanha em 1986. Em 1987, o Ato Único Europeu propõe 

seis anos para eliminar as barreiras restantes para o livre comércio no bloco econômico e 

consolidar o mercado comum com quatro objetivos, ou "quatro liberdades": livre circulação de 

mercadorias, de serviços, de pessoas e capitais. A década se encerra com o esfacelamento do 

comunismo, simbolizado pela queda do Muro de Berlim em 1989 e a unificação das duas 

Alemanhas. 

A década de 1990 foi uma das mais dinâmicas para a União Europeia, quando se 

solidificaram os ideais do Ato Único Europeu. O Tratado de Maastricht, assinado em 7 de 

fevereiro de 1992 estabelece as bases políticas e econômicas da União Europeia; mais tarde, o 

Tratado de Amsterdã, em vigor em 1999, ampliou as competências políticas, jurídicas e sociais 

da UE, bem como o reforço do papel do Parlamento na política do bloco. Em 1995, a Áustria, 

a Finlândia e a Suécia unem-se ao bloco, e o tratado de Schengen garante a livre circulação de 

pessoas sem restrições entre os países-membros. Em 1999 todas as taxas de câmbio são fixadas 

e a comunidade adere à moeda comum, o euro, o que permite a facilitação do comércio, e o 

Banco Central Europeu passa a ser o órgão central da política monetária no bloco. 

Doze países aderem à União Europeia durante a década de 2000. A crise econômica que 

teve início em 2008 marcou profundamente o bloco, sobretudo os países menos ricos, como 

Grécia e Espanha, que recorreram à União Bancária, entidade com a finalidade de auxiliar os 

países em pior situação econômica. Atualmente, a União Europeia conta com 27 países-

membros e seus desafios mais recentes são a saída do Reino Unido do bloco - um membro de 

grande peso econômico, as discussões sobre as alterações climáticas, os refugiados que 

recorrem aos países desenvolvidos e pacíficos europeus em fuga de guerras e fome, e o 

crescimento global do terrorismo. 

4.2 O MERCOSUL 

Como iniciativa de integração regional na América Latina, negociado desde o final da 

década anterior, o Mercosul estabeleceu um mercado comum para seus membros, que também 

deveriam aderir a uma política comercial comum. O acordo estabeleceu a livre circulação de 

bens entre países e a adoção de uma tarifa externa comum para negociações externas. Os países 

fundadores - Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai; a Bolívia como Estado associado em 

processo de adesão - assinaram o Tratado de Assunção em 1991, dando início às negociações 

do acordo. Desde então, foram negociados mais de 40 tratados no Mercosul, ampliando 
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parcerias entre seus membros e Estados associados. O processo de integração econômica, 

sobretudo no campo industrial, aumentou consideravelmente o volume do intercâmbio 

comercial sub-regional e facilitou a implantação de projetos com financiamento binacional para 

a produção de bens de comércio com outros países, assim como ampliou o acesso ao crédito 

internacional (RODRÍGUEZ, 1995, p. 9). 

O Tratado de Assunção estabeleceu o livre comércio intrazona, extinguindo o imposto 

de importação para todos os produtos exceto automóveis e açúcar. Como união aduaneira, criou 

onze níveis de tarifas entre 0% e 20% de acordo com a complexidade do produto em questão, 

sendo os insumos tarifados ao nível mais baixo. Em 1994, o Protocolo de Ouro Preto conferiu 

ao Mercosul a personalidade jurídica de nível internacional e instituiu as normas dos três órgãos 

do bloco: o Conselho de Mercado Comum (CMC), o órgão superior que conduz o processo de 

integração, o Grupo Mercado Comum (GMC), órgão executivo, e a Comissão de Comércio do 

Mercosul (CCM), órgão técnico que fiscaliza a aplicação dos instrumentos de política comercial 

comum. 

Nos anos recentes, a abrangência da pauta das reuniões do bloco se ampliou 

consideravelmente. Os temas centrais envolvem projetos sociais, direitos humanos e proteção 

ao meio ambiente. Em termos técnicos, preocupa-se com a facilitação dos investimentos 

internos, contratações públicas e contratos internacionais. A plena vigência dos termos do 

Mercado Comum previstos no Tratado de Assunção ainda não foi alcançada, fazendo-se 

necessários avanços na coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais, a convergência 

das legislações nacionais dos Estados-membros, a livre circulação de bens e pessoas e a 

mobilidade acadêmica. 

4.3 HISTÓRICO DAS NEGOCIAÇÕES B I REGIONAIS E BILATERAIS 

No início dos anos 1990, o mundo viveu uma forte onda de aberturas comerciais e 

integrações de mercados internacionais. Destacavam-se a Organização Mundial do Comércio 

(OMC), que experimentava forte prestígio após a rodada Uruguai, os tratados de Maastricht e 

de Amsterdã pela União Europeia, e a criação do Mercosul. A derrocada da União Soviética 

marca o período, em que a política externa passa a ser priorizada nos contratos internacionais, 

objetivando a melhoria da competitividade, reforço da capacidade de negociação comercial e 

conquista de novos mercados de exportação. 

A criação do NAFTA em 1988 marca a década juntamente com o Ato Único Europeu 

entre os grandes pactos internacionais. No mesmo ano, iniciam-se as negociações de integração 
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no Cone Sul, com a assinatura da Ata de Buenos Aires, concluídas em 1991 com a formação 

do Mercosul, um polo de comércio alternativo ao NAFTA. Após o Tratado de Assunção, os 

chanceleres do Mercosul reúnem-se com o presidente da Comissão Europeia em Luxemburgo 

e firmam o Acordo de Cooperação Interinstitucional Mercosul/UE em 1992, em que prometem 

cooperação aduaneira, técnica e agrária. Após a adesão do México ao NAFTA em 1993, a UE 

ao perder parte de um importante mercado, prossegue com as negociações com o Mercosul. 

Em 1994, a Cúpula de Miami recebe os líderes de 33 países para anunciar o projeto de 

uma Área de Livre Comércio das Américas (ALCA), cuja integração promete acontecer por 

integração dos blocos já existentes (building blocks). As formações da ALCA e do acordo com 

a União Europeia seguem concomitantemente; em 1995, um acordo-quadro entre o Mercosul e 

a União Europeia é assinado em Madri, estabelecendo os objetivos e as condições para uma 

associação inter-regional. 

A assinatura do Acordo-Quadro é cercada pela expectativa de se chegar a uma 
conclusão a médio prazo. Entretanto, nem datas nem prazos foram fixados, por duas 
razões. Primeiro, pela "cautela" do governo brasileiro em não se aventurar em uma 
zona de livre comércio entre grupos com níveis desiguais de desenvolvimento 
econômico, levando ainda em conta a recente e traumática experiência da abertura 
comercial unilateral do início dos anos 90. Segundo, por conta das outras prioridades 
dos dois blocos. (SAVINI, 2001, p. 112). 

O final da década é marcado por importantes acontecimentos em ambos os blocos, como 

a consolidação do Mercosul como união aduaneira, após a crise da desvalorização do real em 

1999, as negociações com a ALCA, e na Europa, a implementação do Euro e da União 

Econômica e Monetária. 

As negociações de comércio entre o Mercosul e a UE sempre procuraram priorizar 

setores estratégicos e sensíveis a alterações de mercado. As discussões sobre as questões 

comerciais foram divididas em três grupos técnicos: 

a) Questões aduaneiras relacionadas ao comércio de bens (tarifas, barreiras não-

tarifárias, normas técnicas, regras de origem e direito antidumping; 

b) Comércio de serviços, propriedade intelectual e investimentos; 

c) Compras governamentais, concorrência e solução de controvérsias. 

Em 2001, a UE apresentou uma proposta de calendário de eliminação de tarifas, 

incluindo serviços e compras governamentais. A proposta, que foi adaptada para os dias atuais 
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e continua em pé nos termos do acordo inter-regional, consistia em cobertura mínima de 90% 

de bens, divididos em cinco grupos, com cronogramas de liberalização linear de 0, 4, 7 e 10 

anos, alinhamento imediato para um grupo de produtos — de informática, farmacêuticos, entre 

outros — e para o setor químico, além de reciprocidade estrita em têxteis, vestuário e calçados. 

(KUME et al., 2004, p. 1). 

Desde 1999 são realizadas as Cúpulas União Europeia-América Latina-Caribe, uma 

oportunidade de ampliar o diálogo político inter-regional. Segundo Diz e Luquini (2011, p. 

110), o objetivo das cúpulas são o fortalecimento da cooperação política; a intensificação da 

expansão e a diversificação do comercio inter-regional; e o estabelecimento das bases de uma 

cooperação dinâmica entre as regiões, com ênfase para a cultura, a educação e o 

desenvolvimento humano. 

Entre os anos de 2000 e 2005, ocorreram dezesseis rodadas de negociação entre o 

Mercosul e a União Europeia, com o intuito de alcançar um consenso nos termos do acordo de 

comércio. No entanto, desde 2005 até 2010, as negociações inter-regionais permaneceram 

estagnadas, até a Cúpula de Madri em 2010, onde foram relançadas as negociações. 

Nesse ínterim, no entanto, as interações entre os blocos continuaram a nível intenso. Em 

2007, entra em vigor o Acordo-Quadro de Cooperação Científica e Tecnológica, com o objetivo 

de promover e regular a cooperação entre o Brasil e a UE em pesquisa e desenvolvimento 

científico e tecnológico, abordando temas como "biotecnologia; tecnologias da informação e 

das comunicações; bioinformática; microtecnologias e nanotecnologias; investigação de 

materiais; gestão e uso sustentável dos recursos ambientais; saúde e medicina; aeronáutica, 

entre outras." (GOMES, 2018, p.35). 

No mesmo ano, a União Europeia firma uma Parceria Estratégica com o Brasil, 

proporcionando ampliação do diálogo político e diplomático e reconhecendo a importância do 

país no cenário econômico mundial. Desde então, as negociações bilaterais ocorrem em 

encontros anuais em forma de cúpula, envolvendo temas atuais e relevantes como as crises 

econômicas, a luta contra o tráfico de drogas e o crime organizado, o não-desarmamento e a 

não-proliferação de armas nucleares, as mudanças climáticas, a migração, a inclusão de setores 

econômicos estratégicos de interesse recíproco, entre outros. A parceria estratégica trouxe 

também ganhos para o comércio. Segundo Vasconcelos (2015, p. 30), é possível verificar que 

2008 e 2011, representando 46.818,15 milhões de dólares e 49.426,79 milhões de 
dólares, foram os anos em que o Brasil mais exportou para a UE e 2001 e 2002 os que 
menos exportou (...) no que diz respeito à UE, verifica-se que os anos de 2012 e 2013, 
representando 50.769,57 e 53.387,14 milhões de dólares, foram os que mais exportou 
para o Brasil, sendo 2002 e 2003 os que menos exportou. 
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Entre 2015 e 2019, no entanto, a parceria estratégica Brasil-UE permaneceu estancada, 

como efeito da crise política e econômica enfrentada pelo Brasil. Perante um cenário doméstico 

de instabilidade, pairavam dúvidas sobre a continuidade do diálogo bilateral. Em 2019, o Brasil 

começa a deixar a crise econômica no passado e a mudança nos atores políticos torna possível 

ao país retomar as negociações internacionais. No entanto, novos desafios surgem como o 

crescimento da China desde 2009 e a perda de espaço da União Europeia para a China como 

primeiro parceiro comercial do Brasil em 2015 (VALDEZ apud PENNAFORTE et al., 2018, 

p. 13), o que se mostra um fator importante de interesse para a assinatura do acordo. 

4.4 COMPOSIÇÃO DO COMÉRCIO MERCOSUL-UNIÃO EUROPEIA 

O comércio entre o Mercosul e a União Europeia representa uma fatia significativa no 

total de transações globais. Somados, os dois blocos representam PIB de cerca de US$ 20 

trilhões, cerca de 25% da economia mundial, abrangendo um mercado de aproximadamente 

780 milhões de pessoas. A UE está somente atrás da China entre os maiores parceiros 

comerciais do Mercosul, que por sua vez é o oitavo maior parceiro da UE. Em 2018, o fluxo 

bilateral de comércio representou uma soma de US$ 90 bilhões. Somente o Brasil exportou 

mais de US$ 42 bilhões para a UE, totalizando 18% do total de exportações nacionais. Em 

termos de investimentos, a UE é o maior investidor estrangeiro no Mercosul, com um estoque 

total de US$ 433 bilhões em 2017. 

A União Europeia representa um grande mercado para os produtos agrícolas do 

Mercosul, ocupando o posto de maior importador agrícola mundial em 2018, com uma soma 

de US$ 182 bilhões em importações. O Brasil é o segundo maior fornecedor desses produtos 

para o mercado europeu. Em 2018, o Brasil exportou cerca de US$ 35 bilhões para a União 

Europeia, contra cerca de US$ 7 bilhões da Argentina e US$ 2 bilhões do Paraguai e Uruguai. 

Abaixo, dados de comércio das categorias de produtos mais representativos em termos de 

exportações brasileiras para a União Europeia, de acordo com dados do Ministério da 

Economia, Indústria, Comércio Exterior e Serviços de 2018. Dentro das categorias de insumos 

para a ração animal e de oleaginosas e grãos, destacam-se produtos como a soja, milho e farelos 

de vários tipos. 
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TABELA 3 - PRODUTOS BRASILEIROS MAIS EXPORTADOS PARA A UNIÃO EUROPEIA E M 
VOLUME DE COMÉRCIO (2018) 

Produto Valor (US$ milhões) 

Insumos para ração animal 3.400 

Café 2.300 
Oleaginosas e grãos 2.000 

Preparações alimentícias vegetais 1.300 

Carnes 989 
FONTE: Ministério da Economia - Brasil (jun. 2019). Elaboração própria. 

