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     RESUMO 

 

 

O presente trabalho tenta conhecer alguns dos fatores que compõem o “custo-Brasil”. 

Tais fatores obstaculizam o crescimento das exportações brasileiras, tornando os 

produtos nacionais menos competitivos, dificultando, assim, a inserção externa do 

País. Nesse sentido, esse estudo procura identificar os setores nos quais a economia 

apresenta vantagens comparativas reveladas, além de expor contribuições teóricas e 

evidências empíricas relevantes sobre o tema. Dedica-se, também, ao estudo do 

crescimento e da mudança na estrutura das exportações brasileiras no período 2001 

a 2009, com o intuito de mostrar tendências de aproveitamento ou não de vantagens 

comparativas. Faz uma análise descritiva do volume, diversificação e destino das 

exportações, bem como da participação de produtos básicos e manufaturados na 

pauta exportadora brasileira e procura mostrar a participação do comércio intra-

indústria do Brasil.  

 

 

 

 
Palavras-chave: Vantagem comparativa; Custo-Brasil; Especialização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
     

 

 

This study aims to know some of the elements that compose the “cost- Brazil”. These 

factors hinder Brazilian exports growth, making national products less competitive, 

becoming more dificult for the country to reach foreign markets. In this effect, this 

review seeks to identify the sectors where economy presents revealed comparative 

advantages, besides to show theoretical contributions and relevant empirical 

evidences for the theme. It devotes, as well as, to the study of the growth and 

structural changes of Brazilian exports for the period between 2001 and 2009, in order 

to show tendencies, or do not, of comparative advantages recovering. It makes a 

descriptive analysis of the volume, diversification and destination of exports, as well as 

the participation of primary and manufactured goods on brazilian export list and shows 

the portion of intra-industry commerce of Brazil. 

 

 

 

Palavras-chave: Comparative advantage; Cost-Brazil; Specialization. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

As exportações brasileiras têm dominado os debates econômicos em 

nosso país, seja em razão da vulnerabilidade das contas externas brasileiras, 

seja em razão da crescente conscientização, por parte dos empresários 

nacionais, da importância do mercado externo para o futuro de seus negócios. 

Desde 2001, as exportações brasileiras têm apresentado sucessivos 

recordes. Em 2009, apesar de uma retração em função da crise internacional 

de 2008, as vendas no mercado externo atingiram US$ 152,995 bilhões (média 

diária de US$ 611,98 milhões), representando um aumento de 162,49% em 

relação a 2001. Nesse período, a balança comercial brasileira registrou um 

superávit (diferença entre o valor exportado e o importado) de US$ 25,279 

bilhões, quase dez vezes maior que o registrado em 2001. A corrente de 

comércio (soma dos valores exportados com os importados) somou US$ 

280,642 bilhões, o que representou, em média, operações de US$ 1,122 bilhão 

por dia útil do ano de 2009. 

Apesar desses números, ainda é considerada tímida a participação do 

Brasil no comércio internacional, que subiu de 0,9% em 2001 para 1,2% em 

2008, ganhando apenas da Índia, com 1,1%, dentre os BRICs. Ainda assim, 

em termos de participação relativa, Índia apresentou crescimento maior que o 

Brasil. China aumentou de 4,3% em 2001 para 8,9% em 2008 e Rússia de 1,7 

% para 2,9%, conforme dados do MDIC (Ministério do Desenvolvimento 

Indústria e Comércio). 

Embora nos anos recentes o governo tenha adotado algumas medidas 

para reduzir os entraves institucionais à exportação, a empresa brasileira ainda 
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compete em situação de desvantagem em relação aos nossos concorrentes 

internacionais. 

A partir de 1990, a abertura comercial, a desregulamentação da 

economia e as privatizações marcaram a mudança de um modelo 

desenvolvimentista para outro caracterizado pela retirada do Estado de 

diversos setores dedicados à produção e à regulação econômica, visando 

tornar a economia brasileira mais competitiva numa era de globalização 

econômica (MARTINS, 1991). O debate político sobre essas reformas em 

algum momento direcionou-se para as discussões relativas ao chamado “Custo 

Brasil”. 

Tal expressão acabou por delinear o debate sobre as reformas então em 

curso, mesmo porque essas mudanças afetavam diretamente os termos nos 

quais se dava a inserção do país na ordem econômica internacional. Por conta 

das comparações supostamente objetivas realizadas entre os custos de bens e 

serviços oferecidos no país com relação aos seus concorrentes estrangeiros, 

tais termos eram tidos como mensuráveis. A competitividade dos produtos e 

serviços brasileiros era estreitamente ligada com os componentes do custo 

Brasil. Assim como existem custos relativos à determinada unidade produtiva, 

para cada país também ocorrem custos específicos, que são impactados por 

diversas variáveis, dentre as quais podemos citar como exemplos os juros 

excessivamente altos, custo de mão-de-obra, carga tributária e infra-estrutura. 

A partir das condições oferecidas por cada país, refletidas nas variáveis 

citadas acima, pode-se comparar onde será mais viável produzir determinado 

produto, o que irá interferir diretamente na decisão de se realizar o 

investimento produtivo. A oportunidade de reduzir o custo de produção, 
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permitindo maior competitividade refletida na redução do preço final é uma 

decisão de suma importância para o investidor. 

O Brasil, apesar de ter lugar de destaque no bloco dos países 

emergentes, ao lado da Rússia, Índia e China, tem como desvantagem o 

diferencial de um alto custo país comparando-se com os demais, embora tenha 

condições naturais e econômicas que o favoreçam, assim como um grande 

mercado consumidor interno, abundância de matéria prima e, atualmente, o 

controle da inflação e estabilidade da taxa de câmbio. 

A despeito dessas vantagens, o Brasil é gravemente deficiente em infra-

estrutura, tais como inexistência de uma melhor malha ferroviária, sub-

utilização do potencial hidroviário, portos super-utilizados, rodovias mal 

conservadas.  Atualmente, a matriz de transporte que compõe a cadeia 

logística está totalmente distorcida e baseada no modal rodoviário. Até chegar 

aos consumidores a mercadoria acumula elevadas perdas, principalmente de 

receita para o produtor. A malha ferroviária participa apenas entre 24% e 25% 

na matriz de transportes, enquanto que em outros países com características 

semelhantes essa participação é de 40% a 50%. 

O Brasil pratica umas das mais altas taxas de juros do mundo em função 

do grande endividamento do setor público, que faz com que o governo seja 

habitualmente um potencial tomador de créditos, demandando boa parte dos 

recursos disponíveis. Nesse contexto, o cenário econômico torna-se propício 

para uma atividade especulativa, na qual os ganhos auferidos com a poupança 

são maiores que o retorno do investimento produtivo.  

A elevada carga tributária paga pelos produtores brasileiros, próxima a 

40% do PIB, onera tanto a produção interna quanto à destinada à exportação. 
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 Comparativamente aos países estrangeiros, a carga tributária brasileira é 

muito alta, sem que a ela corresponda uma contraprestação por parte do 

Estado, comprometendo, além da capacidade de consumo, o investimento do 

setor privado, uma vez que diminui a capacidade de poupança interna. 

 Outro fator do custo Brasil é o excesso de burocracia existente desde os 

procedimentos de abertura da firma até às etapas pós-produção. É demorada a 

abertura de uma empresa, no mínimo 40 dias úteis, além de ser difícil a 

manutenção e complicada a baixa. Ademais, a taxa de mortalidade das 

empresas é alta, principalmente daquelas de pequeno e médio porte, que são 

as que mais empregam no país. 

Os fatores descritos acima, a despeito das vantagens comparativas que 

o Brasil apresenta, interferem no sentido de diminuir sua competitividade frente 

aos seus concorrentes internacionais.  

A motivação para se proceder a um estudo mais aprofundado desses 

custos é tentar conhecer melhor os entraves institucionais que impactam a 

competitividade das exportações brasileiras, além de discutir, à luz da teoria 

das vantagens comparativas, o crescimento e a mudança na estrutura do 

comércio exterior brasileiro nos últimos anos. 

 

1.1 – OBJETIVOS 
 

1.1.1 Objetivo Geral 
 

O objetivo geral dessa dissertação é conhecer mais detalhadamente 

alguns dos fatores que compõem o “custo Brasil” que obstaculizam o 
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crescimento das exportações brasileiras, tornando os produtos nacionais 

menos competitivos, dificultando, assim, a inserção externa brasileira.  

 

1.1.2 – Objetivos Específicos 
 

A fim de alcançar o objetivo principal, esse trabalho terá os seguintes 

objetivos específicos: (1) identificar os setores nos quais a economia brasileira 

apresenta vantagem comparativa relevada, (2) fazer um estudo de algumas 

evidências empíricas sobre as vantagens comparativas do comércio exterior 

brasileiro, (3) analisar o crescimento e a mudança na estrutura do comércio 

exterior brasileiro nos últimos anos, a fim de mostrar tendências de 

aproveitamento ou não de vantagens comparativas e (4) conhecer melhor os 

entraves às exportações brasileiras no comércio internacional que atuam como 

dificultadores do aproveitamento das vantagens comparativas do país.  

  

1.2  – ABORDAGEM DO ESTUDO 
 

Primeiramente, a fim de contextualizar o tema proposto, será feita uma 

breve revisão da literatura dos aspectos teóricos e de algumas evidências 

empíricas das vantagens comparativas do Brasil. Em seguida, a fim de 

conhecer melhor os produtos nos quais o Brasil apresenta vantagens 

comparativas, serão utilizados os indicadores que foram originariamente 

desenvolvidos por Balassa (1965), baseados no conceito de vantagem 

comparativa revelada (VCR). Segundo Hidalgo (1998), a VCR é uma medida 

revelada, pois seu cálculo baseia-se em dados observados do comércio, ou 
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seja, após a realização do comércio. Os preços relativos dos bens antes do 

comércio é que deveriam determinar as vantagens comparativas, pois as 

distorções na economia, como barreiras tarifárias e não tarifárias, acordos 

comerciais, subsídios, câmbio valorizado ou desvalorizado, podem invalidar os 

resultados baseados na VCR. Esses índices descrevem os padrões de 

comércio que estão sendo praticados na economia, mas não podem afirmar se 

esses padrões são ótimos ou não. 

O índice de vantagem comparativa de Balassa (1965) calcula a 

participação das exportações de um determinado produto em um país em 

relação às exportações mundiais desse mesmo produto, comparando esse 

resultado com a participação das exportações totais desse país em relação às 

exportações totais mundiais. Se o índice de VCR de um determinado produto 

for maior do que a unidade, significa que o país apresenta vantagem 

comparativa na produção desse produto. De maneira análoga, se o índice for 

menor que a unidade, o país apresenta desvantagem comparativa.  

No capítulo 3, para estimar o crescimento e a mudança na estrutura do 

comércio exterior brasileiro, os produtos serão agrupados segundo quatorze 

grandes grupos de acordo com a classificação proposta por Thorstensen 

(1994). Em seguida, procederemos aos cálculos de alguns indicadores do 

comércio exterior, como os índices de concentração, proposto por Gine-

Hirschman e o índice de comércio intra-indústria, sugerido por Grubel e Lloyd 

(1975).  

A fim de analisar os entraves à competitividade do comércio 

internacional brasileiro, no capítulo 4 serão discutidos alguns dos principais 
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componentes do custo Brasil, como a burocracia no comércio exterior, carga 

tributária, formação do capital humano para o comércio exterior, deficiência da 

infra-estrutura e juros elevados. 

As Considerações Finais sumariam o trabalho apresentando suas 

conclusões. 
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2 AS VANTAGENS COMPARATIVAS REVELADAS DO COMÉRCIO 
EXTERIOR BRASILEIRO 
 
 

2.1 – CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O aumento do fluxo comercial das últimas décadas, reflexo da 

intensificação da formação dos blocos regionais de comércio e da abertura 

comercial, fez com que o sistema de comércio internacional passasse por 

profundas mudanças, o que tem contribuído para o surgimento de vários 

trabalhos a fim de explicar os determinantes do comércio entre os países. 

Segundo Galvão (2007), a ampliação do comércio internacional, além de 

proporcionar uma melhor alocação dos recursos produtivos domésticos, nos 

dias atuais passa a exercer um importante papel para o crescimento e para a 

melhoria do bem-estar econômico. 

Enquanto esse processo continua, as economias menos desenvolvidas 

ficam com o duplo desafio de resolver os graves problemas internos e, ao 

mesmo tempo, tentar resolver o problema da inserção no novo sistema de 

comércio internacional (HIDALGO, 1998).  

É abundante a literatura sobre comércio internacional onde se analisam 

as vantagens comparativas dos países. Segundo Gremaud et al. (2006), o 

modelo desenvolvido por David Ricardo parte do pressuposto de que as 

vantagens absolutas não seriam determinantes dos ganhos de comércio por 

parte de um país ou região, mas os benefícios gerados pelas vantagens 

comparativas oriundas de especificidades produtivas de cada país. Dessa 
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forma, cada país se especializaria no comércio daqueles bens com os quais 

tivessem maiores ganhos de produção.                    

Segundo Hidalgo e Da Mata (2004), especialização internacional via 

vantagem comparativa é o comércio realizado entre regiões a fim de tirar 

proveito de suas diferenças em seus diversos recursos disponíveis. 

Segundo Kume e Piani (2004), para que seja avaliada apropriadamente 

a vantagem comparativa, seria necessário o confronto dos preços relativos 

vigentes em dois países em regime de autarquia, ou seja, antes que se 

verifique efetivamente o comércio entre eles. Contudo, como esses dados não 

são observáveis, a vantagem comparativa é calculada de forma indireta, 

baseada nos próprios dados do comércio. 

Vários indicadores comerciais têm sido utilizados a fim de identificar os 

produtos com os quais cada região ou país têm melhores possibilidades de 

inserção internacional. Como exemplos podem ser citados: Índice de Vantagem 

Comparativa Revelada (VCR), proposto por Balassa (1965); Índices de 

Contribuição do Saldo Comercial (ICSC) e Índice de Grubel & Lloyd (GL), 

encontrados em Lafay et al. (1990) apud Hidalgo (1998); Índice de Orientação 

Regional (IOR), encontrado em Yeats (1997).  

 

2.2  – ASPECTOS TEÓRICOS 
 

Desde o surgimento da economia como ciência, os economistas têm 

ressaltado o papel do comércio internacional para a geração de riqueza e de 

crescimento econômico. Segundo Arbache e De Negri (2001), são vários os 
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modelos que buscam explicar esses determinantes e fica claro que eles não 

são antagônicos, mas complementam-se. O crescimento do comércio 

internacional não estaria explicado em apenas uma teoria, nem tampouco as 

idéias desenvolvidas por cada teoria estariam concorrendo entre si. 

Machado (1997) salienta a dificuldade apresentada pela teoria 

econômica para modelar as relações econômicas entre os agentes, que aos 

poucos procura superar o excesso de simplificações exigidas pelo uso de 

modelos. Segundo Machado (1997), sempre há perda de informações quando 

as relações econômicas entre países são analisadas dentro de modelos 

econômicos, dadas as limitações de qualquer modelo, em maior ou menor 

grau. Entretanto, acrescenta o autor, tais análises ainda assim são válidas, 

desde que fiquem claras as limitações.  

 

2.2.1 Teoria das Vantagens Comparativas 

 

 A teoria das vantagens comparativas entre os países foi formulada, 

inicialmente, por David Ricardo no começo do século XIX. Em seu modelo, o 

comércio é determinado pela diferença da produtividade do trabalho entre 

países, hipótese que define as vantagens comparativas.  

Seu modelo é criticado por levar em conta apenas o fator trabalho na 

produção de bens e serviços e aceitar que o coeficiente trabalho-produto é fixo. 

Entretanto, tornou-se evidente que outros fatores, como capital e terra, 
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influenciam a produtividade dos trabalhadores. Um país abundante em capital 

poderia alocá-lo a fim de aumentar a produtividade da sua mão-de-obra.  

Segundo o modelo ricardiano para a teoria do comércio internacional, 

cada país possui tecnologias de produção distintas. O País que for mais 

eficiente poderá produzir bens com menores custos, cobrando, 

consequentemente, preços mais reduzidos. Entretanto, esse modelo assume 

que as tecnologias não podem ser transferidas de um país para outro. Dessa 

forma, o padrão de comércio será determinado por vantagens comparativas 

estáticas e que se perpetuam (MACHADO, 1997). 

 

2.2.2 Teoria da dotação relativa de fatores 

 

 Heckscher (1919) e Ohlin (1924) apud Machado (1997) elaboraram uma 

teoria na qual a questão tecnológica, tal como foi usada por David Ricardo é 

descartada e atribui como causas das vantagens comparativas as diferenças 

nas dotações de fatores e a intensidade como esses fatores são usados na 

produção de bens diversos. Esse modelo não leva em conta as diferenças 

tecnológicas entre os países, mas sim as diferenças tecnológicas entre os 

setores de cada país. Ou seja, baseia-se no fato de que todos os países 

possuem a mesma tecnologia para cada setor.  

Machado (1997) explica que o modelo Heckscher-Ohlin (H-O) conta com 

algumas hipóteses para que tenha sustentação. Uma delas é a imobilidade de 

fatores entre países, mas não dentro de cada país (HERNANDEZ, 2004), o que 
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justifica a diferença do custo de produção entre os países. Outras hipóteses 

que sustentam o teorema, de acordo com Hernandez (2004) são a não 

reversão na intensidade do uso de fatores e preferências iguais para todos os 

indivíduos. Segundo Machado (1997), o país que for relativamente abundante 

em um determinado fator, terá vantagens em produzir e exportar bens 

intensivos nesse fator, uma vez que a tecnologia de produção associada a 

esses bens permitirá o melhor aproveitamento desse fator abundante, 

proporcionando custos e preços menores e, consequentemente, maior 

competitividade. Os volumes do comércio crescerão até que os preços relativos 

dos fatores sejam igualados (HERNANDEZ, 2004). 

 

2.2.2.1 Algumas Evidências Empíricas sobre as Vantagens Comparativas do 

Comércio Exterior Brasileiro 

  

 No Brasil, o teste do teorema Heckscher-Ohlin foi efetuado por diversos 

autores. Hidalgo (1985) e Sales (1993) baseiam seus testes em dois fatores de 

produção, capital e trabalho. Tyler (1972), Rocca e Barros (1972), Carvalho e 

Haddad (1977) e Machado (1977) dividem o fator trabalho entre qualificado e 

não qualificado. Considerando o capital humano como fator de produção, 

chegam à conclusão de que o Brasil é abundante em mão-de-obra não 

qualificada relativamente à qualificada. Hernandez (2004) estudou as fontes de 

vantagens comparativas reveladas pelo comércio brasileiro considerando 

quatro fatores de produção: trabalho não qualificado, trabalho qualificado, 

capital e terra. 
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 Hidalgo (1985) examinou a intensidade dos fatores de produção, capital 

e trabalho, na formação do produto de cada setor, tomando como base as 

informações contidas na Matriz de Relações Intersetoriais do Brasil em 1970. 

Tal Matriz divide a economia em 87 setores e disponibiliza informações 

individualizadas sobre as diversas rendas geradas em cada setor.  A partir dos 

dados sobre a remuneração ao fator trabalho e valor adicionado em cada setor, 

o autor obteve, residuamente, a remuneração do fator capital, podendo estimar 

quais seriam os impactos sobre a renda dos fatores trabalho e capital, por 

unidade de demanda final de cada um dos bens produzido na economia. 

 A fim de comparar as relações capital-trabalho nos setores produtores 

de bens exportáveis, importáveis e não-comercializáveis, o autor optou por 

trabalhar com os vetores de exportação e importação normalizados. Tais 

vetores foram utilizados para ponderar as relações capital-trabalho em cada 

setor da economia, a fim de obter o indicador das proporções de fatores no 

setor produtor de bens exportáveis e importáveis, a partir da soma ponderada 

das relações capital-trabalho em cada setor. Para definir bem doméstico o 

autor considerou a produção de bens que foi utilizada como demanda final, 

excluindo a parcela que foi exportada.  

 Os primeiros resultados sugeriram que os produtos exportados pela 

economia brasileira eram mais intensivos em capital que os domésticos, pois 

suas análises indicaram que o setor de bens exportáveis, relativamente aos 

outros dois setores, gerou mais renda pelos serviços do capital e menor 

parcela de salários. 
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 Levando em conta o diferencial de salários urbano-rural existente no 

Brasil no período analisado pelo autor, novas estimativas foram feitas, 

evidenciando que o setor produtor de bens exportáveis não se apresentava tão 

intensivo em capital como nas primeiras estimativas, configurando o setor 

importador o mais intensivo em capital após a realização dos ajustes. 

 Prosseguindo com os ajustes, Hidalgo (1985) excluiu o capital fundiário 

a fim de obter novas estimativas das intensidades fatoriais nas relações capital-

trabalho. Para tanto, o autor excluiu da remuneração do capital a parcela 

correspondente à renda da terra, com base no cálculo da participação da 

despesa de arrendamento no valor total da produção dos arrendatários. Com 

base nas informações do censo agrícola de 1970, esse valor foi estimado em 

12,97% do valor total da produção. 

 Dessa forma, as intensidades fatoriais na economia foram reestimadas 

sob a nova renda do capital apurada ignorando o capital fundiário e os salários 

impactados pela diferença de salário urbano-rural. Os resultados encontrados 

mostraram que, após os ajustes, o setor produtor de bens exportáveis tornou-

se o mais intensivo em trabalho quando comparado com os outros dois setores 

da economia. Diante disso, parece que a despeito das influências do comércio 

exterior e das políticas de incentivo às exportações no Brasil naquela época 

que procuravam favorecer o uso do capital, as exportações ainda eram mais 

intensivas em trabalho, corroborando a validade do teorema Heckscher-Ohlin 

para o Brasil. 
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 Machado (1997) considerou o capital humano como um dos fatores de 

produção, separando-o em duas categorias: trabalho qualificado e não 

qualificado. Como metodologia alternativa para o cálculo do índice de conteúdo 

médio de mão-de-obra qualificada em bens importáveis e exportáveis, o autor 

não se utilizou dos salários, mas da qualificação educacional do trabalhador. 

 As fontes utilizadas para extrair os dados quanto à qualificação da mão-

de-obra foram o conjunto dos censos e inquéritos especiais do IBGE de 1980, 

além de outras. O teste do teorema exige o uso de dois fatores de produção, 

no entanto, a abordagem da qualificação da mão-de-obra permitiu o uso 

isolado do fator trabalho, desagregado em qualificado e não-qualificado. 

 O objetivo do autor foi avaliar o padrão do comércio exterior brasileiro, 

concernente à intensidade da utilização de mão-de-obra qualificada e não-

qualificada, na produção de bens exportáveis, com base na teoria de 

Heckscher-Ohlin. 

 Para calcular o índice de conteúdo médio de mão-de-obra qualificada, 

primeiramente foram calculados os requisitos diretos de mão-de-obra para 

duas categorias. (I) Pessoal de nível superior e (II) restante do pessoal 

ocupado, exceto gerentes, chefes e supervisores.  

 Após contornar os problemas de compatibilização dos censos e 

inquéritos do IBGE e a matriz de insumo-produto, foram calculados os 

requisitos diretos e indiretos de cada atividade utilizados para a produção de 

Cr$ 1 milhão de bens importáveis e exportáveis, segundo o modelo de insumo-

produto, que relaciona a demanda final com a produção das n atividades da 

economia. Em seguida, o autor calculou o índice de conteúdo médio de mão-
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de-obra qualificada para a produção de Cr$ 1 milhão de demanda final. 

Conhecidos os requisitos diretos de mão-de-obra utilizados na produção de Cr$ 

1 milhão em cada atividade, através de uma regra de três pode-se determinar 

quantas unidades de mão-de-obra serão utilizadas na produção do valor 

determinado pelos requisitos diretos e indiretos necessários para se produzir 

Cr$ 1 milhão de demanda final.  

 Os resultados do teste indicaram que o Brasil era importador líquido de 

mão-de-obra de nível superior e exportador líquido do restante da mão-de-

obra, o que confirma a hipótese de que o País é relativamente abundante em 

mão-de-obra não qualificada e escasso em mão-de-obra qualificada, 

corroborando, mais uma vez, o teorema de Heckscher-olhin para o Brasil em 

1980. 

 Hernandez (2004) testa o teorema de Heckscher-Olhin para o Brasil a 

fim de estudar as fontes de vantagens comparativas reveladas pelo comércio 

brasileiro. Para tanto, a autora usa regressões de dados de painel para 50 

produtos industriais, modelando as exportações líquidas como função dos 

requerimentos diretos (implícitos no valor adicionado) e indiretos (deduzidos do 

consumo intermediário) e considera quatro fatores de produção: trabalho não-

qualificado, trabalho qualificado, capital e terra. 

 A autora utiliza como fontes a matriz insumo-produto, além de censos 

econômicos e outros índices, a fim de mensurar as variáveis para oito anos: 

1980, 1985 e 1990-1995. Os resultados econométricos mostraram que o 

comércio revelou o Brasil como um país abundante em terra, capital e trabalho 

não-qualificado e escasso em mão-de-obra qualificada nos dois períodos 



32 

 

analisados (antes e depois da abertura comercial), apesar de a mão-de-obra 

qualificada ter apresentado menor desvantagem no período de abertura 

comercial , 1990-1995. 

 

2.2.3 Teorias Recentes do Comércio Internacional 

 

 Segundo Krugman e Obstfeld (2005), as teorias mais recentes do 

comércio internacional corroboram que as economias de escala, a 

concorrência imperfeita, os diferentes padrões de demanda e os produtos 

diferenciados são os fatores que determinam o comércio internacional.  

Para explicar a economia de escala, Krugman e Obstfel (2005) afirmam 

que se o número de bens a ser produzido por um determinado país for 

reduzido, cada bem poderá ser produzido em escala maior do que seria se 

todos os países quisessem produzir todos os bens, fazendo com que a 

produção mundial de bens aumentasse. Dessa forma, o comércio internacional 

proporciona um aumento na variedade disponível de bens, pois permite que 

cada país produza uma gama restrita de bens, aproveitando as vantagens das 

economias de escala, sem sacrificar a diversidade no consumo.  