Segundo dados do Ministério da Economia de 2018, países como Holanda, Alemanha, 

Espanha, Itália e Bélgica figuram entre os principais importadores dos produtos brasileiros, 

representando a importância de 31%, 12%, 12% 8,4% e 7,6% do total de exportações brasileiras 

para a União Europeia, que totalizaram US$ 42,11 bilhões nesse mesmo ano. Os gráficos 1 e 2 

mostram a estrutura do comércio entre o Brasil e a União Europeia entre os anos de 2008 a 

2018. Percebe-se a importância do comércio com a UE para o Brasil: as exportações com 

destino à UE representaram 17,6% do total exportado pelo país no ano de 2018. Mesmo em 

período de crise econômica, apesar da desaceleração do comércio, a UE se mantém relevante 

como compradora dos produtos nacionais: em 2016, importou mais de US$ 33 bilhões em 

produtos brasileiros, representando 18% das exportações nacionais totais, e em 2009, durante a 

mais recente crise global, importou do Brasil um total de US$ 34.178 bilhões, ou 22,35% do 

total de exportações nacionais, que caíram devido à recessão. 
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GRÁFICO 2 - EXPORTAÇÕES, IMPORTAÇÕES E BALANÇA COMERCIAL BRASIL - UNIÃO 
EUROPEIA (2008-2018) (US$ BILHÕES) 
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FONTE: Ministério da Economia - Brasil (jun. 2019). Elaboração própria. 
*NOTA: dados de 2019 consolidados até Junho. 

A pauta de exportações do Brasil para a União Europeia é mais variada em termos de 

tipos de produtos do que a pauta de importações brasileiras oriundas da UE. Os gráficos 3 e 4 

demonstram esses dados, entre os anos de 2008 a 2018. Percebe-se que o Brasil importa em 

grande maioria produtos industrializados da União Europeia, ao passo que exporta maior 

quantidade de produtos agrícolas, no entanto sem deixar de exportar manufaturados. 
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GRÁFICO 3 - EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS POR FATOR AGREGADO - PARCEIRO: UNIÃO 
EUROPEIA - UE (2008-2018) 

FONTE: Ministério da Economia - Brasil (2019). Elaboração própria. 
*NOTA: dados de 2019 consolidados até Junho. 

GRÁFICO 4 - IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS POR FATOR AGREGADO - PARCEIRO: UNIÃO EUROPEIA 
- UE (2008-2018) 

FONTE: Ministério da Economia - Brasil (2019). Elaboração própria. 
*NOTA: dados de 2019 consolidados até Junho. 

Segundo dados do Informe Técnico de Comércio Exterior do Mercosul (2018), os 

principais parceiros comerciais do Brasil, encontram-se a China em primeiro lugar, seguida 
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pela União Europeia, e os Estados Unidos em terceiro. Argentina, México, Japão e Índia 

também figuram entre os grandes parceiros do Brasil, representando US$ 14,9, 4,5, 4,3 e 3,9 

bilhões em exportações em 2018. Quanto aos concorrentes europeus nas importações 

brasileiras, a China e os Estados Unidos também demonstram força, representando 19 e 16% 

das importações brasileiras, respectivamente, em 2018. A totalidade das importações oriundas 

da Europa representou 23% no mesmo ano, contra 36% da Ásia e 20% da América do Norte. 

Os principais países europeus exportadores para o Brasil são a Alemanha (14,4% - US$ 10,5 

bilhões) e a Itália (14% - US$ 4,5 bilhões) em 2018. 

O comércio entre o Brasil e a União Europeia mostra-se sólido, com vários setores 

complementares, mostrando que um acordo comercial pode estreitar ainda mais os intercâmbios 

comerciais entre as regiões. No entanto, o país possui parceiros comerciais expressivos além da 

UE, o que pode representar uma concorrência para os produtos europeus no país. 

4.5 OS TERMOS DO ACORDO 

Em 4 de julho de 2019, o Governo brasileiro e o Mercosul publicaram um resumo 

informativo sobre os termos do iminente acordo comercial com a União Europeia, ressuscitando 

o tema na imprensa e na academia após cerca de uma década sem discussões relevantes sobre 

o tema. Baseado nos três pilares do diálogo político, da cooperação e do livre comércio, abrange 

variados temas como tarifas, subsídios, integração regional, compras governamentais, 

desenvolvimento sustentável, defesas comerciais, propriedade intelectual, defesa da 

concorrência, entre outros tópicos. O acordo prevê a liberação do comércio entre os blocos a 

nível tarifário, em cestas de desgravação tarifária de 0, 4 7 e 10 anos. Dos 24% dos produtos 

brasileiros que entram atualmente na UE livres de tarifas, espera-se o aumento para 92% de 

importações livres de tarifas na UE com tarifa zero, em um prazo máximo de dez anos a partir 

da vigência do acordo. 

Os produtos agrícolas do Mercosul receberão acesso preferencial na UE, que liberalizará 

82% do volume de comércio e 77% das linhas tarifárias. Outros produtos relevantes como o 

etanol, as carnes bovinas, suínas e de aves, o açúcar, o milho e o arroz terão suas quotas de 

acesso ampliadas. O Mercosul, por sua vez, liberalizará 96% do volume de comércio e 77% das 

linhas tarifárias. Produtos como leite em pó, queijos, vinhos e espumantes receberão 

desgravação gradual no prazo de dez anos e ampliação de quotas. 
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TABELA 4 - PRAZOS DE LIBERALIZAÇÃO PELA UNIÃO EUROPEIA DE TARIFAS DE IMPORTAÇÃO 
DE PRODUTOS AGRÍCOLAS PROVENIENTES DO MERCOSUL 

Produto Prazo de Liberalização (anos) 
Café torrado e solúvel 4 
Fumo manufaturado 7 

Fumo não manufaturado 4 
Abacates 4 

Limões e limas 7 
Melões e melancias 7 

Uvas de mesa Imediato 
Maçãs 10 
Peixes Maioria na entrada em vigor 

Crustáceos Cestas de 0 a 4 anos 
Óleos vegetais Imediato 

FONTE: Ministério da Economia - Brasil (2019). Elaboração própria. 

As exportações brasileiras cujo acesso será ampliado por meio de quotas constam na 

tabela 5: 

TABELA 5 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO DAS EXPORTAÇÕES DO MERCOSUL AO MERCADO 
EUROPEU POR MEIO DE QUOTAS 

Produto Tratamento 

Carne bovina 
99 mil toneladas peso carcaça, 55% resfriada e 45% congelada, com intraquota de 

7.5% e volume crescente em 6 estágios. Quota Hilton (10 mil toneladas): 
intraquota passará de 20% a 0% na entrada em vigor do acordo 

Carne de aves 180 mil toneladas peso carcaça, intraquota zero, 50% com osso e 50% desossada 
e volume crescente em 6 estágios 

Carne suína 25 mil toneladas, intraquota de 83 euros/tonelada e volume crescente em 6 
estágios 

Açúcar 180 mil toneladas (WTO quota), intraquota zero na entrada em vigor do acordo. 
Quota específica para o Paraguai de 10 mil toneladas, com intraquota zero 

Etanol 

450 mil toneladas de etanol industrial, intraquota zero na entrada em vigor do 
acordo. 200 mil toneladas de etanol para outros usos (inclusive combustível), 
intraquota com 1/3 da tarifa aplicada europeia (6,4 ou 3,4 euros/hectolitro), 

volume crescente em 6 estágios 

Arroz 60 mil toneladas, intraquota zero na entrada em vigor, volume crescente em 6 
estágios 

Mel 45 mil toneladas, intraquota zero na entrada em vigor, volume crescente em 6 
estágios 

Milho (sweetcorn) 1 milhão de toneladas, intraquota zero na entrada em vigor do acordo, volume 
crescente em 6 estágios 

FONTE: Ministério da Economia - Brasil (2019). 
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Pelo lado do Mercosul, a ampliação das quotas de importações da União Europeia se 

dará conforme descrito na tabela 6: 

TABELA 6 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO DAS EXPORTAÇÕES DA UNIÃO EUROPEIA AO MERCOSUL 
POR MEIO DE QUOTAS 

Produto Tratamento 

Queijos 30 mil toneladas com volume crescente e intraquota decrescente em 10 
anos (exclusão de muçarela) 

Leite em pó 10 mil toneladas com volume crescente e intraquota decrescente em 10 
anos 

Fórmula infantil 5 mil toneladas com volume crescente e intraquota decrescente em 10 
anos 

Vinhos liberalização tarifária em 8 anos (garrafas de até 5 litros e champanhe). 
Exclusão de vinho a granel, mostos e suco de uva 

Espumantes Preço acima de USD 8 FOB/litro livre de gravames na entrada em vigor 
do acordo. Liberalização tarifária após 12 anos 

Alho 15 mil toneladas com volume crescente e intraquota decrescente em 7 
anos 

Chocolates e intermediários de cacau 

Chocolate, chocolate branco e achocolatados: quota crescente de 12.581 
mil toneladas a 34.160 mil toneladas em 10 ou 15 anos, com preferência 
intraquota de zero em 10 ou 15 anos. Durante o período de transição, a 

tarifa extraquota é de 18%-20%. Livre mercado após 15 anos. Manteiga, 
pasta e pó: desgravação em 15 anos, com exceção da pasta 

desengordurada (10 anos) 

FONTE: Ministério da Economia - Brasil (2019). 

A proposta para o setor industrial é a derrubada das tarifas de importação pelo lado da 

UE em até 10 anos, sendo 80% já na vigência do acordo; pelo Mercosul, serão liberalizadas 

91% das tarifas. Os setores estratégicos como os de peças automotivas, máquinas, produtos 

químicos e farmacêuticos serão liberalizados em sua totalidade pelo Mercosul. 

TABELA 7 - PRAZOS DE LIBERALIZAÇÃO PELO MERCOSUL DE TARIFAS DE IMPORTAÇÃO DE 
PRODUTOS INDUSTRIAIS PROVENIENTES DA UNIÃO EUROPEIA 

Produtos Tratamento 

Químicos desgravação tarifária de 0 a 4 anos 

Máquinas desgravação tarifária de 0 a 7 anos 
Equipamentos 

médicos desgravação tarifária de 0 a 7 anos 

Peças de veículos desgravação tarifária de 7 a 10 anos 

Têxteis desgravação tarifária de 0 a 4 anos 

Calçados desgravação tarifária de 7 a 10 anos 

Metais 80% da eliminação tarifária na entrada em vigor do acordo. Restante ocorrerá de 4 a 10 
anos 

FONTE: Ministério da Economia - Brasil (2019). 
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O capítulo do acordo concernente à facilitação de comércio propõe o compromisso de 

rever e melhorar práticas e regulamentos de desembaraços de bens e a utilização máxima de 

processos eletrônicos em operações aduaneiras. De acordo com a OCDE, "somente uma 

melhora no processo de notificação de requisitos aduaneiros tem o potencial de gerar redução 

entre 2,4 e 2,8% dos custos das operações de comércio exterior." O objetivo seria facilitar e 

agilizar os trâmites de importação e exportação, bem como reduzir seus custos, sua burocracia 

e aumentar a transparência nas transações. O acordo firma também o compromisso de 

realização de consultas públicas anteriores à adoção de regulamentos, encorajando as análises 

regulatórias, em alinhamento com as boas práticas internacionais. As certificações de qualidade 

europeias, brasileiras e internacionais serão amplamente reconhecidas por ambas as partes. 

As regras de origem, que por definição do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e 

Serviços (MDIC) 2 (2017), são "exigências produtivas determinadas por países ou blocos para 

caracterizar a origem das mercadorias", objetivam ampliar a integração da economia brasileira 

nas cadeias de valor bilaterais, regionais e globais. Nas palavras do acordo, é salientado o foco 

na ampliação do acesso do Brasil a insumos tecnológicos a preços competitivos, um fator 

importante nos setores com elevado comércio intra-industrial. Prevê em um prazo de cinco anos 

a autocertificação de origem do próprio exportador, e alinhamento com os mais específicos 

requisitos de origem internacionais. 

Os compromissos referentes à propriedade intelectual preveem a modernização da 

legislação pertinente por parte do Mercosul, bem como a adesão a tratados internacionais da 

Organização Mundial de Propriedade Intelectual. O reconhecimento mútuo de indicações 

geográficas também é previsto pelo acordo. Espera-se que tais medidas criem incentivos à 

inovação e ao aumento do número de patentes registradas pelo Brasil e pelo Mercosul. Prevê 

também benefícios para médias e pequenas empresas em sua integração com o mercado global, 

com a criação de redes empresariais, joint ventures, parcerias, compras governamentais, 

programas de capacitação, entre outras medidas. 

Os próximos trâmites para a homologação do acordo comercial passam pela revisão 

técnica e jurídica e a tradução nos idiomas oficiais dos blocos (23 idiomas). Em seguida, será 

2 
O MDIC - Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços foi extinto no início de 2019, por meio do 

Medida Provisória n° 870, de 1° de janeiro de 2019 (Art. 570), posteriormente convertida na Lei N° 13.844. 
Tornou-se uma secretaria do Ministério da Economia, a SECINT - Secretaria Especial de Comércio Exterior e 
Assuntos Internacionais. 
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encaminhado para a assinatura formal, aos conselhos da União Europeia e do Mercosul, um 

processo que, conforme verificado historicamente, pode prolongar-se por um período de entre 

7 meses a 3 anos. Portanto, não é esperada a assinatura oficial do acordo até o início do mês de 

fevereiro de 2020, a contar da data da divulgação oficial dos blocos da intenção de firmar o 

acordo, no início de julho de 2019. 