Segundo Krugman e Obstfeld (2005), nesse modelo admite-se a 

concorrência imperfeita. Ao contrário do que ocorre na concorrência perfeita, as 

firmas são formadoras de preço, pois podem influenciar os preços de seus 

produtos. Essa concorrência caracteriza dois tipos de indústria. Aquelas em 

que há poucos produtores principais e aquelas em que o produto de cada 
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produtor é bastante diferenciado dos produtos das firmas rivais Krugman e 

Obstfeld (2005). 

Em função das economias de escala e da diferenciação de produtos, 

haverá dois tipos de comércio. O comércio interindústria, que reflete a 

vantagem comparativa, pois cada país será exportador líquido do produto mais 

intensivo no seu fator abundante. E o comércio intra-indústria, que não reflete a 

vantagem comparativa, pois mesmo os países sendo abundantes no mesmo 

fator de produção, suas firmas continuariam a produzir bens diferenciados 

Krugman e Obstfeld (2005). 

Quanto mais semelhantes forem os países nos fatores de produção de 

um bem, maior o comércio intra-indústria entre eles, que é baseado 

fundamentalmente nas economias de escala. Por outro lado, quanto mais 

diferentes forem os países em seus fatores de produção, maior será o 

comércio interindústria, baseado nas vantagens comparativas.  

 

2.3  A COMPETITIVADADE DOS PAÍSES NO COMÉRCIO INTERNACIONAL 
 

Os conceitos de competitividade e vantagens comparativas não se 

devem confundir. Segundo Lafay apud Hidalgo (1998), a competitividade é 

definida como sendo a comparação dos custos entre dois ou mais países para 

um dado produto, e vantagem comparativa como sendo a comparação de 

custos entre diferentes produtos para um determinado país. Fatores 

macroeconômicos também definem a competitividade, tais como as oscilações 

do câmbio real, sobretudo nas commodities. 
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Ao analisar as exportações de manufaturados, Horta (1983) utilizou o 

conceito de competitividade na visão desempenho, segundo a qual as 

indústrias que são competitivas são aquelas que ampliam a participação no 

comércio mundial de determinados produtos. Por essa definição, as 

exportações de um país no mercado internacional são um indicador para a 

avaliação de desempenho.  

A competitividade de uma nação também pode ser analisada através do 

poder de mercado, a partir das Vantagens Comparativas: “ex-post”, que 

relaciona a competitividade do país e a sua posição no mercado internacional; 

e a “ex-ante”, que é mais complexa, onde se faz uma análise dos fatores 

determinantes da competitividade e os relaciona com a capacidade de competir 

no longo prazo. O conceito de competitividade também pode estar atrelado a 

fatores macroeconômicos, através de variáveis, como: taxa de câmbio, os 

subsídios e incentivos à exportação e a política salarial, atribuindo grande 

importância à desvalorização cambial como forma de ganhar competitividade 

(COUTINHO e FERRAZ, 1993).  

Segundo Porter (2009), para se definir o conceito de competitividade 

nacional, deve-se considerar a produtividade, no longo prazo, como 

determinante precípuo do padrão de vida de um país. O autor ressalta, ainda, o 

caráter dinâmico da competitividade indo de encontro com o caráter estático 

das teorias convencionais que se baseiam na eficiência dos fatores ou da 

escala de produção. 
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2.4  – VANTAGEM COMPARATIVA REVELADA 
 

Para Krugman (1991), uma das melhores maneiras de entender como a 

economia internacional funciona é primeiro observar o que acontece dentro das 

nações. Uma das melhores formas de entender diferenças entre as taxas de 

crescimento das nações, um bom começo é entender as diferenças locais, 

continua Krugman (1991) se quisermos entender a especialização 

internacional, um bom lugar para começar é com a especialização local. 

[Krugman (1991, p. 3)].  

Nesse capítulo, a fim de conhecermos melhor a especialização 

brasileira, identificaremos os produtos nos quais o Brasil apresenta vantagens 

comparativas reveladas. Para isso, dentre os índices citados acima, serão 

utilizados os indicadores que foram originariamente desenvolvidos por Balassa 

(1965), baseados no conceito de vantagem comparativa revelada (VCR), que é 

um dos métodos mais utilizados para determinar a vantagem comparativa. 

Assim, este estudo pretende, principalmente, identificar em quais produtos o 

Brasil possui vantagem comparativa no mercado internacional, a fim de se 

obter uma importante atualização da especialização da pauta exportadora 

brasileira. 

Esse índice busca mensurar os produtos nos quais o país apresenta 

vantagens comparativas com base nos fluxos de comércio já ocorridos, 

inferindo que sua eficiência produtiva relativa pode ser identificada através de 

seu desempenho no comércio internacional. Segundo Hidalgo (1998), a VCR é 

uma medida revelada, pois seu cálculo baseia-se em dados observados do 

comércio, ou seja, após realizado o comércio. Como explicitado acima, a 
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completa validade desse pressuposto requer que os fluxos de comércio não 

sejam afetados por fatores alheios à competitividade produtiva dos mesmos. 

Ou seja, os preços relativos dos bens antes do comércio é que deveriam 

determinar as vantagens comparativas. As distorções na economia, exercidas 

por barreiras tarifárias e não tarifárias, acordos comerciais, subsídios, câmbio 

valorizado ou desvalorizado, podem invalidar os resultados baseados na VCR. 

Os índices de VCR descrevem os padrões de comércio que estão sendo 

praticados na economia, mas não podemos afirmar se eles são ótimos ou não. 

O índice de vantagem comparativa de Balassa (1965) calcula a 

participação de um determinado produto nas exportações de um país em 

relação às exportações mundiais desse mesmo produto, comparando esse 

resultado com a participação das exportações totais desse país em relação às 

exportações totais mundiais. Se o índice de VCR de um produto for maior do 

que a unidade, significa que o país apresenta vantagem comparativa na 

produção desse produto. De maneira análoga, se o índice for menor que a 

unidade, o país apresenta desvantagem comparativa. Quanto mais alto o 

índice de VCR para um produto, maior será a vantagem comparativa do País 

na produção dessa mercadoria. 

A expressão que representa o indicador de vantagem comparativa 

revelada para um país j, em um setor i é a seguinte: 

 

 

  

Onde: 

VCR ij = ________ 

X
ij 

/ X
iz 

X
j
 / X

z 

(1) 
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Xij = Exportações do produto i da região j; 

Xiz = Exportações do produto i da região z; 

Xj = Exportações totais da região j; 

Xz = Exportações totais da região z. 

 

O cálculo da VCR com base na fórmula (1) acima descarta as 

importações, pois essas são muito afetadas por medidas protecionistas dos 

parceiros comerciais. 

Nesse trabalho serão construídos índices de VCR para os produtos 

exportados pelo Brasil, agregados segundo 14 grandes grupos, conforme 

Thorstensen (1994), para o período compreendido entre 2001 a 2009. 

 

2.5  – DADOS UTILIZADOS 
 

A fim de calcular os índices de VCR dos produtos da pauta exportadora 

brasileira, segundo seu aproveitamento de comércio em relação aos demais 

países, foram utilizadas duas bases de dados. A primeira é do Ministério de 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), através da base Aliceweb 

(2010), com informações de cada grupo de produtos brasileiros exportados 

para todo o mundo. Quanto aos dados de cada grupo de produtos exportados 

no mundo, foi utilizada a base de informações da COMTRADE, através do 

Trademap (2010). Na análise, foram utilizados dados referentes ao período de 

2001 a 2009, que é o período disponível no Trademap (2010), única base de 

dados encontrada que disponibiliza os valores exportados pelos países, na 
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qual a classificação dos produtos coincide com a base de dados 

Aliceweb(2010). 

Para os produtos estudados, foi utilizada, quanto à classificação, a 

caracterização ao nível de dois dígitos ou capítulos da Nomenclatura Comum 

do MERCOSUL, nomenclatura que é utilizada na base de dados Aliceweb 

(2010) e é coincidente com a classificação feita pelo Sistema Harmonizado 

(SH), utilizado na base Trademap (2010). A Nomenclatura Comum do Mercusul 

e o Sistema Harmonizado (NCM/SH) identificam os setores por meio de 

códigos, que vão do 01 ao 99. Os capítulos 77 e 98 estão reservados para 

classificações posteriores. O código 99 está separado para “transações 

especiais”, incluindo-se nesse grupo doações, combustível de aeronaves e 

outras.  

Os capítulos da NCM/SH podem ser desagregados em 1.221 produtos, 

ao nível de quatro dígitos e em 5.052 produtos, ao nível de seis dígitos.  O 

presente trabalho, devido ao grande número de produtos ao nível 

desagregado, limita-se ao estudo dos produtos agregados ao nível de dois 

dígitos.  Entretanto, o índice é apresentado segundo quatorze grandes grupos, 

conforme classificação proposta por Thorstensen (1994). No Anexo A o índice 

de VCR é mostrado ao nível desagregado de dois dígitos, segundo capítulos 

da NCM.      
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2.6  – ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Partiremos para a análise dos resultados encontrados a partir dos 

cálculos dos índices de vantagens comparativas reveladas, conforme 

explicitado acima. 

A TABELA 1 apresenta a evolução do índice das vantagens 

comparativas reveladas para o Brasil, medido por meio da expressão (01), 

referente ao período de 2001 a 2009. 

 

Tabela 1 - Índices de vantagem comparativa revelada para o Brasil no período 

2001 – 2009. 

 Anos 

Grupos de Produtos 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Alimentos, fumo e bebidas 3,71 3,73 3,82 4,04 3,92 4,07 4,04 4,04 4,62 

Minerais 0,90 1,06 1,00 0,88 0,90 0,97 1,06 1,02 2,14 

Produtos químicos 0,59 0,58 0,56 0,53 0,53 0,57 0,58 0,56 0,50 

Plásticos e Borracha 0,67 0,64 0,70 0,64 0,68 0,72 0,73 0,63 0,65 

Calçados e couros 2,59 2,55 2,40 2,36 2,14 2,22 2,15 1,73 1,24 

Madeira e carvão vegetal 2,32 2,62 2,64 2,93 2,53 2,41 2,23 1,80 1,41 

Papel e celulose 1,60 1,48 1,73 1,47 1,52 1,64 1,66 1,78 1,63 

Têxtil 0,38 0,33 0,39 0,41 0,38 0,33 0,33 0,30 0,25 

Minerais não metálicos 1,47 1,64 1,66 1,59 1,64 1,50 1,30 1,29 1,08 

Metais comuns 0,98 1,04 0,98 0,94 0,85 0,89 0,83 0,75 0,73 

Máquinas e equipamentos 0,44 0,43 0,43 0,42 0,48 0,47 0,43 0,41 0,30 

Material de transporte 1,15 0,98 0,92 1,17 1,17 1,08 1,10 1,10 0,76 

Ótica e instrumentos 0,23 0,20 0,14 0,13 0,13 0,14 0,15 0,14 0,11 

Outros 0,67 0,63 0,57 0,54 0,62 0,61 0,59 0,69 0,62 

Fonte: MDIC/SECEX e CONTRADE/Trademap 

Os dados mostram que o Brasil detém vantagem comparativa revelada 

em todo o período nos seguintes grupos de produtos: alimentos, fumo e 

bebidas; calçados e couros; madeira e carvão vegetal; papel e celulose; 

minerais não metálicos; O grupo minerais apresenta vantagem comparativa 
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revelada em 2002 e 2003 e 2007 a 2009. O grupo metais comuns apresenta 

vantagem comparativa revelada em 2002; O grupo material de transporte 

apresenta vantagem comparativa revelada em 2001, 2004 a 2008, voltando a 

apresentar desvantagem comparativa revelada em 2009. Os demais grupos de 

produtos: produtos químicos; têxtil; máquinas e equipamentos; ótica e 

instrumentos e outros, apresentam uma desvantagem comparativa revelada 

em todos os anos analisados. 

A análise da evolução do perfil de especialização do Brasil no comércio 

internacional mostra um aumento gradual e contínuo da vantagem comparativa 

revelada do grupo de produtos alimento, fumo e bebidas. Por outro lado, 

constata-se perda de vantagem comparativa revelada no grupo de produtos 

calçados e couros, sobretudo no último período da amostra. Dentro desse 

grupo, os únicos produtos que mostram vantagem comparativa revelada são 

peles, exceto a peleteria e couros e calçados polainas e artefatos semelhantes, 

e ambos apresentaram perda de vantagem comparativa revelada, sobretudo 

esse último, cujo declínio vem sendo observado desde 2001. Os demais 

produtos do grupo apresentaram um pioramento na desvantagem comparativa 

revelada em todos os períodos analisados.  