O próximo passo será a submissão do tratado aos parlamentos nacionais e ao Parlamento 

Europeu. No caso do Brasil, será apreciado pelo Congresso Nacional, primeiramente, pela 

Câmara dos Deputados; em seguida, pelo Senado Federal. Após aprovado, o Senado autorizará 

o Poder Executivo a ratificar o acordo. A parte econômica entrará em vigor provisoriamente 

após a aprovação do Parlamento Europeu e do Mercosul; a parte política será homologada 

individualmente após apreciação e conclusão dos processos internos de ratificação de cada um 

dos Estados-partes da União Europeia, bem como dos Estados-membros do Mercosul. 
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5 METODOLOGIA 

Após a discussão do conceito de competitividade internacional segundo as teorias de 

comércio internacional e um breve histórico sobre as tentativas anteriores de firmar o acordo 

de comércio Mercosul-União Europeia, percebe-se que o acordo faz parte da história de ambos 

os blocos desde a sua fundação, como uma alternativa de fortalecimento da competitividade 

dos países-membros frente ao mercado mundial. Isso se constata em termos históricos e 

teoricamente aumenta a probabilidade de ampliação da participação dos blocos no comércio 

internacional, porém a análise de fatos e dados empíricos faz-se necessária para compreender 

os verdadeiros e possíveis impactos do acordo, uma vez homologado. 

Foram coletados dados do volume de comércio bilateral entre Brasil e União Europeia 

com a finalidade de obter as vantagens e desvantagens comparativas de ambos. O objetivo da 

análise empírica será encontrar desvantagens comparativas do Brasil nos setores que receberão 

desgravação tarifária pelo acordo. Realizando uma análise cruzada entre os resultados obtidos 

em cada setor e os termos de abolições tarifárias setoriais constantes do acordo, será possível 

constatar em quais setores o Brasil será favorecido ou desfavorecido. Os setores em que o país 

possuir desvantagem comparativa sofrerão forte concorrência com as importações europeias se 

estas forem liberalizadas. Os setores em que o Brasil demonstrar vantagem comparativa 

tenderão a se beneficiar da ampliação do comércio após a liberalização. 

5.1 LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS DADOS 

Foram utilizados dados de comércio setorial bilateral entre o Brasil e a União Europeia, 

medidos em dólares americanos, em dezessete anos (2001-2018), bem como o volume de 

comércio total para todos os anos, cuja fonte é o Trade Map - Trade Statistics for International 

Business Development, do International Trade Centre (ITC), órgão de disponibilização de dados 

desenvolvida pela UNCTAD e pela OMC. Foi aplicada uma desagregação média aos dados 

para solucionar o trade-off entre facilitação da visualização dos resultados e a maximização do 

detalhamento dos mesmos. Logo, os dados foram divididos em setores segundo o Sistema 

Harmonizado - SH e desagregados em quatro dígitos, gerando um total de 1226 categorias de 

produtos. Da mesma fonte foram também obtidos dados de importações e exportações mundiais 

totais entre os anos de 2001 a 2018 e para o volume de comércio total dos dezessete anos, bem 

como somente para o Brasil, organizados e desagregados de forma idêntica. Para a apresentação 
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dos resultados, as categorias foram novamente agregadas em seções do SH de dois dígitos para 

facilitar a visualização. 

5.2 INSTRUMENTOS DE ANÁLISE 

O presente estudo objetiva desenvolver a metodologia utilizada por Castilho (2005) ao 

analisar as importações europeias no Mercosul e sua influência sobre a competitividade dos 

produtos sul-americanos, utilizando dados recentes referentes ao Brasil em específico. A 

atualidade das constatações de Castilho e sua aplicação à realidade atual do comércio Brasil-

União Europeia estarão também sob análise, após quase quinze anos da publicação do estudo 

da pesquisadora. 

Primeiro, foi realizado o cálculo da participação percentual das importações europeias 

sobre o total de importações brasileiras em cada ano e no total, ao dividir o valor das 

importações oriundas da Europa sobre o total de importações brasileiras. O mesmo cálculo foi 

realizado com as exportações brasileiras com destino à Europa sobre o total de exportações 

nacionais. 

Em seguida, obteve-se o peso percentual das exportações europeias com destino ao 

Brasil, concomitantemente com o peso percentual das exportações brasileiras com destino à 

União Europeia, em cada ano e no total dos dezessete anos. 

O Índice de Orientação Geográfica (IOG) é um indicador atribuído a Kym Anderson e 

Hege Norheim (1993) que verifica a existência de viés geográfico positivo ou negativo no 

comércio bilateral. Trata-se conceitualmente da proporção do comércio de uma região com o 

resto do mundo relativa à proporção mundial de comércio no setor. Se o IOG for inferior a 1 

em determinado setor, o viés geográfico é negativo, ou seja, "a importância das exportações de 

um país para determinado parceiro é inferior à importância de seu parceiro nas compras 

mundiais" (CASTILHO, 2005, p. 180). A importância da detecção deste fenômeno reside em 

encontrar preferências dentro do comércio bilateral; a saber, a comparação do peso do Brasil 

como destino das importações da UE com sua importância como importador mundial. Se a 

estrutura de comércio entre os dois parceiros seguir a distribuição total mundial, o IOG terá 

valor unitário. 

O Índice de Orientação Geográfica foi calculado pela seguinte fórmula, adotada por 

Castilho (2005, p. 180): 
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onde: 

s é o setor; 

i é o país exportador (UE); 

j o importador (Brasil); 

W é o mundo; 

X representa as exportações; 

M as importações. 

Dessa forma, o índice para cada setor foi obtido ao dividir a razão entre as exportações 

europeias para o Brasil sobre as importações totais de União Europeia e a razão entre as 

importações brasileiras totais sobre o total de importações mundiais, para os anos em estudo e 

para o total. 

As vantagens comparativas reveladas (VCR), conforme metodologia de Bela Balassa 

(1965), revelam a existência de especialização de um país em exportar determinado bem, 

revisitando e tornando mais precisa a teoria ricardiana das vantagens comparativas. Um país 

será especializado em exportar determinado bem se seu market share no setor em questão for 

maior do que a média global ou, em outras palavras, se a proporção de exportações nacionais 

do produto em análise for maior do que a área de referência (geralmente, o mundo). O resultado 

das VCRs será relevante se for maior do que 1, demonstrando, portanto, que suas exportações 

daquele produto superam o esperado a partir do modelo de referência. 

O cálculo realizado para obter as vantagens comparativas reveladas baseou-se na 

equação abaixo, de acordo com Balassa (1965): 

onde: 

x i s : exportações do setor s do país i 

T s = XiW  
i j MJW 

M, WW 
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Xi: total de exportações do país i 

Xa s : total de exportações do setor s da região de referência 

Xa: total de exportações da região de referência. 

As vantagens comparativas reveladas foram obtidas tanto para a União Europeia, tendo 

o Brasil como o país de referência, como para o Brasil, tendo como referência a União Europeia, 

em cada setor, tanto da União Europeia quanto do Brasil. Foram também obtidas as 

desvantagens comparativas reveladas (DCR), que são definidas pelos resultados do cálculo das 

VCR mais baixos ou menores do que 0,5, para a obtenção dos setores mais vulneráveis às 

importações europeias, bem como os setores europeus mais fracos nos quais o Brasil poderá 

elevar sua competitividade. Os setores em que o Brasil apresentar desvantagem comparativa 

(vantagem comparativa muito baixa) e que ao mesmo tempo resultarem em vantagem 

comparativa favorável à UE serão os setores mais vulneráveis à competição europeia. Isso 

significa que a liberalização de tarifas nesses setores acarretará em perda de mercado nacional 

para a maior quantidade de produtos europeus que entrarão no mercado, após a facilitação do 

comércio. 

0 Índice de Complementaridade (IC) adaptado por Anderson e Norheim (1993, p. 82) 

a partir do índice de Drysdale (1988, p. 87 apud ANDERSON; NORHEIM, 1993, p. 82) é 

derivado das vantagens comparativas reveladas calculadas anteriormente. Sua função é medir 

a oferta exportadora de um país e a demanda importadora de seu parceiro (CASTILHO, 2005, 

p. 180), ao combinar as vantagens comparativas do exportador e as desvantagens comparativas 

do importador. Os setores com maiores resultados revelam a tendência à intensificação do 

comércio nesses setores após a liberação tarifária. 

Conforme Castilho (2005, p. 180), a fórmula abaixo expressa os passos para a obtenção 

do IC: 

Ij= ( MWW \ 2 

\1SMSWW) 

onde: 

s é o setor; 

1 é o país exportador (UE); 
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j o importador (Brasil); 

W é o mundo; 

X representa as exportações, 

M as importações. 

Por fim, para fins de aperfeiçoamento da análise comparativa, foi calculada a proporção 

das importações brasileiras oriundas do resto do mundo (sem incluir a União Europeia) em 

todos os setores, ou seja, subtraindo as importações europeias do total de importações do Brasil 

para cada ano e do total de todos os anos, e dividindo o resultado pelo total. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A estrutura e a composição da pauta de importações brasileiras provenientes da União 

Europeia mantiveram-se constantes ao longo dos anos em estudo. Percebe-se uma grande 

participação dos produtos manufaturados (90,68%) gerando um volume de US$ 503 bilhões, 

com destaque para os produtos químicos (24,49%), equipamentos de transporte (11,84%) e 

máquinas e equipamentos (31,37%), produtos com alto grau de sofisticação. Os artigos mais 

responsáveis por essas fatias maiores nas importações brasileiras foram os farmacêuticos 

(7,92%) e fertilizantes (2,28%) para os produtos químicos, aeronaves (2,31%) e veículos não 

ferroviários ou elétricos (8,89%) para os equipamentos de transporte, e máquinas e peças para 

motores (5,41%) para as maquinarias. Os valores referentes à esta última categoria encontram-

se bem distribuídos em termos de participação de cada produto sobre o total de exportações, ou 

seja, não há um artigo que ocupe um peso significativamente maior, o que pode refletir o alto 

valor agregado para todos as máquinas e equipamentos importados em geral. Os resultados de 

participação do comércio por fator agregado de dois dígitos do SH para os anos entre 2001 e 

2018 estão localizados nos Apêndices 1, 2 e 3. 

O Gráfico 5 demonstra o total de importações brasileiras provenientes da União 

Europeia entre 2001 e 2018 classificado por produtos em nível de desagregação de dois dígitos, 

segundo o Sistema Harmonizado. As importações se concentram fortemente nos produtos de 

maquinaria, equipamentos elétricos e audiovisuais (33%), seguidos pelos produtos químicos 

(26%) e equipamentos de transporte (13%). 
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GRÁFICO 5 - IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS PROVENIENTES DA UNIÃO EUROPEIA POR 
CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS - 2001-2018 

• Equipamentos de transporte 

• Gorduras e óleos animais e vegetais 

• Instrumentos ópticos, médicos, de 
precisão e musicais 

• Maquinaria, equipamentos elétricos e 
audiovisuais 

• Metais base 

• Plásticos e borrachas 

• Produtos de origem animal 

Produtos minerais 

• Produtos químicos 

Produtos vegetais 

FONTE: Internacional Trade Centre (2018). Elaboração própria. 

Por sua vez, a composição da pauta de exportações brasileiras para a União Europeia 

não apresentou concentração nos produtos agrícolas. A participação desses produtos sobre o 

total de exportações brasileiras para a UE de 2001 a 2018 foi de 39,55%, com fluxo total de 

US$ 251 bilhões, representado sobretudo pelas forragens de animais fabricados a partir de 

resíduos agrícolas (8,5%), soja (7,13%) e café (6,28%), e extratos de frutas (3,33%). Os 

produtos de origem animal representaram cerca de 4,28% do comércio total (US$ 27 bilhões). 

Os minerais contaram com um peso de 17,76% e um volume exportado de US$ 112 bilhões, 

representando um volume maior de exportações do que importações de minerais da UE. Os 

pontos fortes dos minérios foram o ferro (9,26%) e o petróleo cru (3,94%). Apesar de não 

representarem uma parcela tão majoritária como no total das importações europeias no Brasil, 

os produtos manufaturados brasileiros exportados para a UE totalizaram US$ 271 bilhões e 

cerca de 42,68% sobre o volume total, sobrepujando a proporção de produtos agrícolas. Os 

produtos com melhor desempenho foram os produtos químicos (4,13%), equipamentos de 

transporte (11,47%), celulose, papel e papelão (5,19%) e máquinas e equipamentos (7,52%), 

destacando-se os farmacêuticos e cosméticos (0,7%), peças e motores de veículos e tratores 

aeronaves e barcos leves (4,32%), a polpa de madeira (4,42%) e peças para motores (1,42%). 
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Os manufaturados brasileiros exportados para a UE em média menor grau de sofisticação e 

valor agregado do que suas contrapartes importadas da UE. 

No Gráfico 6 estão relacionadas as exportações brasileiras para a União Europeia entre 

2001 e 2018 segmentadas conforme a classificação de produtos em dois dígitos no Sistema 

Harmonizado. Nota-se que as exportações se concentram em três tipos de produtos: os minerais 

(20%), gorduras e óleos animais e vegetais (18%) e os vegetais (17%). Os produtos industriais 

são representados pela maquinaria, equipamentos elétricos e audiovisuais (9%), celulose, papel 

e papelão (6%), produtos químicos (6%) e os equipamentos ópticos, médicos, de precisão e 

musicais (5%). 

GRÁFICO 6 - EXPORTAÇÕES DO BRASIL PARA A UNIÃO EUROPEIA POR CLASSIFICAÇÃO DE 
PRODUTOS - 2001-2018 

• Celulose, papel e papelão 

Equipamentos de transporte 

Gorduras e óleos animais e vegetais 
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Maquinaria, equipamentos elétricos 
e audiovisuais 

Metais base 

Plásticos e borrachas 

Produtos de origem animal 

Produtos minerais 

Produtos químicos 

Produtos vegetais 

FONTE: International Trade Centre (2018). Elaboração própria. 
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TABELA 8 - COMPOSIÇÃO DO COMÉRCIO BRASIL-UNIÃO EUROPEIA - 2016-2018 

IMPORTAÇÕES DO 
BRASIL ORIUNDAS 

DA UE 

EXPORTAÇÕES DO 
BRASIL PARA A UE 

DESCRIÇÃO VALORES 
(US$) 

PESO VALORES 
(US$) 

PESO 

Produtos agrícolas 5.737.226 5,86% 39.681.130 35,92% 

Produtos minerais 6.690.110 6,83% 18.944.462 17,15% 

Produtos manufaturados 85.513.046 87,31% 51.847.881 46,93% 

Produtos de origem animal 533.710 0,54% 3.295.367 2,98% 

Produtos vegetais 1.396.515 1,43% 17.437.075 15,78% 

Gorduras e óleos animais e vegetais 3.807.001 3,89% 18.948.688 17,15% 

Produtos químicos 28.351.654 28,95% 4.652.795 4,21% 

Plásticos e borrachas 6.335.356 6,47% 2.133.558 1,93% 

Couros e peles; artigos de viagem 168.867 0,17% 1.549.222 1,40% 

Madeira, cortiça e cestaria 74.558 0,08% 1.686.067 1,53% 

Celulose, papel e papelão 1.328.537 1,36% 6.899.590 6,25% 

Têxteis 882.229 0,90% 371.043 0,34% 

Calçados, chapéus e similares 82.601 0,08% 753.718 0,68% 

Pedras, cerâmicas e vidro 1.014.732 1,04% 398.378 0,36% 

Artigos de joalheria 417.449 0,43% 4.143.146 3,75% 

Metais base 5.939.647 6,06% 11.416.971 10,33% 

Maquinaria, equipamentos elétricos e audiovisuais 26.054.365 26,60% 9.122.799 8,26% 

Equipamentos de transporte 9.274.883 9,47% 7.050.464 6,38% 

Instrumentos ópticos, médicos, de precisão e musicais 4.701.694 4,80% 449.266 0,41% 

Armas e munições 87.059 0,09% 105.627 0,10% 

Artigos manufaturados diversos 774.967 0,79% 434.063 0,39% 

Obras de arte e antiguidades 24.397 0,02% 273.198 0,25% 

Mercadorias não especificadas 51 0,00% 407.976 0,37% 

TOTAL 97.940.382 100,00% 110.473.473 100,00% 
FONTE: International Trade Centre (2018). Elaboração própria. 

6.1 ÍNDICE DE ORIENTAÇÃO GEOGRÁFICA 

O IOG mostrou resultados mais expressivos para os dezessete anos nos artigos de 

joalheria (2,52) e obras de arte e antiguidades (3,51). A categoria de produtos que mais se 

aproximou do valor unitário foram as máquinas e equipamentos elétricos e audiovisuais (0,87). 

A tabela 9 mostra os IOGs para os três últimos anos analisados. Os produtos manufaturados 

apresentam alto viés geográfico nos três anos. Destarte, o comércio entre o Brasil e a União 

Europeia pouco se assemelha à estrutura de comércio mundial. O Brasil desenvolveu a 

tendência a importar produtos manufaturados europeus. Os produtos agrícolas mostraram baixo 

IOG, revelando que há baixa preferência pelos produtos agrícolas europeus. 
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TABELA 9 - ÍNDICE DE ORIENTAÇÃO GEOGRÁFICA BRASIL-UNIÃO EUROPEIA - 2016-2018 

DESCRIÇÃO ÍNDICE DE ORIENTAÇÃO 
GEOGRÁFICA (IOG) 

ANO 2016 2017 2018 T O T A L MÉDIA 

Produtos agrícolas 1,20 1,26 1,41 3,87 1,29 

Produtos minerais 0,71 0,87 0,63 2,20 0,73 

Produtos manufaturados 13,26 14,45 13,73 41,44 13,81 

Produtos de origem animal 0,16 0,18 0,23 0,57 0,19 

Produtos vegetais 0,38 0,43 0,46 1,27 0,42 

Gorduras e óleos animais e vegetais 0,66 0,64 0,72 2,03 0,68 

Produtos químicos 0,58 0,56 0,53 1,67 0,56 

Plásticos e borrachas 0,54 0,55 0,54 1,63 0,54 

Couros e peles; artigos de viagem 0,32 0,29 0,28 0,89 0,30 

Madeira, cortiça e cestaria 0,67 0,68 0,66 2,01 0,67 

Celulose, papel e papelão 0,73 0,87 0,85 2,44 0,81 

Têxteis 0,28 0,26 0,24 0,78 0,26 

Calçados, chapéus e similares 0,14 0,14 0,12 0,40 0,13 

Pedras, cerâmicas e vidro 0,81 0,81 0,83 2,44 0,81 

Artigos de joalheria 3,15 3,33 3,16 9,63 3,21 

Metais base 0,66 0,67 0,58 1,91 0,64 

Maquinaria, equipamentos elétricos e audiovisuais 0,84 0,93 0,96 2,74 0,91 

Equipamentos de transporte 0,94 0,76 0,43 2,14 0,71 

Instrumentos ópticos, médicos, de precisão e musicais 0,87 0,89 0,91 2,67 0,89 

Armas e munições 0,50 0,70 0,31 1,50 0,50 

Artigos manufaturados diversos 0,49 0,49 0,47 1,45 0,48 

Obras de arte e antiguidades 1,73 2,52 2,88 7,13 2,38 

TOTAL 15,17 16,58 15,76 47,51 15,84 

MÉDIA 1,47 1,69 1,42 4,59 
FONTE: Elaboração própria com base nos dados de International Trade Centre (2018). 
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Mediante a análise dos resultados dos Índices de Orientação Geográfica para os anos 

entre 2001 e 2018 no Apêndice 4, a desgravação tarifária para os setores industriais pode 

resultar em aumento no volume de importações dos setores previstos de liberalização tarifária 

pelos termos do acordo. O setor de automóveis e peças para veículos apresenta médio IOG 

(0,72), porém é um dos setores prioritários de expansão, juntamente com as máquinas e 

produtos químicos e farmacêuticos, cujos IOGs variam no mesmo patamar para os anos em 

estudo (0,87 e 0,56, respectivamente). 

6.2 VANTAGENS E DESVANTAGENS COMPARATIVAS REVELADAS 

As vantagens comparativas reveladas (VCR) calculadas pelo índice de Balassa (1965) 

revelam uma predominância de resultados maiores do que 1 para os produtos manufaturados 

europeus. O bloco apresentou especialização nos setores: químico, em especial o farmacêutico 

(1,49), equipamentos de transporte (1,4) e artigos de papel (1,49). Os setores desvantajosos para 

a UE foram os minerais, em especial os cimentos e asbestos (0,38) e os artigos de joalheria, em 

especial as pedras preciosas (0,53). A tabela 10 ilustra os resultados de vantagens comparativas 

para a União Europeia nos anos de 2016 a 2018 e o Apêndice 5 traz os resultados para os 

dezessete anos em análise. 
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TABELA 10 - VANTAGENS COMPARATIVAS REVELADAS - UNIÃO EUROPEIA - 2016-2018 

DESCRIÇÃO VANTAGENS COMPARATIVAS 
REVELADAS - U E 

ANO 2016 2017 2018 T O T A L MÉDIA 

Produtos agrícolas 3,39 3,41 3,45 10,25 3,42 

Produtos minerais 0,42 0,41 0,43 1,26 0,42 

Produtos manufaturados 17,32 17,55 17,73 52,59 17,53 

Produtos de origem animal 1,25 1,27 1,27 3,79 1,26 

Produtos vegetais 0,82 0,80 0,81 2,42 0,81 

Gorduras e óleos animais e vegetais 1,33 1,34 1,37 4,04 1,35 

Produtos químicos 1,49 1,50 1,50 4,48 1,49 

Plásticos e borrachas 1,18 1,19 1,19 3,56 1,19 

Couros e peles; artigos de viagem 1,10 1,16 1,19 3,45 1,15 

Madeira, cortiça e cestaria 1,13 1,16 1,20 3,49 1,16 

Celulose, papel e papelão 1,46 1,47 1,47 4,40 1,47 

Têxteis 0,73 0,75 0,77 2,25 0,75 

Calçados, chapéus e similares 0,97 1,01 1,06 3,04 1,01 

Pedras, cerâmicas e vidro 1,19 1,22 1,22 3,62 1,21 

Artigos de joalheria 0,41 0,43 0,53 1,37 0,46 

Metais base 1,13 1,15 1,14 3,42 1,14 

Maquinaria, equipamentos elétricos e audiovisuais 0,88 0,88 0,88 2,64 0,88 

Equipamentos de transporte 1,50 1,51 1,53 4,54 1,51 

Instrumentos ópticos, médicos, de precisão e musicais 1,06 1,09 1,11 3,26 1,09 

Armas e munições 0,83 0,86 0,85 2,54 0,85 

Artigos manufaturados diversos 1,04 1,05 1,06 3,15 1,05 

Obras de arte e antiguidades 1,22 1,13 1,02 3,38 1,13 

T O T A L 21,13 21,37 21,61 64,10 21,37 

MÉDIA 1,51 1,51 1,55 4,57 
FONTE: Elaboração própria com base nos dados de International Trade Centre (2018). 
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Portanto, depreende-se dos resultados acima uma primeira conclusão: os produtos 

químicos e equipamentos de transporte representam os setores mais competitivos para a UE 

frente ao Brasil; ambos os setores constam no acordo como prioritários para a liberalização. A 

análise será completada ao comparar com as desvantagens comparativas do Brasil: se os dois 

setores representarem um ponto fraco para as exportações nacionais, o acordo trará uma ameaça 

à competitividade do país nessas indústrias. A tabela 11 mostra os resultados das vantagens e 

desvantagens comparativas reveladas da produção nacional entre os anos de 2016 e 2018 e a 

Apêndice 6 traz os resultados para os dezessete anos em análise. 

TABELA 11 - VANTAGENS COMPARATIVAS REVELADAS - BRASIL - 2016-2018 

DESCRIÇÃO VANTAGENS COMPARATIVAS REVELADAS -
BRASIL 

ANO 2016 2017 2018 TOTAL MÉDIA 

Produtos agrícolas 12,80 12,66 12,82 38,28 12,76 

Produtos minerais 1,45 1,53 1,73 4,70 1,57 

Produtos manufaturados 15,57 15,55 14,52 45,64 15,21 

Produtos de origem animal 3,67 3,44 3,22 10,33 3,44 

Produtos vegetais 5,61 6,05 6,92 18,58 6,19 

Gorduras e óleos animais e vegetais 3,52 3,18 2,68 9,38 3,13 

Produtos químicos 0,55 0,55 0,50 1,60 0,53 

Plásticos e borrachas 0,63 0,57 0,49 1,69 0,56 

Couros e peles; artigos de viagem 1,74 1,44 1,05 4,23 1,41 

Madeira, cortiça e cestaria 1,56 1,62 1,68 4,86 1,62 

Celulose, papel e papelão 2,79 2,75 3,16 8,70 2,90 

Têxteis 0,25 0,24 0,25 0,75 0,25 

Calçados, chapéus e similares 0,67 0,65 0,54 1,86 0,62 

Pedras, cerâmicas e vidro 0,95 0,87 0,79 2,62 0,87 

Artigos de joalheria 0,44 0,41 0,42 1,26 0,42 

Metais base 1,14 1,13 1,09 3,35 1,12 

Maquinaria, equipamentos elétricos e audiovisuais 0,31 0,30 0,29 0,90 0,30 

Equipamentos de transporte 1,00 0,88 0,95 2,82 0,94 

Instrumentos ópticos, médicos, de precisão e musicais 0,12 0,12 0,12 0,36 0,12 

Armas e munições 2,58 3,29 2,27 8,15 2,72 

Artigos manufaturados diversos 0,22 0,19 0,18 0,59 0,20 

Obras de arte e antiguidades 0,61 0,55 0,74 1,89 0,63 

TOTAL 29,82 29,74 29,07 88,62 29,54 

MÉDIA 2,94 3,01 3,17 9,12 
FONTE: Elaboração própria com base nos dados de International Trade Centre (2018). 
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As vantagens comparativas reveladas do Brasil no total dos anos em estudo residem nos 

produtos agrícolas, apresentando os maiores resultados nos setores de produtos vegetais (5,25), 

gorduras vegetais e animais (3,72) e os produtos de origem animal (3,59), com destaque para a 

produção de frangos, soja e cana-de-açúcar. Entre os produtos minerais (1,29), o ferro e o 

petróleo cru são pontos fortes do comércio brasileiro; e entre os manufaturados a indústria de 

armas e munições (2,51), celulose e papel (2,06) e de madeira, cortiça e cestaria (1,71) elevam 

o índice de vantagens comparativas. As exportações nas quais o Brasil apresenta maior 

especialização são, portanto, de menor nível tecnológico do que as especializações apontadas 

pelas exportações da União Europeia. Em termos de desvantagens comparativas reveladas 

brasileiras, os instrumentos ópticos, médicos, de precisão e musicais constituem o setor mais 

fraco, com um índice de 0,12. Relógios e pianos são artigos de pouca especialização no Brasil. 