Já dentro do grupo de produtos alimentos, fumo e bebidas, o aumento 

da vantagem comparativa revelada pode ser justificado principalmente pelos 

produtos: carnes e miudezas comestíveis, outros produtos de origem animal, 

café, chá, mate e especiarias, óleo de sementes, frutos oleaginosos, grãos, 

sementes, frutos, etc., e, principalmente, pelos produtos tabaco e seus 

sucedâneos manufaturados e açúcares e produtos de confeitaria. Vale 
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destacar, ainda, nesse grupo, os produtos animais vivos, que nos primeiros 

anos da amostra apresentavam desvantagem comparativa revelada e a partir 

de 2007 passaram a apresentar vantagem comparativa revelada, o que parece 

demonstrar uma maior inserção desses produtos no mercado internacional no 

período recente. Os produtos bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres passaram 

a apresentar vantagens comparativas reveladas a partir de 2005.  

Os produtos peixes, crustáceos, moluscos e invertebrados aquáticos, 

produtos lácteos, ovos, mel, produtos de origem animal comestível, plantas 

vivas e produtos de floricultura, produtos hortícolas, plantas, raízes e 

tubérculos, produtos de moagem, malte, amido, fécula, etc., cereais, farinhas, 

féculas, preparados de leite, etc., mantiveram em todos os anos avaliados na 

pesquisa a desvantagem comparativa revelada e os demais produtos do grupo 

mantiveram vantagem comparativa revelada em nível constante no período de 

estudo, com exceção dos produtos cereais que apresentaram desvantagem 

comparativa em 2005. 

O grupo de produtos minerais também merece destaque, pois em 2009 

apresentou aumento considerável da vantagem comparativa revelada, depois 

de vários períodos de oscilação, provavelmente pela diminuição progressiva da 

desvantagem comparativa revelada do produto combustíveis minerais, óleos, 

produtos de destilação, desde 2001, passando a mostrar, em 2009, vantagem 

comparativa revelada. Por outro lado, o produto minérios, escórias e cinzas 

apresentaram perda progressiva da vantagem comparativa revelada, na ordem 

de 25% em 2009 com relação a 2001.  
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O grupo de produtos - produtos químicos - apresentou vantagem 

comparativa revelada em apenas 2 dos seus 11 produtos, são eles: produtos 

químicos inorgânicos, que apresentou ganho histórico de vantagem 

comparativa revelada e materiais albuminóides, produtos a base de amidos, 

etc, que ao contrário do primeiro, apresentou declínio na vantagem 

comparativa revelada desde 2001, o que pode justificar a desvantagem 

comparativa revelada do grupo. 

No grupo de produtos madeira e carvão a vantagem comparativa 

revelada parece estar no produto madeira, carvão vegetal e obras de madeira, 

entretanto, os índices mostraram uma diminuição na vantagem comparativa 

desses produtos nos dois últimos períodos estudados, o que explica a 

tendência de declínio do grupo.  

Ao nível mais desagregado no grupo papel e celulose, fica evidente a 

vantagem comparativa revelada do produto pastas de madeira ou matérias 

fibrosas celulósicas, que apresentou ganho de vantagem comparativa revelada 

em todos os anos do estudo. Talvez a intensificação da desvantagem 

comparativa revelada dos produtos papel e cartão e livros e jornais no período 

tenha compensado esse efeito, pois a média da vantagem comparativa 

mostrada pelo grupo no período não sofreu oscilações importantes.  

Algumas constatações interessantes podem ser feitas na análise do 

grupo de produtos têxtil. Para o produto seda e outros artefatos têxteis, que no 

início do período da amostra apresentava vantagem comparativa revelada, a 

análise dos dados mostra uma crescente diminuição nessa vantagem, 

sugerindo que esse produto perdeu lugar na inserção internacional, uma vez 
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que apresentou desvantagem comparativa revelada em 2009. Por outro lado, o 

produto fibras têxteis vegetais, fios de papel, tecidos, que em 2001 mostrava 

desvantagem comparativa revelada, apresentou, a partir de 2003, vantagem 

comparativa revelada. Para o produto algodão, verifica-se, com os resultados, 

ganho de vantagem comparativa revelada. Os demais produtos do grupo 

mostraram aumento gradual de desvantagem comparativa revelada, com 

exceção do produto fibras sintéticas ou artificiais, que apresentou discreta 

diminuição de desvantagem comparativa revelada. 

O grupo de produtos minerais não metálicos apresentou, em 2009, 

perda de vantagem comparativa revelada na razão de 26% em comparação a 

2001. Os produtos obras de pedra, gesso e cimento e obras de ferro fundido 

apresentaram perda de vantagem comparativa revelada em todos os períodos 

analisados, da mesma forma, os produtos vidros e suas obras e pérolas 

naturais ou cultivadas e pedras preciosas apresentaram aumento de 

desvantagem comparativa revelada. O produto – produtos cerâmicos – 

apresentou perda de vantagem comparativa revelada desde 2001, mostrando 

em 2009, desvantagem comparativa revelada. 

O grupo de produtos metais comuns, apresenta tendência crescente de 

desvantagem comparativa revelada, exceto em 2002, que apresenta vantagem 

comparativa revelada, porém de forma incipiente. Nesse grupo merece 

destaque o produto obras diversas de metais comuns, que apresenta 

desvantagem comparativa ao longo dos oito primeiros períodos da amostra, 

passando a mostrar vantagem comparativa revelada em 2009. Por outro lado, 

o produto estanho, que apresentava vantagem comparativa revelada em 2001, 
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passou a mostrar desvantagem comparativa revelada em 2009. Essa tendência 

mostrou-se inconstante no período analisado. Os produtos alumínio e suas 

obras e níquel e suas obras apresentaram perda de vantagem comparativa 

revelada em quase todos os períodos. Os demais produtos do grupo 

apresentaram maior desvantagem comparativa revelada, com exceção do 

produto zinco e suas obras, que apresentou perda de desvantagem 

comparativa revelada. 

Os dois produtos do grupo máquinas e equipamentos apresentaram 

maior desvantagem comparativa revelada em 2009, justificando a tendência do 

grupo. 

Uma constatação importante a respeito do grupo material de transporte 

é que talvez o que justifica a desvantagem comparativa revelada apresentada 

em 2009, seja a perda de vantagem comparativa do produto aeronaves e 

outros produtos aéreos e suas partes, que apresentou uma redução de quase 

60% da vantagem comparativa revelada em 2009 em relação a 2001, 

provavelmente como reflexo da crise financeira internacional de 2008. O 

produto veículos automóveis, tratores e motocicletas também refletiram o efeito 

da crise, o que explica a desvantagem comparativa revelada apresentada em 

2009. O produto embarcações e estruturas flutuantes apresentaram, em 2004, 

vantagem comparativa revelada, situação bem distinta dos outros anos, haja 

vista que a participação desse produto na pauta exportadora brasileira tem sido 

insignificante, conforme os índices calculados nos demais anos da pesquisa, 

com exceção dos anos de 2007 e 2008, nos quais, apesar de não apresentar 
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vantagem comparativa revelada, mostra perda relevante da desvantagem 

comparativa revelada em comparação com os demais períodos. 

Os produtos instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinema e 

instrumentos musicais são, provavelmente, os responsáveis pelo aumento da 

desvantagem comparativa revelada do grupo. 

O grupo de produtos outros, apesar de manter uma tendência constante 

nos anos estudados, mostra principalmente para o produto armas e munições, 

suas partes e acessórios, aumento na vantagem comparativa revelada, 

sobretudo em 2002. Os produtos, móveis e mobiliário médico cirúrgico e obras 

diversas, apresentaram ganho de desvantagem competitiva revelada. Os 

demais produtos do grupo em questão mantiveram-se estáveis no período 

estudado. 

 

2.7  FATORES RELEVANTES NA MUDANÇA DA PAUTA EXPORTADORA 
BRASILEIRA 

 

Vários fatores são relevantes na mudança recente na pauta exportadora 

brasileira, dentre os quais podemos destacar o comércio Brasil x China, 

mudança nos preços das commodities e taxa de câmbio.  

 

2.7.1  – Comércio Brasil X China   
 

A relação econômica Brasil-China sofreu uma intensificação significativa 

a partir do início da última década. O crescimento da China impactou 

diretamente as exportações brasileiras, através do aumento de sua demanda 
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por commodities agrícolas e minerais, o que acarretou, inclusive, a elevação 

dos seus preços no mercado internacional.  

Figura 1 - Balança Comercial Brasil x China 2000 - 2010 

 

 

 

Conforme mostra a figura 1, as exportações brasileiras para a China 

aumentaram a uma taxa média de 200% ao ano, saindo de US$ 1,1 bilhão em 

2000 para US$21 bilhões em 2009, 1900% no período. Entretanto, podemos 

perceber que o ano de 2003 representou o clímax de um padrão de comércio 

até então favorável ao Brasil. A balança comercial entre Brasil e China, que em 

2000 apresentava um déficit de US$ 136 milhões, atingiu seu auge em 2003 

com um superávit de US$ 2,3 bilhões. A partir de 2004, essa relação comercial 

entre os países começou a tomar contornos diferentes. A corrente de comércio 

aumentou cerca de 37% e o superávit brasileiro diminuiu 27%, até a balança 

comercial apresentar um déficit de US$ 3,6 bilhões em 2008. Apesar do 

superávit apresentado em 2009, a balança comercial dá sinais de regressão ao 

compararmos o primeiro semestre de 2010 com o primeiro semestre de 2009. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados do MDIC, sistema ALICE. 



47 

 

Diante dos fatos expostos, é impossível explicar o bom desempenho das 

exportações brasileiras nos produtos primários sem mencionar a demanda 

chinesa, responsável por 55% das exportações brasileiras de soja, óleo de soja 

e minérios em 2009. 

 

2.7.2 – Preços das Commodities 
 

O ciclo de alta das commodities perdura desde 2002, reflexo, dentre 

outras coisas, da expansão da demanda dos países emergentes nos últimos 

anos. O crescimento da renda per capita e a rápida industrialização das 

economias emergentes têm contribuído para o aumento da demanda pelos 

principais grupos de commodities desde 2001.  

Entre 2000 e 2006, o aumento de 90% na demanda mundial de cobre 

partiu da China. Ainda em relação à China, o consumo de carne nessa 

economia teve um incremento de quase 150% desde 1985 e absorve mais de 

40% da produção mundial de soja. 

Além do efeito demanda que impacta na alta dos preços das 

commodities, a desvalorização da moeda americana, no lado da oferta, 

também pode influenciar a elevação dos preços das commodities. Como a 

maior parte das commodities é negociada em dólar, a fim de compensar as 

perdas provenientes da desvalorização da moeda americana, os produtores de 

commodities que têm capacidade de definir preços internacionais (price 

makers) aumentam os preços de seus produtos em dólares, como no caso do 

petróleo. 
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Há também o efeito cascata. Um aumento no preço do petróleo acarreta 

o aumento da produção de produtos substitutos, como os biocombustíveis, que 

impacta no aumento dos preços de seus insumos, como o milho e óleos 

vegetais para a produção do etanol e do biodiesel. O preço das commodities 

agrícolas também é influenciado pelo aumento no preço do petróleo, pois parte 

dos fertilizantes e defensivos agrícolas são feitos de derivados do petróleo.  

Nessa seção foram apresentados os índices de vantagem comparativa 

revelada para o Brasil no comércio internacional. Esses índices mostram uma 

mudança significativa na especialização do Brasil no comércio internacional no 

período recente. Existem na literatura várias evidências empíricas que mostram 

que a pauta exportadora brasileira sofreu profundas mudanças nos últimos 

anos. Como exemplo, podemos citar Hidalgo (1996), que estuda a mudança na 

estrutura das exportações brasileiras no período de 1979 a 1990, chegando às 

seguintes conclusões: 

1 – Houve, no período analisado, uma triplicação na participação relativa 

do número de produtos intensivos em capital, enquanto a participação do 

número dos produtos intensivos em trabalho diminui;  

2 – Aumento da participação de produtos de salários altos de 15% para 

48%, enquanto os produtos de salários baixos tiveram sua participação 

reduzida de 65% para 21%; 

Entretanto, os índices de vantagem comparativa revelada mostram que 

o Brasil em período recente tem apresentado tendências de ganho de 

vantagem comparativa revelada em alguns grupos de produtos básicos, como 

alimentos, fumo e bebidas, e minerais. Por outro lado, apresenta tendências de 
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perda de vantagem comparativa revelada em alguns grupos de produtos 

manufaturados, como material de transporte, máquinas e equipamentos, 

minerais não metálicos e metais comuns.  

Talvez outros fatores influenciem o comportamento das exportações 

brasileiras além das vantagens comparativas, assim como as políticas 

comerciais, acordos preferenciais no comércio internacional, barreiras não 

tarifárias aos produtos brasileiros. Como foi dito, esses fatores podem distorcer 

o comportamento das exportações de uma economia.  

Em que pesem essas considerações, parece que o resultado encontrado 

com os índices de vantagens comparativas reveladas para o Brasil reflete, 

entre outras coisas, as mudanças estruturais observadas na economia 

internacional no período recente, como o baixo crescimento dos Estados 

Unidos e da zona do euro, e a confirmação da China como potência 

ascendente, agora nosso maior comprador, principalmente de soja e minério de 

ferro. 
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3  CRESCIMENTO E MUDANÇA NA ESTRUTURA DO COMÉRCIO 
EXTERIOR BRASILEIRO. 2001-2009. 
 