Outros setores que deixaram a desejar em vantagens comparativas foram o de obras de arte e 

antiguidades (0,27) e os artigos têxteis (0,3). 

Os setores nos quais a UE possui vantagem comparativa e que serão críticos ao acordo 

com a UE anteriormente citados - equipamentos de transporte, produtos químicos e papel e 

celulose - apresentaram os seguintes resultados no Brasil: 0,97, 0,56 e 2,06, respectivamente. 

Dados os resultados dos índices, observa-se que o setor químico é o que mais apresentou 

distância entre maior vantagem europeia e maior desvantagem brasileira - uma diferença de 

0,93. No entanto, a produção mais potente do Brasil em produtos químicos são os químicos 

inorgânicos; compostos de minerais preciosos, raros e de produtos radioativos e isótopos, 

categoria que apresentou vantagem comparativa de 2,18; os compostos farmacêuticos 

apresentam desvantagem para o Brasil (0,21). Nos equipamentos de transporte, os setores mais 

vulneráveis foram o de locomotivas férreas, aeronaves não-motorizadas e barcos de pesca. As 

aeronaves demonstraram fortes resultados (2,1), por outro lado, os automóveis e peças 

automotivas resultaram em desvantagem (0,8). 

O setor de papel e celulose, que representa uma vantagem para o Brasil, pode ainda 

competir de frente com as importações europeias, com um índice de 2,06 contra 1,49. Dentro 

do mercado europeu, os metais e outros produtos minerais - setor que será liberalizado - são 

as exportações brasileiras que mais têm a ganhar, a julgar por seu alto índice de vantagem 

comparativa revelada. Os setores têxtil e de calçados não apresentaram vantagem comparativa 

significativa, ainda menor do que o mesmo resultado para a União Europeia, o que sugere que 

a queda das tarifas de importação para esses produtos na UE pode beneficiar o comércio nesses 

setores, oferecendo uma proteção à competição dos produtos brasileiros frente aos europeus. 
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6.3 ÍNDICE DE COMPLEMENTARIDADE 

O Índice de Complementaridade (IC), que por definição expressa a coincidência entre a 

demanda do país importador e a oferta do país exportador, considerou as vantagens 

comparativas da UE, ou os setores mais fortes de produção europeia, contra as desvantagens 

comparativas do Brasil, que consequentemente geram demanda pelas importações europeias. 

Os resultados mostraram que 37,1% do total de produtos possui IC igual ou maior do que 1. 

Os setores com maior complementaridade foram os seguintes: 

a) Produtos químicos: média de 2,7, índice incentivado sobretudo pelas indústrias 

de químicos orgânicos e fertilizantes; 

b) Plásticos e borrachas: média de 1,59, resultado incentivado pelas indústrias de 

celulose primária e borracha natural; 

c) Equipamentos de transporte: média de 1,44, resultado incentivado pelas 

indústrias de barcos e navios, locomotivas férreas e aeronaves. 

A tabela 12 mostra os resultados do Índice de Complementaridade para os anos de 

2016 a 2018, e o Apêndice 7 os mostra para os dezessete anos em análise. 
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TABELA 12 - ÍNDICE DE COMPLEMENTARIDADE DO COMÉRCIO BRASIL-UNIÃO EUROPEIA - 2016¬
2018 

DESCRIÇÃO ÍNDICE DE COMPLEMENTARIDADE 

ANO 2016 2017 2018 TOTAL MÉDIA 

Produtos agrícolas 2,98 2,93 2,52 8,43 2,81 

Produtos minerais 0,44 0,48 0,41 1,33 0,44 

Produtos manufaturados 13,34 13,70 14,75 41,79 13,93 

Produtos de origem animal 1,06 1,08 0,89 3,04 1,01 

Produtos vegetais 1,01 0,77 0,68 2,46 0,82 

Gorduras e óleos animais e vegetais 0,91 1,07 0,94 2,93 0,98 

Produtos químicos 3,12 3,14 3,04 9,29 3,10 

Plásticos e borrachas 1,59 1,65 1,54 4,78 1,59 

Couros e peles; artigos de viagem 0,49 0,65 0,60 1,74 0,58 

Madeira, cortiça e cestaria 0,11 0,10 0,09 0,30 0,10 

Celulose, papel e papelão 0,82 0,78 0,67 2,28 0,76 

Têxteis 0,61 0,73 0,71 2,06 0,69 

Calçados, chapéus e similares 0,42 0,43 0,40 1,24 0,41 

Pedras, cerâmicas e vidro 0,89 0,99 0,96 2,84 0,95 

Artigos de joalheria 0,03 0,03 0,06 0,12 0,04 

Metais base 0,94 0,97 1,03 2,94 0,98 

Maquinaria, equipamentos elétricos e audiovisuais 0,84 0,78 0,71 2,33 0,78 

Equipamentos de transporte 1,36 1,29 2,22 4,88 1,63 

Instrumentos ópticos, médicos, de precisão e musicais 1,06 1,08 1,06 3,20 1,07 

Armas e munições 0,46 0,43 0,99 1,89 0,63 

Artigos manufaturados diversos 0,51 0,54 0,54 1,59 0,53 

Obras de arte e antiguidades 0,09 0,10 0,13 0,32 0,11 

TOTAL 16,77 17,11 17,67 51,55 17,18 

MÉDIA 1,30 1,36 1,31 3,97 
FONTE: Elaboração própria com base nos dados de International Trade Centre (2018). 
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Os setores com menor complementaridade entre o comércio Brasil-União Europeia 

foram os artigos de joalheria (0,08), obras de arte e antiguidades (0,11) e madeira, cortiça e 

cestaria (0,11). Os artigos de joalheria fazem parte das desvantagens comparativas da UE; as 

obras de arte e antiguidades, por sua vez, fazem parte das desvantagens comparativas do 

Brasil; a indústria de madeira, cortiça e cestaria é um dos setores fortes do Brasil. 

Os resultados do Índice de Complementaridade esclarecem amplamente os resultados 

do Índice de Orientação Geográfica e as vantagens comparativas reveladas obtidos 

anteriormente. Percebe-se que existe uma considerável coincidência entre a demanda por 

importações no Brasil e a oferta de exportações da UE. A União Europeia mais exporta para o 

Brasil naqueles setores em que o país possui mais desvantagens comparativas; e vice-versa, 

sendo os produtos mais exportados os de maiores vantagens comparativas e adicionalmente os 

de maior complementaridade. Os produtos que apresentaram maior IC constam da lista de 

setores previstos de liberalização tarifária do acordo: produtos químicos e equipamentos de 

transporte, o que por definição poderá causar um grande aumento no fluxo de importações 

provenientes da UE desses artigos. 

6.4 SÍNTESE DOS RESULTADOS 

Portanto, após a análise das vantagens e desvantagens comparativas reveladas, o Índice 

de Orientação Geográfica e o Índice de Complementaridade a partir de dados de comércio entre 

Brasil e União Europeia, obtêm-se as seguintes constatações: 

a) Os setores que apresentam maior competitividade na produção brasileira são os 

produtos agrícolas, notadamente a soja, a cana-de-açúcar e as aves. Os produtos 

minerais representam também forte potencial para o Brasil. Dentre os produtos 

manufaturados, o setor de papeis e celulose representa um ponto forte para o país, 

juntamente com os produtos de couro, madeira e cestarias e as armas e munições; 

b) Os setores mais fracos no Brasil são os produtos químicos, equipamentos de transporte 

e maquinários. No entanto, algumas subdivisões podem representar vantagens, como 

por exemplo, a produção de aeronaves; 

c) Os setores que apresentam vantagens comparativas reveladas da União Europeia são os 

setores que receberão desgravação tarifária. Equipamentos de transporte e produtos 

químicos são as indústrias nacionais que apresentarão maior vulnerabilidade frente ao 

crescimento da concorrência com os produtos europeus; 
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d) O comércio Brasil-UE demonstrou um histórico de alta complementaridade entre oferta 

e demanda. Ambos tendem a importar produtos em cuja produção possua menor 

vantagem comparativa, enquanto tendem a exportar artigos nos quais possuam maior 

vantagem comparativa. A demanda por importações dos setores com maior 

complementaridade entre os produtos industriais (produtos químicos e equipamentos de 

transporte) tenderá a aumentar após a liberalização tarifária entrar em vigor. 
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7 CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES 

A economia brasileira possui vários desafios a enfrentar, e certamente um dos maiores 

é o desenvolvimento de sua indústria, que por anos tem sido o eixo do desenvolvimento 

econômico do país. O acordo de comércio entre o Mercosul e a União Europeia, em vias de 

negociação há mais de 20 anos e atualmente tão perto de entrar em vigor, propõe liberação 

tarifária para vários setores industriais. O Brasil importa grande quantidade de produtos 

manufaturados europeus, e a liberalização do comércio com a UE resultará no aumento do 

volume de importações europeias no país. A segunda hipótese da presente pesquisa foi validada 

pelos resultados, sobretudo para os produtos químicos, equipamentos de transporte e 

maquinários, que se mostraram os setores mais vulneráveis ao acordo, disputando espaço com 

os produtos de superior qualidade e teor tecnológico oriundos da UE, comercializados a preços 

mais competitivos após a derrubada das tarifas. O setor da sociedade que mais será beneficiado 

em curto prazo serão os consumidores, que ganharão em variedade, qualidade de produtos e em 

preços mais baixos (queda da inflação). Porém, no longo prazo, os resultados negativos da 

produção industrial resultarão em desemprego, anulando os ganhos obtidos anteriormente. 

No entanto, ainda mais fundamental para o país é o setor agropecuário, o verdadeiro 

ponto forte da nação brasileira, que por apresentar abundância de recursos naturais, solo fértil, 

amplo espaço de cultivo e pastagem e clima propício, especializou-se em exportar produtos 

primários, o que comprova a premissa do modelo de Heckscher-Ohlin: cada país tenderá a 

especializar-se nas produções que utilizem os fatores que possua em maior abundância e 

importar bens cuja produção requeira fatores que possui em escassez. Os resultados 

comprovaram a primeira hipótese e mostraram que, além dos produtos agrícolas, os minerais 

também se mostram um setor competitivo para o Brasil. Entretanto, sustentar o comércio sobre 

a exportação de commodities faz com que a economia nacional esteja sujeita às oscilações de 

preços desses produtos, que por natureza possuem baixo valor agregado. Apesar disto, o setor 

agropecuário é o setor mais competitivo da economia brasileira, e esse cenário tenderá a não se 

alterar no futuro. 

Os resultados do presente estudo demonstraram esta constatação; em vias de 

negociação de um acordo comercial com um dos maiores e mais desenvolvidos mercados 

mundiais - a União Europeia, o Brasil tem muito a ganhar com suas vantagens comparativas 

agropecuárias e minerais, e muito a perder com suas desvantagens comparativas no setor 

industrial. Cabe, portanto, o investimento em infraestrutura, tecnologia e qualidade dos 

produtos industriais brasileiros, por meio de medidas executáveis pelo governo e também pelas 
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próprias empresas, como forma de agregar valor aos produtos nacionais e consequentemente 

ampliar sua competitividade. Conforme a terceira e quarta hipóteses, as empresas terão um novo 

desafio a vencer em termos de tecnologia e qualidade de seus produtos, e o Estado no 

desenvolvimento de políticas de fomento à competitividade das indústrias nacionais e melhoria 

da infraestrutura. 

Algumas das medidas a serem implantadas pelo setor público são medidas executivas 

e fiscais para a facilitação do investimento e ampliação do capital disponível das empresas para 

esse fim. O apoio aos setores mais vulneráveis ao acordo mostra-se importante para a indústria 

nacional, bem como a desburocratização do comércio exterior, o fomento à internacionalização 

das empresas e o investimento em tecnologia, P&D e inovação. Faz-se importante também o 

investimento em melhorias na infraestrutura, como portos, ferrovias e rodovias, para o melhor 

escoamento da produção, e medidas de aproximação das universidades com as indústrias como 

disseminação do conhecimento e da inovação. 

A presente pesquisa em comércio internacional analisando as possíveis consequências 

de um acordo comercial para o Brasil demonstrou que o desenvolvimento da economia 

brasileira e a competitividade da indústria nacional dependem do fortalecimento do setor 

industrial. Assim, sua alçada pode ser interpretada para além do tema do comércio, e o alcance 

de seus resultados podem ser ampliados para a análise do desenvolvimento econômico nacional. 
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APÊNDICE 1 - PARTICIPAÇÃO SETORIAL DAS IMPORTAÇÕES DO BRASIL PROVENIENTES DA UNIÃO EUROPEIA - 2001¬

2018 (%) 

CLASSIFICAÇÃO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Produtos de origem animal 0,4509 0,4606 0,4356 0,3399 0,3655 0,4411 0,4848 0,5003 0,5236 0,4903 0,5283 0,4663 0,3880 0,4391 0,4115 0,4592 0,5610 0,6068 0,4709 

Produtos vegetais 0,8762 1,1437 1,3711 0,8417 0,8437 0,8804 0,7082 0,8015 1,0608 0,8167 0,8139 0,8502 0,8897 1,0473 1,2839 1,6076 1,4291 1,2606 1,0174 

Gorduras e óleos animais e 
vegetais 1,7871 1,8674 1,8489 1,8878 2,0060 2,3509 2,1878 2,0373 2,4416 2,3070 2,4907 2,6184 2,6819 2,9545 3,3012 3,4418 4,0035 4,1774 2,7110 

Produtos minerais 2,8164 3,1651 3,3051 2,2423 2,3425 2,4759 3,0742 3,6723 2,0757 4,6903 4,3743 7,3760 5,6188 8,3306 5,7900 4,8352 8,2729 7,2833 5,1117 

Produtos químicos 20,1960 22,0897 23,6091 25,1023 22,2428 21,9728 20,9672 22,4092 25,5270 23,5975 22,7899 24,1852 23,2775 24,1830 27,2304 29,1313 28,5860 29,1176 24,4911 

Plásticos e borrachas 5,0996 6,0753 6,6313 6,2998 6,5854 6,6818 6,0237 5,9431 5,4552 5,6321 5,4898 5,5083 5,7761 5,7624 5,9521 6,2756 6,6231 6,4984 5,9407 

Couros e peles; artigos de 
viagem 0,1479 0,1602 0,1855 0,2415 0,2196 0,2246 0,2008 0,1084 0,0855 0,0874 0,0997 0,1084 0,1157 0,1353 0,1278 0,1554 0,1843 0,1767 0,1409 

Madeira, cortiça e cestaria 0,1188 0,0801 0,0764 0,0551 0,0554 0,0794 0,0713 0,0681 0,0693 0,0644 0,0799 0,0816 0,0793 0,0823 0,0788 0,0794 0,0721 0,0769 0,0761 

Celulose, papel e papelão 1,9159 1,7293 1,6903 1,8922 1,8819 2,3227 2,1665 2,0600 1,8350 2,0083 1,9009 1,7330 1,5713 1,5038 1,2793 1,2978 1,4209 1,3494 1,7181 

Têxteis 1,3820 1,2304 1,3143 1,3131 1,2344 1,2887 1,1682 1,0631 1,1020 1,0287 0,9622 0,9374 0,8517 0,8254 0,8730 0,9188 0,9475 0,8416 1,0074 

Calçados, chapéus e similares 0,0765 0,0496 0,0513 0,0413 0,0448 0,0567 0,0624 0,0547 0,0546 0,0409 0,0545 0,0538 0,0728 0,0693 0,0663 0,0775 0,0897 0,0855 0,0627 

Pedras, cerâmicas e vidro 1,2288 1,1648 1,3239 1,2558 1,1553 1,1808 1,1211 1,0924 0,9549 0,9716 1,0149 1,1110 1,2102 1,1300 1,0696 1,0017 1,0317 1,0708 1,0967 

Artigos de joalheria 0,4144 0,4121 0,2791 0,3024 0,4214 0,6393 0,6208 0,5900 0,3517 0,3633 0,2952 0,3203 0,1711 0,2948 0,2720 0,3861 0,3734 0,5109 0,3729 

Metais base 5,9602 6,1996 6,4491 6,7762 7,3633 7,9431 8,5498 8,0830 7,6854 7,4834 6,7846 6,8545 6,8163 6,3165 6,0985 5,1528 5,9593 6,9763 6,8631 

Maquinaria, equipamentos 
elétricos e audiovisuais 41,2672 37,4801 34,7230 34,4827 35,5837 34,0442 32,2167 33,2926 33,3646 32,1422 33,4074 30,5745 31,1925 28,7131 28,8951 29,2485 25,6169 25,1467 31,3765 

Equipamentos de transporte 10,7939 11,1012 11,1116 11,0591 11,9099 11,6525 11,6354 12,8531 11,8576 12,7067 13,6434 11,9320 13,6822 12,7433 11,6636 10,3849 9,2093 8,8928 11,8426 

Instrumentos ópticos, médicos, 
de precisão e musicais 4,5679 4,7541 4,8580 5,1443 5,0547 5,0102 5,1130 4,6604 4,8943 4,7950 4,6276 4,5764 4,8115 4,5873 4,7215 4,6156 4,7859 4,9793 4,7743 

Armas e munições 0,0750 0,0221 0,0141 0,0140 0,0113 0,0385 0,0207 0,0352 0,0348 0,0393 0,0212 0,0250 0,0358 0,0481 0,0380 0,0599 0,0424 0,1577 0,0426 

Artigos manufaturados divereos 0,8183 0,7886 0,7034 0,6876 0,6662 0,6978 0,6714 0,6424 0,6177 0,7219 0,6041 0,6601 0,7128 0,7637 0,7780 0,8486 0,7647 0,7645 0,7125 

Obras de arte e antiguidades 0,0063 0,0253 0,0186 0,0202 0,0111 0,0177 0,0500 0,0309 0,0084 0,0130 0,0173 0,0251 0,0445 0,0700 0,0690 0,0219 0,0260 0,0266 0,0313 

Mercadorias não especificadas 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 0,0002 0,0000 2,8857 0,0015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0023 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002 0,0000 0,0000 0,1393 

FONTE: Elaboração própria com base nos dados de International Trade Centre (2018). 
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APÊNDICE 2 - PARTICIPAÇÃO SETORIAL DO BRASIL NAS EXPORTAÇÕES EUROPEIAS - 2001-2018 (%) 

CLASSIFICAÇÃO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Produtos de origem animal 0,4398 0,4402 0,3896 0,3010 0,3718 0,4434 0,4987 0,4837 0,5158 0,4629 0,4828 0,4261 0,3804 0,4281 0,3861 0,4288 0,5234 0,5911 0,4508 

Produtos vegetais 0,8491 0,9605 1,4681 0,7593 0,7084 0,8033 0,6763 0,7747 0,9556 0,8871 0,7799 0,8059 0,8807 1,0376 1,2964 1,4834 1,3076 1,2590 0,9801 

Gorduras e óleos animais e 
vegetais 1,8125 1,8174 2,0201 1,9782 1,9157 2,1230 2,0456 1,9725 2,4481 2,3533 2,4758 2,5519 2,6977 3,0311 3,0094 3,1426 3,5729 3,6883 2,6096 

Produtos minerais 1,0883 1,7582 1,3545 1,6810 1,6795 2,1887 2,4042 2,3907 1,5921 3,4519 3,9386 6,3448 4,2181 2,9432 2,0692 4,5560 7,2964 5,5666 3,5806 

Produtos químicos 15,8068 16,9623 20,5098 20,1577 17,8827 17,3031 16,4757 17,6154 20,8169 19,4983 18,9024 20,1108 20,4415 20,8583 22,2662 22,6987 22,5150 22,7222 19,9867 

Plásticos e borrachas 4,1974 4,6470 5,2011 5,2431 5,3921 5,3496 5,5882 4,5466 4,5511 4,5941 4,5028 4,5275 5,0402 5,0759 4,9544 5,0550 5,5387 5,4421 4,9457 

Couros e peles; artigos de 
viagem 0,1743 0,1716 0,2075 0,2372 0,2104 0,2127 0,1752 0,1041 0,0698 0,0796 0,0870 0,0938 0,1045 0,1255 0,1258 0,1320 0,1567 0,1397 0,1298 

Madeira, cortiça e cestaria 0,1184 0,0734 0,0607 0,0637 0,0669 0,0840 0,0882 0,0721 0,0785 0,0734 0,0838 0,0854 0,0878 0,0879 0,0822 0,0783 0,0749 0,0736 0,0804 

Celulose, papel e papelão 1,8756 1,6880 1,6838 1,7473 1,7783 2,0277 1,9043 1,7301 1,7790 2,0185 1,7941 1,6510 1,5476 1,4176 1,2051 1,1735 1,3197 1,2192 1,6097 

Têxteis 1,2838 1,1989 1,2554 1,1696 1,2127 1,1921 1,1746 0,9983 1,1071 0,9644 0,9296 0,9887 0,8955 0,8731 0,8977 0,9440 1,0302 0,9625 1,0126 

Calçados, chapéus e similares 0,0892 0,0665 0,0616 0,0543 0,0544 0,0544 0,0589 0,0547 0,0487 0,0412 0,0530 0,0445 0,0630 0,0600 0,0550 0,0665 0,0694 0,0606 0,0571 

Pedras, cerâmicas e vidro 1,2228 1,1150 1,2933 1,1918 1,1211 1,1086 1,1006 1,1304 0,8966 0,9619 1,0485 1,0872 1,1458 1,1620 1,0400 0,9457 1,0205 1,0855 1,0793 

Artigos de joalheria 1,2515 0,7536 0,5560 0,5458 0,5802 0,9162 0,6872 0,8006 0,5762 0,6591 0,6895 0,6057 0,4634 0,4521 0,4738 0,4758 0,5788 0,8438 0,6339 

Metais base 5,2222 5,5445 5,8812 5,4920 6,2164 6,8939 6,9998 7,4510 6,9843 6,8751 6,6665 6,5480 6,6464 6,3565 6,0301 5,2585 5,8934 6,0892 6,3956 

Maquinaria, equipamentos 
elétricos e audiovisuais 38,5992 34,1055 33,9766 35,8014 36,4712 35,1102 33,4330 34,2582 32,6801 31,1719 33,1163 31,4651 31,8001 30,5130 28,1102 25,7581 27,0094 27,6481 31,5696 

Equipamentos de transporte 15,4982 19,0921 14,2362 14,1919 15,9315 16,0468 17,9389 17,1184 14,7277 17,0703 16,4646 13,7667 15,7263 16,5714 18,4991 17,9423 13,5822 14,0166 16,0114 

Instrumentos ópticos, médicos, 
de precisão e musicais 4,2527 4,1861 4,2083 4,3984 4,4111 4,2340 4,3049 4,0262 4,8172 4,5764 4,5489 4,3687 4,5975 4,9162 4,6722 4,4310 4,6023 4,9152 4,5197 

Armas e munições 0,0202 0,0216 0,0379 0,0311 0,0190 0,0199 0,0154 0,0144 0,0231 0,0282 0,0084 0,0125 0,0097 0,0163 0,0242 0,0174 0,0205 0,0217 0,0183 

Artigos manufaturados 
diversos 0,7007 0,5773 0,5009 0,4513 0,3973 0,3833 0,4356 0,4024 0,3818 0,4191 0,3920 0,4961 0,5354 0,5615 0,4955 0,5228 0,5812 0,5739 0,4864 

Obras de arte e antiguidades 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Mercadorias não especificadas 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

FONTE: Elaboração própria com base nos dados de International Trade Centre (2018). 
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APÊNDICE 3 - PARTICIPAÇÃO SETORIAL DA UNIÃO EUROPEIA NAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS - 2001-2018 (%) 

CLASSIFICAÇÃO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Produtos de origem animal 6,5538 6,4825 7,3850 7,4583 7,3651 6,4705 5,8006 3,2807 3,7996 3,1002 3,0852 2,9240 3,0881 3,9799 3,6550 3,4631 3,0141 2,5769 23,5405 

Produtos vegetais 18,4502 17,7563 19,1769 17,6800 17,2775 15,0663 16,7504 17,2836 18,4990 14,3517 15,2913 14,3477 14,0559 17,6312 18,0692 16,6864 17,3057 13,8087 91,3922 
Gorduras e óleos animais e 

vegetais 18,0772 18,3417 17,6743 15,8348 14,2584 14,0141 14,3006 17,1836 19,1483 15,9729 15,5486 17,3383 17,3199 17,0837 17,3447 19,1299 17,4617 15,3299 93,3347 

Produtos minerais 11,9104 13,1727 12,6763 11,9810 15,2467 16,3658 16,7352 18,9009 15,6358 24,0837 25,3297 22,4188 22,3981 19,5023 16,0601 13,2594 17,9150 19,5926 104,0297 

Produtos químicos 3,3799 4,0483 3,5536 3,5154 3,8230 4,4415 4,0903 5,1791 5,4601 5,2654 6,4120 7,8993 7,8803 7,7621 5,4661 4,1522 4,3687 4,1287 30,2116 

Plásticos e borrachas 0,7848 1,1960 1,2269 1,0734 1,1702 1,5518 1,5281 1,2791 1,6667 1,8127 2,0873 1,7987 1,7351 1,8385 2,3753 2,2736 2,0588 1,5546 9,4703 

Couros e peles; artigos de viagem 3,2247 2,6505 2,7781 2,3274 2,1141 2,5616 2,4418 1,9158 1,5071 1,6016 1,5956 1,5437 1,8410 1,9396 2,0530 1,6913 1,6227 0,9910 10,6491 

Madeira, cortiça e cestaria 2,8882 3,0350 2,8620 3,1502 2,6853 2,5498 2,7364 2,0719 1,5629 1,4833 1,1775 1,0089 0,9779 1,2908 1,4611 1,4150 1,4860 1,6475 10,0382 

Celulose, papel e papelão 3,9642 4,5512 5,1810 4,3105 4,7869 4,8946 4,7183 5,1036 4,8971 6,1222 5,1036 5,0739 5,0662 5,6899 7,1296 6,0366 6,0077 6,6078 30,2004 

Têxteis 1,4961 1,1528 1,1477 1,1400 0,9104 0,6460 0,4815 0,3664 0,3122 0,3265 0,2864 0,2290 0,2824 0,2387 0,2660 0,3165 0,3524 0,3375 2,6025 

Calçados, chapéus e similares 0,3258 0,3690 0,3319 0,2592 0,2039 0,1537 0,0990 0,0766 0,0642 0,0358 0,0189 0,0154 0,0155 0,0165 0,0162 0,7328 0,7397 0,5946 1,0974 