 

3.1  O CONTEXTO ECONÔMICO BRASILEIRO APÓS A ABERTURA 
COMERCIAL 

 

Os anos 90 no Brasil foram marcados pela liberalização comercial e a 

estabilização monetária. Um dos objetivos das reformas liberalizantes foi 

promover a abertura comercial, através da redução de barreiras tarifárias e não 

tarifárias. Houve, ainda, a desregulamentação da economia e a privatização. 

Tais medidas aliadas às mudanças macroeconômicas implementadas 

juntamente com o Plano Real, propiciaram um ambiente muito mais competitivo 

para a indústria brasileira, em função da sobrevalorização cambial, das altas 

taxas de juros e da redução das barreiras à entrada de empresas estrangeiras. 

Conforme Hidalgo (2002), esperava-se que todo esse conjunto de 

medidas de abertura comercial levasse a uma melhoria na eficiência da 

economia brasileira, gerando uma melhor alocação intersetorial de recursos e 

criando as bases para uma inserção competitiva na economia internacional. Ou 

seja, com as medidas de abertura comercial pretendia-se dar condições para 

uma mudança em relação à política de proteção e incentivo à indústria nacional 

e ajudar a integração da economia brasileira ao processo de globalização. 

Segundo Iglesias (2001), tal processo de abertura da economia 

brasileira permitiu a quebra parcial do dilema existente entre a demanda 

doméstica e a demanda externa com o incremento da oferta resultante do forte 

aumento das importações, refletindo no acréscimo do quantum exportado de 

manufaturados no período de 1996 a 2000. Parte da demanda doméstica foi 
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atendida com as importações durante o Plano Real, o que possibilitou a 

alavancagem da produção industrial. Dessa forma, a abertura comercial, a 

estabilidade da moeda e a desvalorização do câmbio a partir de 1999 foram 

fatores decisivos para que o Brasil diversificasse sua pauta exportadora 

aumentando o quantum exportado. 

Na mesma linha, Silva e Hidalgo (2009) expõem que o processo de 

abertura comercial e a retirada da proteção à indústria nacional contribuíram 

para o aumento da competitividade das exportações de alguns setores da 

economia brasileira, e esse processo repercutiu sobre a composição e a 

diversificação das exportações. 

Em que pese o aquecimento da indústria doméstica na década de 90, 

segundo Ferraz, Kupfer e Lootty (2004), enquanto as exportações aumentaram 

de 8,0% para 14,9% em relação à produção nacional, as importações 

triplicaram, ao subir de 4,3% para 14% entre 1990 a 2001, fazendo com que, já 

em 1995, a balança comercial começasse a apresentar déficit. Dessa forma, 

segundo os autores, a importação de insumos e bens intermediários foi 

responsável por parte do aumento de produtividade, contribuindo para o 

rompimento de alguns elos da cadeia produtiva e, consequentemente, para a 

desestruturação da matriz industrial brasileira. 

Segundo Ferraz, Kupfer e Lootty (2004) apud Carvalho (2008), a 

liberalização comercial teria levado a uma modernização por via de 

simplificação de produtos e processos e de outsourcing de insumos, o que, por 

sua vez, teria gerado aumento no patamar da produtividade da indústria, mas 

não teria sido capaz de estimular o aumento sustentado desse patamar. Além 
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disso, estaria havendo, em algum grau, uma especialização regressiva no 

padrão de comércio exterior, com aumento do peso de produtos mais simples 

nas exportações e de maior sofisticação nas importações (CARVALHO, 2008). 

Apesar da estabilização da corrente de comércio, em 2001 a balança 

comercial passou a apresentar superávits, refletindo o aumento das 

exportações e a diminuição das importações 

Kupfer (2003) ressalta que os superávits comerciais da ordem de US$ 

10 bilhões em 2002, semelhantes àqueles apresentados no período 1984-

1987, foram frutos de uma pauta exportadora parecida à existente naquela 

época, contudo a pauta de importações apresentou mudanças mais 

significativas.  

Segundo estudos realizados pelo Instituto de Pesquisa Aplicada (IPEA), 

o padrão de inserção do Brasil no comércio internacional é muito diferente do 

padrão do comércio mundial. Prevalece no Brasil a exportação de commodities 

primárias e de produtos de baixa intensidade tecnológica e intensivos em 

recursos naturais, que juntos respondem por cerca de 60% do valor das 

exportações brasileiras, exatamente o que é praticado no comércio mundial em 

relação às exportações de produtos de média e alta tecnologia (ALMEIDA, 

2009). 

Diante do que foi exposto, o objetivo desse capítulo é conhecer melhor o 

setor exportador brasileiro, a partir de uma análise de seu crescimento e da 

mudança em sua estrutura e uma discussão de aspectos como a questão da 

concentração das exportações e do nível de comércio intra-indústria. 
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3.2 – ESTRUTURA E DESTINO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS 
 

Historicamente, segundo Silva e Hidalgo (2009), o Brasil foi considerado 

um país que tem grandes vantagens comparativas nos produtos de origem 

primária, intensivos em mão-de-obra e recursos naturais. Os principais 

produtos da pauta de exportação refletiam a vocação de uma economia 

exportadora de bens primários. Entretanto, os autores acrescentam que a 

participação de produtos de origem primária vem diminuindo paulatinamente ao 

longo dos anos (1968-1990).  

Essa tendência pode ser evidenciada a partir da Tabela 2 extraída do 

trabalho de Hidalgo (1996), que apresenta uma análise da estrutura das 

exportações brasileiras, segundo grupo de produtos, do período de 1968 a 

1990. 
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CUCI 
Grupos de 
Produtos 

1968 1978 1980 1985 1990 

Taxa de 
Crescimento 
Anual, 1968-

1990 

0 
Alimentos e 

animais vivos 
64,85 44,90 39,79 28,97 21,33 8,0 

1 
Bebidas e 

fumo 
1,10 2,03 1,55 1,84 2,17 17,2 

2 
Materiais 

brutos exceto 
combustíveis 

23,05 13,36 15,15 13,19 15,48 11,6 

3 
Combustíveis 
minerais, etc. 

0,03 1,56 1,80 6,41 2,20 37,3 

4 
Óleos vegetais 

e animais 
2,77 4,10 3,48 3,30 1,59 10,8 

5 Química 1,45 2,08 3,64 6,62 5,96 21,2 

6 
Manufaturados 

básicos 
4,30 11,89 13,14 18,15 26,19 23,4 

7 
Maquinaria, 

equipamento 
de transporte. 

2,20 15,47 17,09 15,38 18,68 25,2 

8 
Manufaturados 

diversos 
0,25 4,61 4,36 6,14 6,40 31,7 

0 a 4 Bens primários 91,80 65,95 61,77 53,71 42,77 9,7 
5 a 8 Manufaturados 8,20 34,05 38,23 46,29 57,23 24,1 

0 a 8 
Todos os 
produtos 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 13,6 

 

 

Na mesma linha, embora tenha usado metodologia de agrupamento de 

produtos diferente da usada por Hidalgo (1996), Silva e Hidalgo (2009) 

chegaram a resultados semelhantes aos encontrados no trabalho de Hidalgo 

(1996). Agrupando os produtos segundo o critério sugerido por Thorstensen 

(1994), o mesmo agrupamento utilizado no presente trabalho, a Tabela 3 

mostra a queda na participação dos produtos primários e o aumento dos 

manufaturados na pauta de exportação brasileira no período estudado. 

 

TABELA 2 - Estrutura das exportações brasileiras, segundo grupo de produtos, 1968-1990. Em %. 

FONTE: HIDALGO (1996) 
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GRANDES 

GRUPOS 
1971 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

Taxa média 

de 

crescimento 

anual, 

1971-2005 

Alimentos, 

fumo e 

bebidas 

60,40 54,57 47,13 37,32 27,92 29,07 23,56 26,60 8,86 

Minerais 11,12 14,34 11,00 13,84 11,10 7,09 8,08 13,24 12,09 

Produtos 

químicos 
1,70 1,74 2,48 4,38 4,89 5,46 5,67 4,58 14,82 

Plásticos e 

borracha 
0,36 0,56 1,23 2,57 2,56 3,23 3,14 2,89 18,54 

Calçados e 

couros 
2,32 3,10 2,94 4,81 4,82 4,58 4,44 3,00 12,36 

Madeira e 

carvão 

vegetal 

3,95 1,62 1,92 1,18 1,36 2,45 2,69 2,56 10,11 

Papel e 

Celulose 
0,66 0,88 2,70 2,19 3,92 5,87 4,67 2,92 16,50 

Têxtil 7,98 6,18 4,55 3,90 3,97 3,10 2,21 1,86 6,85 

Minerais não 

metálicos 
1,22 0,93 1,02 0,75 1,38 2,49 2,47 2,05 13,23 

Metais 

comuns 
2,33 2,99 5,94 11,33 17,17 14,76 11,20 11,14 16,77 

Máquinas e 

equipamentos 
3,64 6,59 9,17 8,47 11,17 11,78 13,15 12,82 15,73 

Material de 

transporte 
0,94 3,72 7,52 6,61 7,32 7,17 14,62 12,93 20,46 

Ótica e 

instrumentos 
0,11 0,30 0,50 0,46 0,49 0,51 0,84 0,44 16,05 

Outros 3,27 2,48 1,90 2,18 1,94 2,45 3,23 2,97 11,22 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 11,52 

 

 

Percebe-se, da análise das Tabelas 2 e 3, um expressivo aumento nas 

exportações dos produtos manufaturados. Por outro lado, os produtos básicos 

apresentam um declínio evidente na participação da pauta exportadora 

brasileira. O grupo de produtos alimentos, fumo e bebidas teve sua 

participação reduzida em mais de 50% entre 1971 e 2005.  

FONTE: Silva e Hidalgo (2009) 

TABELA 3 - Estrutura das exportações brasileiras, segundo grupo de produtos, 1971 - 2005. Em %. 
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Segundo Silva e Hidalgo (2009), houve uma mudança na estrutura da 

composição das exportações brasileiras ao longo dos anos. Essa mudança, 

acrescentam os autores, pode estar associada ao processo de crescimento e 

diversificação do setor industrial como, também, ao aumento da 

competitividade dos produtos manufaturados no comércio exterior. 

Entretanto, as análises dos resultados obtidos nesse trabalho, nos faz 

pensar que houve, no período recente, uma ruptura nesse processo de 

mudança na estrutura das exportações brasileiras mostrado nas Tabelas 2 e 3. 

Parece estar havendo um retorno aos padrões antigos, nos quais as 

exportações de produtos básicos predominavam no comércio exterior do Brasil.  

Podemos apreender da análise da Tabela 4, na qual apresentamos a 

estrutura das exportações brasileiras segundo grupos de produtos, conforme 

classificação proposta por Thorstensen (1994), que a participação dos grupos 

de produtos básicos na pauta exportadora do Brasil vem apresentando 

contínuos acréscimos. A Tabela 4 mostra que a participação do grupo 

alimentos, fumo e bebidas representava 27,90% das exportações totais em 

2001 e em 2009 essa participação subiu para 35,13% do total exportado pelo 

País. Na mesma linha, o grupo de produtos minerais, cuja representatividade 

da pauta exportadora brasileira em 2001 era de 9,42%, teve um acréscimo, 

passando a representar, em 2009, 18,76% do total exportado pelo Brasil. Os 

dois grupos juntos, que em 2001 representavam 37,32% das exportações 

brasileiras, em 2009 eram responsáveis por mais da metade das exportações 

do País. Esse desempenho, como já mencionamos, reflete os efeitos 

conjunturais da economia mundial, sobretudo as elevações nos preços das 



57 

 

commodities e a expansão das economias emergentes, a exemplo da China, 

responsáveis pelo aumento da demanda desses produtos.  

Por outro lado, as exportações de produtos manufaturados 

apresentaram declínio relativo no período analisado. Os grupos de produtos 

máquinas e equipamentos e material de transporte, que juntos representavam 

26,6% das vendas brasileiras em 2001, passaram a contribuir com cerca de 

17% da pauta exportadora do País em 2009. 

Partindo do mesmo critério de análise de Silva e Hidalgo (2009), 

considerando que os grupos de produtos alimentos, fumos, minerais, minerais 

não metálicos, metais comuns e madeiras e carvão vegetal podem ser 

considerados de origem primária, os produtos básicos somavam 51,21% das 

exportações totais em 2001. Em 2009 esses produtos representavam 65,06% 

do total das vendas externas do país.  

Uma trajetória inversa percorreram os produtos manufaturados1, aqui 

representados pelos produtos químicos, plásticos e borracha, papel e celulose, 

têxtil, máquinas e equipamentos e material de transporte. Em 2001 a 

participação desses produtos no total das exportações brasileiras era de 

40,19%, declinando para 29,96% em 2009. 

 

 

 

                                                        
1
 Por conveniência e para análise comparativa ao trabalho de Silva e Hidalgo(2009), foram 

incluídos no conjunto dos produtos manufaturados os produtos semimanufaturados. 
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O Gráfico 2 mostra a ruptura no processo de mudança na estrutura das 

exportações brasileiras e sugere uma nova tendência estrutural, na qual a 

participação dos produtos básicos aumenta enquanto a dos produtos 

manufaturados diminui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: ELABORADO PELA AUTORA A PARTIR DOS DADOS DO MDIC/SECEX, 

sistema ALICE. 

Gráfico 2 - Participação dos produtos básicos e manufaturados nas exportações 

brasileiras 
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Tabela 4 - Estrutura das exportações totais do Brasil segundo produtos (%) 

GRUPO DE 

PRODUTOS 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Alimentos, 

fumo e bebidas 27,90 28,33 29,06 28,65 26,56 26,32 27,41 28,93 35,13 

Minerais 9,42 10,64 10,72 10,48 13,21 15,23 16,22 19,29 18,76 

Produtos 

químicos 4,80 5,01 5,01 4,66 4,58 4,77 4,98 4,79 5,30 

Plásticos e 

Borracha 2,69 2,63 2,91 2,70 2,89 3,04 3,08 2,51 2,91 

Calçados e 

couros 4,54 4,29 3,84 3,46 3,00 2,91 2,74 2,06 1,81 

Madeira e 

carvão vegetal 2,56 2,92 2,85 3,15 2,56 2,30 2,08 1,40 1,10 

Papel e celulose 3,81 3,45 3,92 3,06 2,92 2,96 2,98 2,98 3,30 

Têxtil 2,25 1,97 2,28 2,17 1,87 1,53 1,47 1,23 1,24 

Minerais não 

metálicos 7,12 8,18 8,67 9,12 9,28 8,60 8,01 8,23 6,45 

Metais comuns 4,21 4,41 4,10 4,17 3,92 4,73 4,55 3,80 3,62 

Máquinas e 

equipamentos 12,80 12,16 12,06 11,55 12,85 12,58 11,06 9,82 8,71 

Material de 

transporte 13,84 12,13 11,14 13,55 12,92 11,66 12,11 11,31 8,50 

Ótica e 

instrumentos 0,82 0,68 0,50 0,46 0,45 0,48 0,46 0,42 0,45 

Outros 3,24 3,19 2,95 2,83 2,98 2,89 2,84 3,25 2,72 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados disponibilizados pelo MDIC/SECEX, sistema ALICE. 

 

No que se refere ao destino, segundo os blocos comerciais e regiões, as 

exportações brasileiras também apresentaram algumas tendências de 

mudança, sugerindo um redirecionamento no período estudado, conforme é 

mostrado na TABELA 5, abaixo. 
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Tabela 5 - Exportações do Brasil segundo blocos e regiões de destino (%) 

Região/Período 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

MERCADO COMUM DO SUL – 
MERCOSUL 11 5 8 9 10 10 11 11 10 

NAFTA 29 31 28 26 24 23 20 17 13 

UNIAO EUROPEIA - UE 27 26 26 26 23 23 25 23 22 

CHINA, HONG KONG E MACAU 4 5 7 6 7 7 8 9 15 

ASIA (EXCLUSIVE ORIENTE MEDIO) 12 15 16 15 16 15 16 19 26 

ORIENTE MEDIO 3 4 4 4 4 4 4 4 5 
AFRICA (EXCLUSIVE ORIENTE 
MEDIO) 3 4 4 4 5 5 5 5 6 

OUTROS 11 10 7 9 12 13 12 11 2 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados disponibilizados pelo MDIC/SECEX, sistema ALICE. 

 

Os dados mostram que houve uma mudança significativa no destino das 

exportações brasileiras. A União Européia e o NAFTA (Acordo de Livre 

Comércio da América do Norte) eram os principais destinos das exportações 

brasileiras em 2001. Cerca de 50% das exportações do Brasil eram 

direcionadas para esses dois blocos. 

Em que pese essa tendência de diminuição da participação da União 

Européia como destino das exportações brasileiras, esse bloco ainda é 

importante para o País, pois em 2009 foi responsável por 22% das exportações 

totais. Contudo, a mudança mais significativa quanto ao destino das 

exportações brasileiras está no crescente aumento das exportações para a 

Ásia. Em 2001, as exportações para esse destino eram 12% das exportações 

totais, passando para 26% em 2009. Ressaltando, como já foi mencionando, a 

participação da China no comércio exterior brasileiro, que parece refletida na 

crescente participação do bloco China, Hong Kong e Macau como destino das 

exportações brasileiras, de 4% em 2001 para 15% em 2009.  
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A diminuição da participação do NAFTA como destino das exportações 

brasileiras, cuja representatividade caiu de 29% em 2001 para 13% em 2009, 

parece ser decorrente da queda das vendas brasileiras para os Estados 

Unidos, que em 2001 representavam mais de 24% do destino das exportações 

do Brasil, caindo para 10% em 2009, segundo dados do MDIC (Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio).  

Os dados das Tabelas 6 e 7 mostram a estrutura das exportações 

brasileiras, segundo os destinos das mesmas por grupo de produtos, para os 

anos de 2001 e 2009, com o intuito de identificar possíveis mudanças na 

direção dos fluxos comerciais dos produtos. 

 

Tabela 6 - Estrutura das Exportações brasileiras segundo blocos e regiões de destino 
(%) – 2001. 

2001 

Capítulo/Região NAFTA AFRICA ASIA MERCOSUL 
ORIENTE  
MEDIO 

UNIAO  
EUROPEIA OUTROS 

Total por 
Capitulo 

 ALIMENTOS, FUMO E 
BEBIDAS 7,90 6,29 16,15 4,01 8,76 44,22 12,68 100,00 

CALÇADOS E COUROS 50,52 0,60 10,60 8,34 0,39 24,46 5,09 100,00 

MADEIRA E CARVÃO 
VEGETAL 43,31 1,93 10,20 3,47 0,59 33,71 6,78 100,00 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44,13 2,04 4,65 17,38 1,02 16,28 14,51 100,00 

MATERIAL DE TRANSPORTE 53,22 3,08 3,17 11,18 0,79 14,30 14,26 100,00 

METAIS COMUNS 22,18 1,98 13,74 15,85 2,06 26,18 18,01 100,00 

MINERAIS 23,34 4,14 25,95 4,71 4,96 26,09 10,81 100,00 

MINERAIS NÃO-METÁLICOS 44,89 1,51 16,57 7,58 0,70 19,77 8,99 100,00 

ÓTICA E INSTRUMENTOS 47,23 0,60 4,48 13,39 0,90 18,23 15,17 100,00 

PAPEL E CELULOSE 21,54 2,02 18,10 16,24 1,80 27,92 12,39 100,00 

PLÁSTICOS  E BORRACHA 21,79 3,13 4,83 33,23 0,66 11,25 25,10 100,00 

PRODUTOS QUÍMICOS 21,54 2,03 7,42 29,05 0,99 18,80 20,17 100,00 

TÊXTIL 24,52 1,07 9,52 29,12 0,52 16,65 18,60 100,00 

OUTROS 16,55 0,78 0,67 7,94 0,35 13,48 60,24 100,00 

Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados disponibilizados pelo MDIC/SECEX, sistema 
ALICE. 
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A estrutura dos produtos exportados em 2001 para as diversas regiões 

mostra que a maior parte das exportações do grupo de produtos calçados e 

couros, madeira e carvão vegetal, material de transporte, ótica e instrumentos e 

minerais não metálicos teve como destino o bloco NAFTA, responsável pela 

demanda de mais de 40% dos produtos representados por cada um desses 

grupos. Já os grupos de produtos alimentos, fumo e bebidas, madeira e carvão 

vegetal, metais comuns, minerais e papel e celulose, tiveram suas vendas 

concentradas na União Européia. Já o Mercosul foi o destino principal dos 

produtos dos grupos plásticos e borracha, produtos químicos e têxtil.  

 

Tabela 7 - Estrutura das Exportações brasileiras segundo blocos e regiões de 

destino (%) – 2009. 

2009 

Capítulo/Região NAFTA AFRICA ASIA MERCOSUL 
ORIENTE 
MEDIO 

UNIAO 
EUROPEIA OUTROS 

Total por 
Cap.o 

 ALIMENTOS, FUMO 
E BEBIDAS 6,03 8,72 30,97 1,64 10,61 28,95 13,09 100,00 

CALÇADOS E OUROS 22,80 1,71 22,89 7,87 1,26 34,28 9,20 100,00 

MADEIRA E CARVÃO 
VEGETAL 33,76 3,55 11,49 2,71 2,45 36,43 9,62 100,00 

MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 23,81 5,15 5,91 24,00 2,12 16,75 22,25 100,00 

MATERIAL DE 
TRANSPORTE 18,26 8,57 5,84 29,78 2,22 20,20 15,13 100,00 
SETOR METAIS 
COMUNS 15,58 4,08 18,34 15,88 1,37 25,86 18,89 100,00 

MINERAIS 10,08 2,45 46,73 6,99 2,21 14,98 16,56 100,00 

MINERAIS NÃO-
METÁLICOS 19,74 3,68 32,47 7,10 2,90 18,15 15,96 100,00 

ÓTICA E 
INSTRUMENTOS 22,77 4,04 11,43 17,67 2,22 19,46 22,41 100,00 

PAPEL E CELULOSE 15,83 2,49 30,23 8,32 1,23 31,57 10,33 100,00 

PLÁSTICOS  E 
BORRACHA 17,67 4,31 12,87 26,51 0,84 15,29 22,51 100,00 
PRODUTOS 
QUÍMICOS 24,21 3,48 8,32 20,56 0,84 19,52 23,07 100,00 

TÊXTIL 16,54 1,96 34,38 23,66 0,67 6,19 16,61 100,00 

OUTROS 10,00 3,41 1,94 4,59 0,31 10,21 69,54 100,00 

Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados disponibilizados pelo MDIC/SECEX, sistema 
ALICE. 
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A Tabela 7 mostra uma mudança no destino das exportações de alguns 

grupos de produtos da pauta brasileira. 

Vale destacar a mudança no destino das exportações do grupo 

alimentos, fumo e bebidas, cujas vendas em 2001 eram concentradas para a 

União Européia, em 2009, o bloco Ásia é o principal comprador desses 

produtos. Os grupos de produtos minerais, minerais não metálicos também 

tiveram mudança de destino para esse bloco, confirmando, mais uma vez, a 

crescente demanda dos países emergentes pelas commodities brasileiras. 

Outra análise interessante que pode ser feita a partir das Tabelas 6 e 7, 

é a diminuição da demanda do NAFTA pelos produtos dos grupos máquinas e 

equipamentos, material de transporte e ótica e instrumentos, que parece 

corroborar a tendência de diminuição da demanda por produtos manufaturados 

por parte, principalmente, dos Estados Unidos, indicando que o Mercosul 

passou a comprar mais tais produtos em 20092. 

O grupo de produtos calçados e couros também apresentou mudança 

significativa no seu destino, uma vez que em 2001 o bloco NAFTA era 

responsável por mais da metade das importações desses produtos. Em 2009 

parte das vendas, como pode ser visto, foram direcionadas para a União 

Européia. 

                                                        
2
 Ressalte-se que 2009 foi um ano atípico por causa da crise financeira de 2008. 



64 

 

 

3.3 – CONCENTRAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS 
 

Concentração das exportações é um assunto muito discutido quando se 

fala sobre o crescimento econômico das economias em desenvolvimento. 

Diante de uma mudança de mercado, um país cuja pauta exportadora é pouco 

diversificada, ou até contenha poucos produtos primários, pode apresentar 

severa vulnerabilidade aos choques externos.  

Entretanto, a teoria econômica tradicional, como já citada anteriormente 

nesse trabalho, advoga em favor da especialização produtiva pautada em 

vantagens comparativas.  

Por outro lado, segundo Carvalho (2008), os críticos dessa visão 

costumam considerar que os setores diversos da economia têm capacidades 

diferentes de afetar uns aos outros e, consequentemente, o conjunto da 

economia, através de suas particularidades como elasticidades-renda, 

elasticidades-preço, potencial de avanço tecnológico, entre outros aspectos. 

Sob esse ponto de vista, continua a autora, o padrão de especialização 

importa, e muito, tanto para o ritmo quanto para o próprio alcance do 

desenvolvimento econômico. 

Segundo Rodrik (2004) apud Carvalho (2008), a conclusão de que, em 

geral, apenas os países já desenvolvidos deveriam iniciar o processo de 

especialização, implicando que a especialização é que sucede o 

desenvolvimento, vai de encontro à visão ricardiana, que vê a própria 

especialização como causadora do desenvolvimento econômico. Segundo 

Rodrik (2004) apud Carvalho (2008), a partir desses resultados, é mais 
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plausível a visão oposta, ou seja, a de que a diversificação da estrutura 

produtiva possa ter contribuído para o avanço dessas economias. 

Consequentemente, a diversificação poderia ser o melhor caminho a ser 

seguido por um país em desenvolvimento para a obtenção de maiores taxas de 

crescimento econômico. 

Nesse contexto, fica clara a relevância de se identificar a trajetória da 

mudança estrutural das exportações brasileiras, não apenas em termos de 

diversificação ou do tipo de comércio, mas também investigar os fatores, 

internos ou externos, que afetaram essa mudança, para uma possível 

avaliação dos impactos dessas transformações sobre o processo de 

internacionalização brasileira. 