Pedras, cerâmicas e vidro 1,9577 2,0639 1,8511 2,0037 2,3194 2,3572 2,1693 2,1358 2,0780 1,7557 1,1469 0,8755 0,8204 1,0178 1,0104 0,4006 0,3782 0,3144 7,7851 

Artigos de joalheria 0,1811 0,2532 0,2909 0,2238 0,1780 0,1164 0,1125 0,0718 0,0567 0,0470 0,0345 0,0219 0,0157 0,0206 0,0361 4,3868 4,0372 3,0088 4,0316 

Metais base 8,1841 8,8636 7,8926 7,2026 7,7230 10,4470 10,3822 9,5284 7,1496 7,5942 9,4995 7,7341 6,3936 8,4513 10,1288 10,5719 11,1858 9,4414 49,5100 
Maquinaria, equipamentos 

elétricos e audiovisuais 6,7691 7,6284 8,6149 8,1559 9,0362 8,4145 6,7435 6,5659 7,3784 7,2089 7,5755 8,7609 7,5984 8,5636 10,0159 7,5939 8,2147 8,8194 44,6590 

Equipamentos de transporte 1,2179 1,1738 1,0454 1,4982 1,6671 1,0408 0,5608 0,6899 0,7810 1,3023 0,8293 0,5420 0,5682 0,5712 0,5844 6,3088 2,4487 9,6983 10,2000 

Instrumentos ópticos, médicos, de 
precisão e musicais 7,6968 3,6122 3,0697 8,9901 6,3108 6,3519 7,5399 6,3427 7,7148 6,1543 3,7409 6,0846 8,4239 2,6737 2,4106 0,3859 0,3801 0,4451 27,4323 

Armas e munições 0,0965 0,1026 0,1143 0,1195 0,1265 0,1245 0,1207 0,1270 0,1524 0,1453 0,1092 0,1144 0,1070 0,1354 0,1290 0,1140 0,1074 0,0712 0,6639 

Artigos manufaturados diversos 0,1028 0,1115 0,1132 0,0883 0,1346 0,1727 0,1635 0,1480 0,1426 0,1333 0,1305 0,1131 0,1185 0,1559 0,1599 0,4629 0,3964 0,3346 1,0105 

Obras de arte e antiguidades 0,1108 0,1381 0,1204 0,1944 0,1970 0,1637 0,1691 0,1537 0,2414 0,2043 0,1645 0,1689 0,1178 0,1414 0,1781 0,2306 0,0710 0,4066 1,0125 

Mercadorias não especificadas 0,0107 0,0200 0,0297 0,0249 0,0337 0,0311 0,0203 0,0182 0,0200 0,0262 0,0180 0,0213 0,0176 0,0192 0,0186 0,3875 0,4474 0,2902 0,4588 

FONTE: Elaboração própria com base nos dados de International Trade Centre (2018). 
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APÊNDICE 4 - ÍNDICES DE ORIENTAÇÃO GEOGRÁFICA - 2001-2018 

CLASSIFICAÇÃO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL MÉDIA 

TOTAL 0,7465 0,7847 0,7117 0,7083 0,7164 0,6666 0,6457 0,6276 0,6597 0,6865 0,6709 0,7328 0,6888 0,6665 0,6873 0,7572 0,7350 0,6695 0,6816 0,6979 

Produtos de origem animal 0,3031 0,2538 0,2750 0,2310 0,2681 0,2850 0,3265 0,3191 0,2576 0,2542 0,2278 0,2098 0,1802 0,1877 0,1715 0,1554 0,1802 0,2346 0,2204 0,2400 

Produtos vegetais 0,2267 0,2411 0,2709 0,2298 0,2518 0,2540 0,2023 0,2316 0,2690 0,2974 0,2772 0,2954 0,2756 0,3621 0,4907 0,3792 0,4340 0,4551 0,3116 0,3024 

Gorduras e óleos animais e vegetais 0,7629 0,6410 0,6725 0,8084 0,7494 0,7502 0,7225 0,7262 0,7332 0,8027 0,6939 0,7857 0,8393 0,8039 0,7341 0,6640 0,6448 0,7232 0,7296 0,7366 

Produtos minerais 0,1560 0,2425 0,1670 0,1720 0,1728 0,1967 0,2239 0,2016 0,1974 0,3797 0,3686 0,6345 0,3508 0,2413 0,2201 0,7108 0,8653 0,6252 0,3636 0,3404 

Produtos químicos 0,5684 0,5627 0,5712 0,5505 0,5476 0,5401 0,4732 0,4711 0,5682 0,6151 0,5845 0,6244 0,5984 0,5785 0,5773 0,5800 0,5624 0,5271 0,5600 0,5611 

Plásticos e borrachas 0,5483 0,5743 0,5589 0,5550 0,5363 0,5138 0,5365 0,4506 0,4560 0,4646 0,4308 0,4898 0,5072 0,4955 0,4929 0,5391 0,5487 0,5382 0,4967 0,5131 

Couros e peles; artigos de viagem 0,3550 0,4025 0,4604 0,5638 0,5724 0,4939 0,4242 0,2627 0,1730 0,1962 0,1878 0,2138 0,2326 0,2585 0,2559 0,3245 0,2940 0,2752 0,2913 0,3303 

Madeira, cortiça e cestaria 0,8692 0,5781 0,3395 0,3526 0,4025 0,3958 0,7900 0,3404 0,4371 0,5083 0,5261 0,6104 0,7422 0,6874 0,6583 0,6687 0,6767 0,6611 0,5640 0,5691 

Celulose, papel e papelão 0,6130 0,6504 0,6531 0,6660 0,6780 0,6761 0,6922 0,6669 0,6787 0,7922 0,7411 0,7848 0,7926 0,7070 0,6557 0,7295 0,8652 0,8490 0,7226 0,7162 

Têxteis 0,5407 0,5400 0,5003 0,4448 0,5109 0,4105 0,3723 0,3258 0,3243 0,2908 0,2577 0,2863 0,2542 0,2149 0,2230 0,2828 0,2623 0,2363 0,2901 0,3488 

Calçados, chapéus e similares 0,5387 0,4063 0,3403 0,2789 0,2133 0,1968 0,1768 0,1470 0,1007 0,1076 0,1198 0,0906 0,1189 0,1035 0,0940 0,1364 0,1391 0,1243 0,1312 0,1907 

Pedras, cerâmicas e vidro 0,8860 0,9075 0,8560 0,8258 0,8090 0,8240 0,7871 0,7837 0,6358 0,6836 0,6397 0,6797 0,6811 0,7317 0,7226 0,8113 0,8083 0,8250 0,7227 0,7721 

Artigos de joalheria 2,9083 2,3373 2,0856 2,0634 2,0377 2,5216 1,8572 2,6339 2,2878 2,2853 2,2348 2,6467 1,8731 2,1569 2,5797 3,1480 3,3266 3,1569 2,5298 2,4523 

Metais base 0,7644 0,8897 0,8048 0,7066 0,7172 0,6241 0,5942 0,6292 0,6881 0,5620 0,5959 0,6513 0,6808 0,6234 0,5883 0,6640 0,6670 0,5762 0,6313 0,6682 

Maquinaria, equipamentos elétricos e 
audiovisuais 0,8717 0,8964 0,8765 0,9604 0,9001 0,8061 1,0521 0,8149 0,8150 0,8437 0,8745 0,9165 0,9042 0,8760 0,8669 0,8428 0,9348 0,9642 0,8775 0,8898 

Equipamentos de transporte 1,0518 1,5619 1,1239 1,1076 1,1163 0,9897 0,9873 0,7920 0,6099 0,6923 0,6156 0,5887 0,6515 0,6884 0,7716 0,9428 0,7619 0,4345 0,7233 0,8604 

Instrumentos ópticos, médicos, de 
precisão e musicais 0,8621 0,8528 0,8147 0,8437 0,7927 0,7279 0,7507 0,7072 0,7853 0,8587 0,9446 0,9560 0,9300 0,9568 0,8857 0,8667 0,8946 0,9114 0,8609 0,8523 

Armas e munições 0,4302 0,9329 2,4706 2,9558 1,6422 0,8183 1,2249 0,7442 0,6879 0,5130 0,4318 0,7771 0,3609 0,3593 0,7533 0,4960 0,7027 0,3051 0,5822 0,9226 

Artigos manufaturados divereos 1,2018 1,1532 1,0919 0,8528 0,7341 0,5883 0,8170 0,4972 0,4713 0,4911 0,4268 0,4807 0,4446 0,4631 0,3972 0,4920 0,4896 0,4655 0,5103 0,6421 

Obras de arte e antiguidades 7,1707 2,3574 3,0937 7,0798 5,1054 5,7494 2,5425 3,1782 10,4851 13,5710 7,8403 4,8726 2,9777 1,8991 2,0749 1,7336 2,5173 2,8762 3,5164 4,8403 

Mercadorias não especificadas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

FONTE: Elaboração própria com base nos dados de International Trade Centre (2018). 
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APÊNDICE 5 - VANTAGENS COMPARATIVAS REVELADAS - UNIÃO EUROPEIA - 2001-2018 

CLASSIFICAÇÃO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL MÉDIA 

TOTAL 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Produtos de origem animal 1,0941 1,0820 1,1385 1,1872 1,2284 1,2559 1,2717 1,3157 1,2911 1,3305 1,3533 1,4041 1,3698 1,3102 1,2719 1,2462 1,2735 1,2724 1,2757 1,2609 

Produtos vegetais 0,8372 0,8590 0,8873 0,8743 0,9167 0,9139 0,8898 0,8945 0,8690 0,8923 0,8796 0,8856 0,9103 0,8690 0,8459 0,8199 0,7962 0,8085 0,8585 0,8694 

Gorduras e óleos animais e vegetais 1,2522 1,2599 1,2619 1,2738 1,3288 1,3273 1,3042 1,3171 1,3057 1,3256 1,3364 1,3819 1,3943 1,3912 1,3507 1,3280 1,3402 1,3678 1,3285 1,3248 

Produtos minerais 0,3580 0,3659 0,3570 0,3640 0,3653 0,3699 0,3536 0,3534 0,3471 0,3612 0,3701 0,3913 0,4195 0,4042 0,4273 0,4176 0,4090 0,4332 0,3816 0,3815 

Produtos químicos 1,3825 1,4167 1,4010 1,3941 1,4454 1,4515 1,4375 1,4430 1,4813 1,5077 1,4921 1,5591 1,5563 1,5331 1,5085 1,4912 1,4974 1,4951 1,4810 1,4719 

Plásticos e borrachas 1,1648 1,1514 1,1657 1,1719 1,1972 1,2078 1,2269 1,2356 1,1960 1,1996 1,2093 1,2147 1,2256 1,2328 1,2022 1,1844 1,1875 1,1913 1,2002 1,1980 

Couros e peles; artigos de viagem 0,8513 0,8737 0,8571 0,8533 0,8681 0,9428 0,9644 1,0140 1,0014 1,0096 1,0884 1,1227 1,1085 1,1087 1,0727 1,1045 1,1564 1,1928 1,0331 1,0106 

Madeira, cortiça e cestaria 0,9486 0,9714 1,0213 0,9923 1,0325 1,0778 1,1619 1,2459 1,2298 1,2610 1,2903 1,2793 1,2408 1,2207 1,1656 1,1293 1,1646 1,1952 1,1689 1,1460 

Celulose, papel e papelão 1,3237 1,3496 1,3760 1,4030 1,4378 1,4596 1,4503 1,4974 1,4584 1,5175 1,5446 1,6239 1,5812 1,5604 1,4790 1,4621 1,4728 1,4654 1,4983 1,4701 

Têxteis 0,7937 0,7805 0,7868 0,7922 0,7897 0,7732 0,7791 0,8123 0,7797 0,7663 0,7748 0,7722 0,7549 0,7558 0,7133 0,7279 0,7504 0,7741 0,7742 0,7709 

Calçados, chapéus e similares 0,9984 0,9984 0,9994 1,0056 0,9946 0,9960 0,9970 1,0218 1,0061 0,9936 1,0391 1,0006 0,9991 0,9814 0,9201 0,9728 1,0081 1,0573 0,9953 0,9994 

Pedras, cerâmicas e vidro 1,4199 1,3961 1,3933 1,3862 1,3962 1,3804 1,3996 1,4044 1,3437 1,3156 1,3302 1,2921 1,2514 1,2365 1,1246 1,1884 1,2165 1,2177 1,3072 1,3163 

Artigos de joalheria 0,7669 0,7833 0,6517 0,6516 0,6772 0,6270 0,6159 0,5712 0,4849 0,5727 0,5864 0,4798 0,6394 0,5361 0,5480 0,4079 0,4350 0,5279 0,5395 0,5868 

Metais base 1,1262 1,1029 1,1037 1,0822 1,1135 1,1121 1,1160 1,1362 1,1115 1,1431 1,1944 1,2131 1,1912 1,1649 1,1286 1,1285 1,1474 1,1432 1,1449 1,1366 

Maquinaria, equipamentos elétricos e 
audiovisuais 0,9530 0,9294 0,9148 0,9250 0,9854 1,0007 0,9644 1,0119 0,9444 0,9466 1,0013 0,9827 0,9529 0,9442 0,8858 0,8783 0,8783 0,8834 0,9459 0,9435 

Equipamentos de transporte 1,2068 1,2122 1,2436 1,3112 1,3350 1,2808 1,2881 1,3242 1,3719 1,3947 1,4531 1,4608 1,4741 1,5061 1,4939 1,4986 1,5068 1,5309 1,4074 1,3829 