Diante do exposto, nessa seção do presente trabalho, apresentaremos 

alguns indicadores que evidenciam o grau de concentração das exportações 

brasileiras, tanto por produto como por destino. 

Em geral, o indicador utilizado a fim de mensurar a concentração das 

exportações, tanto com relação aos produtos quanto aos mercados de destino, 

é o coeficiente de Gine-Hirschman. Segundo Love (1979) apud Hidalgo (2004), 

quanto mais concentradas as exportações em poucos países de destino, mais 

a economia estará sujeita a flutuações de demanda, podendo implicar bruscas 

mudanças nas receitas provenientes das exportações. 

O Índice de Concentração por Produtos (ICP) é calculado pelo somatório 

dos quadrados da participação de cada setor nas exportações totais do país, 

conforme a fórmula (2), a seguir.  
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Onde: 

Xij representa as exportações do bem i pelo país j; 

Xj representa as exportações totais do país j.  

 

O valor desse índice está definido no intervalo entre zero e a unidade. 

Um país cujo índice de ICP é próximo de zero, indica uma maior diversidade de 

produtos em sua pauta exportadora, o que significa maior número de setores e 

uma distribuição das vendas mais uniforme entre eles. Segundo Hidalgo e Da 

Mata (2004), tal país terá maior estabilidade das receitas cambiais, podendo 

significar também termos de troca mais estáveis. 

Por outro lado, um país que apresenta um índice de ICP alto, próximo de 

um, reflete menor diversidade de produtos em sua pauta exportadora, 

indicando que o comércio está concentrado em poucos setores, o que reflete 

uma alta especialização da economia, tornando-a muito vulnerável às 

oscilações da demanda externa, uma vez que seu desempenho está vinculado 

a poucos setores. 

Muitos são os fatores que determinam o grau de diversificação das 

exportações de uma economia. Um desses fatores é o nível de 

desenvolvimento econômico. Quanto maior é o nível de desenvolvimento de 

um país, cujas estruturas de produção são mais complexas, maior é a 

(2) 
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diversificação, indicando uma correlação negativa entre o indicador de 

concentração e o nível de desenvolvimento de uma economia Melo e Moreira 

(2009). 

Pode-se definir de forma similar a concentração das exportações por 

países de destino. O índice de concentração por países de destino (ICD) 

mensura o grau de concentração das exportações entre os países de destino e 

é calculado pela fórmula (3): 

2

 









j i

ij

X

X
ICD  

 

Onde: 

 Xij representa as exportações do país i para o país j; 

Xi representa as exportações totais do país i. 

 

De forma análoga ao ICP, um índice de concentração alto para um 

determinado país, significa que um número reduzido de países tem grande 

importância na sua pauta de exportações, estando mais vulnerável aos 

choques de demanda. Por outro lado, um país com índice de concentração 

baixo, demonstra ter em sua pauta exportadora a participação de diversos 

mercados, estando menos sujeito a oscilações das receitas de exportação 

decorrentes da alteração da demanda externa. 

Na Tabela 8 apresentamos os índices de concentração por produto e por 

destino das exportações brasileiras, período 2001-2009. 

(3) 
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Tabela 8 - Exportações e índices de concentração por produto e por destino de 

2001 a 2009. 

ANOS EXPORTAÇÕES (US$) CRESCIMENTO DAS EXPORTAÇÕES ICP ICD 

2001 58.286.593.021,00 100,00 0,19 0,29 

2002 60.438.653.035,00 103,69 0,19 0,29 

2003 73.203.222.075,00 125,59 0,20 0,27 

2004 96.677.838.776,00 165,87 0,20 0,26 

2005 118.529.184.899,00 203,36 0,21 0,24 

2006 137.807.469.531,00 236,43 0,21 0,23 

2007 160.649.072.830,00 275,62 0,21 0,23 

2008 197.942.442.909,00 339,60 0,22 0,22 

2009 152.994.742.805,00 262,49 0,21 0,22 

Fonte: Elaborada pela autora a partir dos dados disponibilizados pelo MDIC/SECEX, sistema 
ALICE. 

 

Como podemos perceber após análise da Tabela 8, os índices mostram 

um pequeno aumento na concentração dos produtos exportados pelo Brasil no 

período pesquisado. Apesar de ainda apresentar ICP relativamente baixo, 

observa-se que em 2001 esse índice era de 0,19, passando para 0,21 em 

2009. Como mencionado anteriormente, um índice próximo a zero representa 

baixa concentração de produtos exportados. Entretanto, o aumento desse 

índice em 2009, parece consubstanciar o estreitamento da pauta exportadora 

brasileira nos últimos anos, que pode ser um reflexo do aumento das 

exportações  de produtos básicos, sobretudo commodities, e de um decréscimo 

das vendas de produtos manufaturados. Parece que a diminuição da 

participação dos Estados Unidos como destino das exportações brasileiras, 

consumidor basicamente de produtos manufaturados, conforme foi visto na 

subseção anterior, também corrobora o que os índices de ICP estão 

mostrando. 
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Quanto ao índice de concentração por destino das exportações, 

percebe-se sua retração desde 2001, caindo de 0,29 para 0,22 em 2009. Essa 

tendência de queda no período estudado parece refletir a consolidação de 

novas relações comerciais do Brasil, tanto em função da expansão dos países 

emergentes, China, Índia, etc., como de novos acordos comerciais.  

 

3.4 – COMÉRCIO INTRA-INDÚSTRIA DO BRASIL 
 

Segundo Krugman e Obstfeld  (2005), o comércio intra-indústria, 

diferentemente do comércio interindústria, não reflete a vantagem comparativa,  

pois mesmo se os países fossem detentores da mesma razão capital-trabalho, 

suas firmas produziriam bens diferenciados em função das economias de 

escala.  

Comércio intra-indústria significa a troca de bens entre duas economias 

dentro de classificações industriais padronizadas, desempenhando importante 

papel no comércio de bens manufaturados entre nações avançadas 

(KRUGMAN e OBSTFELD, 2005)). 

Segundo Baumann (1998), o comércio intra-indústria é praticado entre 

países industrializados em função, principalmente, das semelhanças nas 

dotações dos fatores e nos níveis de renda. Entretanto, os processos de 

integração regional também criam condições favoráveis para esse tipo de 

intercâmbio.  

O fluxo comercial das economias é caracterizado por um aumento 

crescente do comércio intra-indústria, graças a um ambiente marcado pela 

globalização e integração econômica. A expansão comercial nos processos de 
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integração econômica, geralmente, acontece através desse tipo de comércio    

(HIDALGO e DA MATA, 2004). Diante disso, para que sejam formuladas 

estratégias de inserção internacional para uma economia, é importante o 

conhecimento mais aprofundado desse comércio. 

Nessa seção, a mensuração do comércio intra-indústria será feita com 

base no índice proposto por Grubel e Lloyd (1975) apud Hidalgo (1998), que é 

obtido pela seguinte expressão: 
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Onde: 

Xi e Mi correspondem, respectivamente, ao valor das exportações e 

importações do produto i. O valor numérico desse índice varia no intervalo de 

entre zero e a unidade. Caso o índice calculado apresente valor igual à 

unidade, o comércio é totalmente do tipo intra-indústria. Ao contrário, se o 

índice calculado for zero, o comércio será inteiramente do tipo interindústria, ou 

comércio do tipo Heckscher-Ohlin (HIDALGO, 2004). 

O índice do comércio intra-indústria para o Brasil foi calculado também a 

partir do comércio em nível agregado por capítulos da Nomenclatura Comum 

do Mercosul, ou classificação de 02 dígitos, apresentados na Tabela 2 do 

Apêndice, através da fórmula (5), a seguir: 
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Tabela 9 - Índices do comércio intra-indústria do Brasil 2001-2009 – (G-L) 

ANO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

G-L 0,4658 0,4656 0,4733 0,4537 0,4899 0,5234 0,5193 0,4973 0,4867 

Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados fornecidos pelo MDIC/SECEX, sistema ALICE. 

 

 

 A Tabela 9 mostra que o comércio intra-indústria do Brasil situa-se em 

média por volta de 50% em todo o período analisado. Os resultados parecem 

mostrar que há no comércio exterior brasileiro um equilíbrio entre o comércio 

interindústria e o comércio intra-indústria. 

Pode-se ver um discreto aumento do índice de comércio intra-indústria 

em 2006, porém esse índice volta a diminuir a partir de 2007. Entretanto, em 

2009 o índice apresenta melhor resultado em comparação ao apresentado em 

2001, indicando, possivelmente, que o comércio do Brasil atualmente é mais do 

tipo intra-indústria do que no passado. Entretanto, os índices parecem mostrar 

uma tendência de diminuição desse tipo de comércio no Brasil. 

Há na literatura alguns trabalhos empíricos que analisam o comércio 

intra-indústria do Brasil, cujo período remonta a datas mais antigas. 

A fim de fazer uma comparação com os índices apresentados no 

período estudado nesse trabalho, no sentido de verificar se o Brasil tem 

seguido a trajetória de evolução do seu comércio intra-indústria apresentada no 

passado, podemos citar Hidalgo (1996). Em seu trabalho empírico, o autor 

apresenta índices de comércio intra-indústria para o Brasil segundo as 

intensidades fatoriais no período 1970-1990. Os índices mostraram uma 

duplicação da participação do comércio intra-indústria no comércio total, que 
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passou de 23% para 46% naquele período. O autor constatou, ainda, uma 

maior concentração de comércio intra-indústria nos produtos intensivos em 

capital e trabalho. 

 

Tabela 10 - Índice G-L do comércio intra-industrial brasileiro segundo a sua 

intensidade fatorial relativa (%) 

Intensidade fatorial 1970 1975 1980 1985 1990 

Produtos intensivos em recursos naturais 8,53 24,45 22,36 9,61 29,17 

Produtos intensivos em trabalho 33,87 16,39 23,02 78,96 50,24 

Produtos intensivos em capital 27,52 24,77 42,11 44,67 52,63 

Todos os produtos 23,20 20,80 28,55 42,75 45,93 

 

 

 

Podemos inferir da análise da Tabela 10, que o comércio intra-indústria 

brasileiro naquele período apresentou um aumento expressivo, que parece ser 

resultado do processo de industrialização pelo qual o Brasil passou nos anos 

80. 

Entretanto, no período recente analisado no presente estudo, parece ter 

havido uma estagnação nesse processo de crescimento, que talvez seja 

reflexo da maior participação de produtos básicos na pauta exportadora 

brasileira. 

Foi calculado também o índice de comércio intra-indústria do Brasil ao 

nível de capítulos da NCM, a fim de obter uma análise sobre quais produtos 

apresentam esse tipo de comércio. Os dados são apresentados no apêndice B 

dessa dissertação. 

FONTE: HIDALGO (1996) 
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São muitos os capítulos que apresentam comércio do tipo intra-indústria, 

porém, vale destacar aqueles que apresentam um índice superior a 80%, 

indicando que para esses produtos esse tipo de comércio é predominante.  

São eles3: Cereais, cacau e suas preparações, sal, enxofre, terras e 

pedras, gesso cal e cimento; combustíveis minerais, óleos minerais, etc.; ceras 

minerais; produtos químicos inorgânicos, etc.; óleos essenciais e resinóides; 

produtos de perfumaria, etc.; sabões, agentes orgânicos de superfície; 

materiais albuminóides a base de amidos; borracha e suas obras; obras de 

ferro fundido, ferro ou aço; veículos e material para vias férreas e semelhantes 

e veículos automóveis, tratores, suas partes e acessórios. 

Observa-se o comércio intra-indústria do Brasil presente também em 

produtos de origem agrícola4 e mineral, não se limitando apenas a produtos 

manufaturados, apesar de esses serem os maiores responsáveis por esse tipo 

de comércio no país. 

 

3.5 – CONCLUSÃO 

 

Nessa seção, foram feitas análises sobre diversos aspectos da pauta 

exportadora brasileira. Foi apresentada a participação relativa de produtos 

básicos e manufaturados na pauta exportadora brasileira, além de ter sido feita 

uma análise comparativa com trabalhos de períodos distintos, a fim de mostrar 

a mudança da estrutura das exportações brasileiras horizontalmente.  

                                                        
3
 Ressalte-se que o índice G-L depende também do nível de agregação usado para o seu 

cálculo. 

4
 Os produtos agrícolas dependem da sazonalidade. 
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Foram calculados índices de concentração de produto e destino, além 

de ter sido feito um diagnóstico da mudança de diferentes destinos das 

exportações brasileiras.  

Procuramos, também, identificar o tipo de comércio predominante no 

país no período em questão, fazendo, ainda, uma análise comparativa, através 

de outros trabalhos, do tipo de comércio do passado. 

Das análises feitas, depreende-se que, como já era esperado, o 

desempenho das exportações de produtos manufaturados cedeu lugar às 

exportações de produtos básicos. A maior representatividade desses produtos, 

as commodities, sobretudo tendo como destino os países emergentes da Ásia, 

indica uma tendência de reprimarização das exportações brasileiras.  

Essa é uma tendência preocupante, uma vez que países cujo 

crescimento econômico foi bem sucedido, trazem em sua história uma 

industrialização pautada na exportação de produtos manufaturados, cujo valor 

agregado é mais elevado. 