Instrumentos ópticos, médicos, de 
precisão e musicais 0,8945 0,9411 0,9539 0,9551 0,9786 0,9723 0,9480 0,9887 0,9800 0,9950 1,0475 1,0424 1,0540 1,0728 1,0409 1,0557 1,0885 1,1124 1,0184 1,0067 

Armas e munições 0,7210 0,7018 0,8800 0,8645 0,9715 0,8736 0,8884 0,9290 0,8491 0,9097 0,8603 0,8767 0,8962 0,8835 0,7239 0,8326 0,8574 0,8523 0,8557 0,8540 

Artigos manufaturados diversos 1,0586 1,0285 1,0636 1,0817 1,0810 1,0952 1,0977 1,1487 1,1115 1,1240 1,1566 1,1047 1,0840 1,0853 1,0062 1,0360 1,0461 1,0648 1,0816 1,0819 

Obras de arte e antiguidades 1,1638 1,4024 1,4118 1,2883 1,3333 1,2298 1,2020 1,1003 1,0780 1,3511 1,4080 1,6069 1,4402 1,3131 1,3773 1,2195 1,1330 1,0245 1,2716 1,2824 

Mercadorias não especificadas 1,4066 1,2903 1,3909 1,2619 0,9310 1,1271 1,3450 1,4155 1,3326 1,3214 1,1124 1,2375 1,0173 0,9410 0,7727 0,7500 0,8464 0,6334 1,0856 1,1185 

FONTE: Elaboração própria com base nos dados de International Trade Centre (2018). 
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APÊNDICE 6 - VANTAGENS COMPARATIVAS REVELADAS - BRASIL - 2001-2018 

CLASSIFICAÇÃO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL MÉDIA 

TOTAL 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Produtos de origem animal 2,4889 2,7164 3,0233 3,5406 3,7818 3,5879 4,0661 4,2048 3,7677 3,6923 3,2586 3,5823 3,6590 3,9177 3,8943 3,6735 3,4363 3,2182 3,5952 3,5283 

Produtos vegetais 3,9355 3,8282 4,1431 4,4663 3,9486 4,0231 4,1399 4,1367 4,5720 4,2178 4,7414 5,1034 5,8255 6,0577 6,4686 5,6096 6,0495 6,9209 5,2513 4,8993 

Gorduras e óleos animais e vegetais 4,4326 4,2912 4,1245 4,0766 4,0256 4,3754 4,0000 3,8841 4,2026 4,1244 3,8701 3,9904 3,7446 3,4178 3,3456 3,5159 3,1775 2,6824 3,7265 3,8490 

Produtos minerais 0,8843 1,0462 0,9857 0,8859 0,9186 0,9868 1,0743 1,0338 1,2222 1,5029 1,4480 1,2614 1,1759 1,2663 1,3369 1,4451 1,5258 1,7296 1,2903 1,2072 

Produtos químicos 0,6117 0,5919 0,5777 0,5416 0,5454 0,5853 0,5994 0,5779 0,5630 0,5732 0,5568 0,5693 0,5498 0,6006 0,5921 0,5533 0,5512 0,4963 0,5648 0,5687 

Plásticos e borrachas 0,6888 0,6555 0,7118 0,6488 0,6878 0,7280 0,7353 0,6450 0,7050 0,6197 0,5925 0,5981 0,5502 0,5773 0,6204 0,6293 0,5680 0,4919 0,6183 0,6363 

Couros e peles; artigos de viagem 1,9314 1,8478 2,1048 2,0794 1,9565 2,3660 2,4607 1,9146 1,4981 1,5495 1,4058 1,4680 1,6284 2,0471 1,7645 1,7376 1,4413 1,0531 1,7137 1,7919 

Madeira, cortiça e cestaria 2,3497 2,6397 2,6765 2,9424 2,5370 2,4081 2,0835 1,8289 1,4504 1,3209 1,0917 1,1784 1,1725 1,3340 1,5349 1,5629 1,6158 1,6832 1,7144 1,8561 

Celulose, papel e papelão 1,6200 1,4931 1,7451 1,4737 1,5211 1,6383 1,6726 1,7765 1,8036 1,9786 1,7819 2,0253 2,1749 2,3506 2,7893 2,7921 2,7544 3,1576 2,0654 2,0305 

Têxteis 0,3828 0,3350 0,3985 0,4119 0,3831 0,3292 0,3275 0,3031 0,2759 0,2648 0,2832 0,3483 0,2330 0,2569 0,2658 0,2540 0,2431 0,2482 0,2917 0,3080 

Calçados, chapéus e similares 3,2926 2,9089 2,7065 2,6301 2,3185 2,0561 1,8789 1,5691 1,2773 1,1184 0,8103 0,7226 0,6663 0,6399 0,6204 0,6713 0,6452 0,5424 1,1449 1,5042 

Pedras, cerâmicas e vidro 1,2052 1,3245 1,3322 1,3728 1,3982 1,4458 1,3216 1,0270 0,9471 0,9085 0,7649 0,8001 0,8593 0,8967 0,9502 0,9544 0,8700 0,7909 0,9923 1,0650 

Artigos de joalheria 0,5008 0,5186 0,4139 0,3739 0,3458 0,3858 0,3646 0,3510 0,4358 0,3988 0,3454 0,3177 0,2858 0,3280 0,3656 0,4372 0,4072 0,4151 0,3728 0,3884 

Metais base 1,4988 1,6493 1,6665 1,5447 1,5303 1,3836 1,2332 1,2445 1,1642 0,9767 1,0044 1,0451 0,9392 1,0697 1,2082 1,1413 1,1276 1,0860 1,1736 1,2507 

Maquinaria, equipamentos elétricos e 
audiovisuais 0,4467 0,4333 0,4366 0,4209 0,4930 0,4828 0,4140 0,4081 0,3478 0,3235 0,3249 0,3380 0,3116 0,3155 0,3060 0,3080 0,3036 0,2931 0,3527 0,3726 

Equipamentos de transporte 1,1771 0,9942 0,9346 1,2183 1,2241 1,0851 1,0937 1,1155 0,9215 0,9096 0,8363 0,8806 1,2061 0,7577 0,8185 0,9978 0,8758 0,9496 0,9718 0,9998 

Instrumentos ópticos, médicos, de 
precisão e musicais 0,2335 0,2004 0,1460 0,1312 0,1325 0,1434 0,1476 0,1392 0,1307 0,1199 0,1169 0,1156 0,1141 0,1216 0,1223 0,1247 0,1180 0,1207 0,1286 0,1377 

Armas e munições 1,6436 4,9968 2,1736 1,7448 1,7139 1,8076 2,2610 2,5176 3,0384 2,5905 2,2411 2,5615 2,5339 2,4870 2,5721 2,5842 3,2914 2,2704 2,5137 2,5016 

Artigos manufaturados diversos 0,4999 0,5015 0,5252 0,5913 0,5287 0,4712 0,4329 0,3572 0,3239 0,2920 0,2547 0,2959 0,2235 0,2505 0,2220 0,2161 0,1871 0,1842 0,3054 0,3532 

Obras de arte e antiguidades 0,0234 0,0274 0,0453 0,0669 0,0331 0,0574 0,0383 0,0709 0,1793 0,0835 0,1983 0,1501 0,3849 0,2480 0,3332 0,6069 0,5477 0,7374 0,2768 0,2129 

Mercadorias não especificadas 0,5390 0,5672 0,4720 0,3778 0,3967 0,5065 0,7335 0,6739 0,4597 0,5246 0,6160 0,7243 0,6541 0,6818 0,4131 0,2900 0,3904 0,2078 0,5049 0,5127 

FONTE: Elaboração própria com base nos dados de International Trade Centre (2018). 
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APÊNDICE 7 - ÍNDICES DE COMPLEMENTARIDADE - 2001-2018 

CLASSIFICAÇÃO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL MÉDIA 

TOTAL 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Produtos de origem animal 0,5232 0,6693 0,5111 0,5057 0,5597 0,6236 0,5881 0,5718 0,6852 0,7030 0,8066 0,8561 0,8017 0,7915 0,8117 1,0590 1,0845 0,8917 0,7576 0,7246 

Produtos vegetais 1,1980 1,3201 1,6235 1,0515 0,9732 1,0828 0,9926 0,8586 0,8670 0,8297 0,7369 0,7736 0,8325 0,7038 0,6244 1,0073 0,7723 0,6842 0,8397 0,9407 

Gorduras e óleos animais e vegetais 0,5439 0,6471 0,6198 0,5338 0,5903 0,6340 0,5908 0,5262 0,5786 0,5838 0,6750 0,6755 0,6223 0,7019 0,7492 0,9140 1,0686 0,9449 0,6961 0,6778 

Produtos minerais 0,4826 0,5528 0,5159 0,5619 0,4670 0,4652 0,4466 0,3908 0,3360 0,3613 0,3644 0,3669 0,4315 0,4542 0,5100 0,4448 0,4815 0,4052 0,4273 0,4466 

Produtos químicos 2,4981 2,6624 2,8341 2,9214 2,6623 2,5269 2,5925 2,7028 2,4808 2,3629 2,3992 2,6718 2,6600 2,6793 2,8199 3,1153 3,1431 3,0357 2,6874 2,7094 

Plásticos e borrachas 1,4429 1,5471 1,5936 1,6135 1,7148 1,6660 1,6054 1,5880 1,5836 1,5559 1,5982 1,5998 1,6009 1,5734 1,5592 1,5876 1,6507 1,5382 1,5856 1,5899 

Couros e peles; artigos de viagem 0,4344 0,4142 0,4219 0,4260 0,4018 0,4595 0,4442 0,4588 0,4756 0,4926 0,5468 0,5644 0,5154 0,5183 0,5118 0,4878 0,6544 0,5973 0,4927 0,4903 

Madeira, cortiça e cestaria 0,0890 0,0852 0,1126 0,1143 0,1136 0,1460 0,0762 0,1702 0,1568 0,1324 0,1497 0,1476 0,1105 0,1076 0,1059 0,1061 0,0993 0,0922 0,1150 0,1175 

Celulose, papel e papelão 0,9653 0,8724 0,8096 0,8851 0,9620 1,1033 0,9853 0,9579 0,9480 1,0206 1,0199 1,0844 0,9532 0,9380 0,8586 0,8250 0,7846 0,6747 0,9175 0,9249 

Têxteis 0,3042 0,3022 0,3231 0,3675 0,3629 0,4446 0,4940 0,5083 0,5316 0,5760 0,6269 0,6986 0,6550 0,7091 0,6727 0,6094 0,7337 0,7141 0,5735 0,5352 

Calçados, chapéus e similares 0,1289 0,1334 0,1421 0,1692 0,2314 0,2447 0,2991 0,3434 0,4059 0,3492 0,4116 0,5055 0,4957 0,4942 0,4641 0,4162 0,4298 0,3956 0,3753 0,3367 

Pedras, cerâmicas e vidro 0,9712 0,8813 0,9931 0,9805 0,9837 0,9172 0,9176 0,9859 0,9791 1,0521 1,2730 1,3731 1,3379 1,1792 1,0424 0,8941 0,9882 0,9615 1,0814 1,0395 

Artigos de joalheria 0,1690 0,1261 0,1001 0,0994 0,1057 0,1292 0,1217 0,0910 0,0758 0,0793 0,0709 0,0480 0,0434 0,0420 0,0335 0,0280 0,0348 0,0557 0,0590 0,0807 

Metais base 0,8278 0,7857 0,8129 0,7623 0,8470 0,9291 0,8867 0,8863 0,9617 1,1478 1,0170 1,0645 1,0193 0,9978 1,0510 0,9418 0,9652 1,0332 0,9741 0,9409 

Maquinaria, equipamentos elétricos e 
audiovisuais 1,1507 1,0626 1,0001 0,9573 1,0927 1,1089 0,7876 1,0837 1,0322 0,9795 1,0498 1,0415 0,9940 0,9307 0,8288 0,8443 0,7763 0,7130 0,9437 0,9685 

Equipamentos de transporte 0,9988 0,8465 0,8093 0,8429 1,0011 1,0755 1,1647 1,4500 1,8056 1,8999 2,0793 1,9559 1,8640 1,7303 1,6331 1,3637 1,2911 2,2227 1,5584 1,4464 

Instrumentos ópticos, médicos, de 
precisão e musicais 1,0686 1,1367 1,0578 1,0491 1,1652 1,1503 1,1712 1,1858 1,2085 1,1121 1,0339 1,0457 1,0604 1,0443 1,0144 1,0598 1,0753 1,0600 1,0717 1,0944 

Armas e munições 0,7425 0,3324 0,2024 0,1456 0,1952 0,3810 0,1731 0,2482 0,3709 0,6825 0,2629 0,2661 0,3898 0,6810 0,4092 0,4603 0,4348 0,9931 0,4324 0,4095 

Artigos manufaturados diversos 0,2582 0,2194 0,1987 0,2398 0,2487 0,3002 0,2372 0,3610 0,3793 0,4343 0,5299 0,6118 0,6313 0,5805 0,5690 0,5116 0,5411 0,5359 0,4486 0,4104 

Obras de arte e antiguidades 0,0221 0,1173 0,0836 0,0657 0,0398 0,0573 0,0832 0,1144 0,0449 0,0483 0,0767 0,2288 0,2573 0,3225 0,1905 0,0923 0,0973 0,1258 0,1315 0,1149 

Mercadorias não especificadas 0,0000 0,0008 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,0937 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0115 0,0000 0,0012 0,0000 0,0003 0,0000 0,0000 0,1620 0,1727 

FONTE: Elaboração própria com base nos dados de International Trade Centre (2018). 