Não obstante os dados mostrarem que o Brasil apresentou no período 

analisado um bom desempenho exportador, ficou claro que são necessárias 

algumas políticas no sentido de dinamizar a diversificação da pauta 

exportadora, que parece estagnada ao longo período analisado e, sobretudo, 

permitir a inserção de um maior número de produtos manufaturados, de maior 

valor agregado, nas exportações do país.  
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4  ENTRAVES ÀS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS NO COMÉRCIO 
INTERNACIONAL QUE DIFICULTAM O APROVEITAMENTO DAS 
VANTAGENS COMPARATIVAS DO PAÍS. 

 

Diversos são os fatores que têm sido apontados como determinantes da 

competitividade brasileira no mercado internacional. Em geral, carga tributária, 

problemas logísticos, custos de transporte e falta de mecanismos públicos de 

incentivo às exportações são citados na literatura como os principais 

obstáculos à competitividade do produto brasileiro. Esse conjunto de fatores é 

conhecido popularmente como “custo Brasil”. 

Nesse capítulo serão abordados esses elementos, formadores do “custo 

Brasil”, que tornam os produtos brasileiros menos competitivos, dificultando a 

inserção do Brasil nos mercados internacionais. 

 

4.1 – BUROCRACIA NO COMÉRCIO EXTERIOR 

 

 A Teoria da Burocracia foi formulada com o intuito de ser utilizada para a 

normatização, racionalização e padronização dos procedimentos. Entretanto, 

com o passar do tempo esses conceitos foram deturpados e o termo 

“burocracia” passou a ser utilizado de forma pejorativa e negativa. A fim de se 

tentar padronizar e normatizar os procedimentos públicos, a máquina estatal 

tornou-se pesada e engessada, em nome de se cumprir os princípios da 

legalidade e impessoalidade. Sem dúvida esses princípios são indispensáveis 

para que não haja uso indevido da coisa pública ou para que o servidor público 

não se beneficie do cargo para proveito próprio. Entretanto não há uma análise 

e revisão profunda nos procedimentos atuais para facilitar os processos. Não 
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que isso nunca tenha sido fruto de tentativas por parte dos governantes de 

nosso país. Pelo contrário, o combate a burocratização remonta ao século 

passado. O Decreto n. 83.740, de 18/07/1979, assinado pelo então Presidente 

João Figueiredo, instituiu o Programa Nacional de Desburocratização, 

destinado a dinamizar e simplificar o funcionamento da Administração Pública 

Federal. Em janeiro de 2000, Fernando Henrique Cardoso assinou o Decreto n. 

3.335, de 11/01/2000, instituindo o Comitê Interministerial de 

Desburocratização e os Comitês Executivos Setoriais de Desburocratização, a 

fim de dar continuidade às ações propostas no Programa Nacional de 

Desburocratização. O governo atual, demonstrando manter a preocupação com 

o tema, instituiu em fevereiro de 2005 o Programa Nacional de Gestão Pública 

e Desburocratização – Gespública, pelo Decreto n. 5.378, de 23/02/2005, 

assinado pelo Presidente Luis Inácio Lula da Silva, com a finalidade de 

contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados aos 

cidadãos e para o aumento da competitividade do País. 

 Esse é um assunto que preocupa diversos organismos internacionais. A 

Organização Mundial do Comércio (OMC), em 1o. de agosto de 2004, com o 

denominado “Paquete de Julio”, começou a negociação sobre a facilitação do 

comércio, cujo objetivo primordial era esclarecer e melhorar aspectos 

pertinentes aos artigos V, VIII e X do GATT de 1994, com vistas a acelerar o 

desembaraço aduaneiro.(OMC)  

 Em que pesem todas essas ações governamentais, pouco se pôde 

perceber de avanço no Brasil nesse quesito. Ao contrário, o Brasil enfrenta hoje 
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um nítido entrave à competitividade dos seus produtos, que reflete o custo do 

excesso de procedimentos relacionados às atividades comerciais, desde à 

abertura do negócio até aos trâmites pós-produção, como as atividades 

portuárias e o desembaraço aduaneiro.  

 O Brasil tem dificuldades em reduzir os custos das operações de 

comércio exterior, principalmente quando comparados com outras economias 

emergentes. O Banco Mundial publica anualmente um estudo, Doing Business, 

que classifica os países de acordo com a facilidade nos trâmites no comércio 

exterior. Conquistam as primeiras colocações aqueles cujas práticas são as 

menos custosas e mais favoráveis às atividades econômicas. Foram 

analisados 183 países em 2010, dentre os quais o Brasil alcançou o 100º lugar 

no ranking, perdendo 4 posições em relação a 2009, ganhando apenas da 

Rússia dentre os países listados na tabela 11 abaixo (Doing Business 2010). 

 

Tabela 11 - Práticas do Comércio Exterior – Países Selecionados – 2009 

PAÍSES CHILE BRASIL CHINA INDIA MÉXICO RÚSSIA 

PNB per capita (US$) 9.396 7.351 2.775 1066 9.981 9.623 

Comércio entre fronteiras (rank) 56 100 

 

44 94 74 162 

Números de documentos para exportar 6 8 7 8 5 8 

Tempo para exportar em dias 21 12 

 

21 17 14 36 

Custo para exportar (US$ por container) 745 1,540 

 

500 945 1.472 1.850 

Número de documentos para importar 7 7 

 

 

5 9 5 13 

Tempo para importar em dias 21 16 

 

24 20 17 36 

Custo para importar (US$ por container) 795 1,440 545 960 2.050 1.850 

Fonte: Doing Business (2010)  
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 O comércio exterior do país tem crescido até agora graças a um 

ambiente internacional favorável, sustentado, sobretudo, pela melhoria dos 

termos de troca (aumento dos preços agrícolas), pelos altos níveis de consumo 

da China e por um longo período de crescimento da economia norte-

americana. Entretanto, diante da crise internacional, os tempos de bonança 

cederam lugar ao acirramento da competição por mercados reduzidos por 

conta da desaceleração do crescimento das principais economias mundiais.  

 Para que haja uma celeridade nessa etapa, é importante haver uma 

coordenação dos atos dos intervenientes no comércio exterior. Atualmente há 

cerca de 20 órgãos intervenientes, o que torna extremamente necessária a 

unificação de diretrizes, procedimentos e cooperação.  

 

4.2 CARGA TRIBUTÁRIA  
 

 
4.2.1 Tributos sobre a Produção 

 
 

Segundo Pinto et al (2008), em 2001 teve início mais um movimento 

com objetivo de desonerar tributariamente as exportações brasileiras. Tal 

medida trouxe nova fórmula de cálculo de crédito presumido do IPI para o 

ressarcimento das contribuições PIS/PASEP e COFINS recolhidos ao longo da 

cadeia produtiva dos bens destinados à exportação. Já no final de 2002, outras 

medidas foram adotadas, como a suspensão do recolhimento do IPI incidente 

nos produtos industrializados destinados à exportação que contivessem 

matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem importados 
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e a nova sistemática de recolhimento do PIS/PASEP, com o intuito de eliminar 

a incidência em cascata dessas contribuições.  

Segundo Rezende (2009), a experiência brasileira com o 

reconhecimento de créditos tributários levanta preocupações com respeito à 

possibilidade de os contribuintes acumularem créditos. Os créditos são tributos 

recolhidos antecipadamente de uma operação posterior que é isenta do tributo 

e devem ser devolvidos prioritariamente e sem embargos.  

Entretanto, de acordo com pesquisa realizada pela Confederação 

Nacional da Indústria (CNI) publicada em 2008, as dificuldades enfrentadas 

pelas empresas para receberem ou utilizarem os créditos tributários 

decorrentes das exportações geram um acúmulo de crédito que afeta a decisão 

de exportar para 45% das empresas entrevistadas. Esse percentual cresce à 

medida que a participação das exportações no faturamento da empresa 

aumenta. Para as empresas cujas exportações representam mais de 50% do 

faturamento, o percentual é de 61,5%, chegando a 65% para aquelas 

empresas com participação acima de 80%. A pesquisa revela que a imposição 

de limites à participação das exportações no faturamento das empresas como 

condição para a recuperação dos créditos é o que mais inviabiliza o 

recebimento dos créditos em espécie. Como conseqüência, as empresas 

precisam ter tributos a recolher a fim de aproveitar os créditos relativos às 

exportações, incentivando o aumento das vendas domésticas, ocasionando um 

viés anti-exportação. 

Nessa perspectiva, segundo os dados da pesquisa, o acúmulo de crédito 

estimula a redução das exportações para 31,5% das empresas e inviabiliza 

totalmente as exportações para 9,7% das empresas. 
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 Com o avanço da inserção do Brasil na economia internacional, a 

composição e o tamanho da carga tributária passaram a ter uma importância 

decisiva para a competitividade brasileira no mercado internacional 

(REZENDE, 2009). Portanto, continua o autor, são indispensáveis reformas 

que modernizem os impostos e eliminem qualquer modalidade de tributação 

que penalize a produção e a exportação. 

 A carga tributária no Brasil é muito elevada ao compará-la à dos países 

em desenvolvimento. O número de dias trabalhados para pagá-la no Brasil é 

bem maior que em outros países, o que evidencia o elevado esforço tributário 

que é exigido da sociedade brasileira. Em documento recente lançado pela 

CEPAL, a instituição defende um aumento da carga tributária para os países da 

região, com exceção do Brasil, cuja carga tributária considera adequada. 

Entretanto, o sistema tributário brasileiro está baseado nos impostos indiretos, 

que recaem sobre o consumidor final. Dessa forma, percentualmente, os 

menos favorecidos pagam mais impostos que os ricos, o que evidencia a falta 

de progressividade do sistema tributário brasileiro. 

 O Banco Mundial publicou, em 2008, um estudo denominado “Paying 

Taxes”, no qual apurou que uma empresa padrão brasileira gasta em média 

2600 horas a fim de pagar seus impostos no Brasil. O estudo analisou 177 

países, dos quais em apenas 23 países são gastas mais de 500 horas/ano 

para se pagar os impostos. Isso deixa o Brasil com enorme fosso em relação 

aos demais. 
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Em termos de carga tributária, ao compararmos países desenvolvidos 

com outros no mesmo nível de desenvolvimento do Brasil, percebemos 

claramente que o Brasil apresenta enorme discrepância em relação aos 

demais, uma vez que uma carga tributária em torno de 36% é muito alta para o 

nível de desenvolvimento do País. 

 

Tabela 12 - Carga Tributária x PIB per capita - 2008 

PAÍS PIB per capita (US$ PPP) CARGA TRIBUTÁRIA (%PIB) 

ARGENTINA 14,561 30,6 

CHILE 14,341 20,9 

MÉXICO 13,628 20,4 

BRASIL 10,514 35,5 

TURQUIA 12,476 23,5 

ESTADOS UNIDOS 46,381 26,9 

ESPANHA 29,689 33,0 

ALEMANHA 34,212 36,4 

REINO UNIDO 34,619 35,7 

CANADÁ 38,025 32,2 

Elaborada pela autora, a partir de dados do FMI, OCDE e CEPAL. 
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Figura 3 - Carga tributária (% do PIB – 2008) 

 

 Ao analisarmos os dados da Tabela 12, verificamos que países com PIB 

per capita pouco maior que o do Brasil, como é o caso do México, Chile, 

Argentina, apresentam carga tributária equivalente a pouco mais que a metade 

da carga do Brasil. Outros países, com carga tributária semelhante à do Brasil, 

como Alemanha, Canadá e Reino Unido, apresentam PIB per capita 3 a 4 

vezes maior que o Brasil. 

 

4.2.2 Encargos Trabalhistas 

 Os custos salariais no Brasil comprometem a competitividade da 

produção nacional, não em função da remuneração paga ao trabalhador, mas 

pelo alto custo dos encargos sociais incidentes sobre a folha salarial.  
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 Bitencourt e Teixeira (2008) apresentam duas definições para a 

determinação do peso dos encargos sociais no Brasil. Os autores citam CNI 

(1998) que publica estudo de José Pastore, no qual conclui que os encargos 

trabalhistas no Brasil chegam a 102,6% da folha de pagamento das empresas, 

contra 60% na Alemanha, 58,8% na Inglaterra, 51% na Holanda e 9% nos 

Estados Unidos. Já a segunda definição, adotada pelo Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (DIEESE), conclui que 

o peso dos encargos sociais no Brasil é de 25,1% sobre o salário. Para o 

DIEESE (1997), explicam os autores, a diferença está baseada na metodologia 

utilizada por José Pastore, que não exclui do cálculo as parcelas pagas ao 

empregado referentes aos dias não trabalhados, como férias, descanso 

remunerado, 13º salário, aviso prévio e a despesa por rescisão contratual. 

 Os autores discorrem sobre as definições entre remuneração e encargos 

sociais trabalhistas, explicitando que os últimos não devem ser confundidos 

com a remuneração, pois incidem sobre a folha de salários e restringem-se às 

contribuições sociais pagas pelas empresas como parte do custo total do 

trabalho, mas que não se revertem em beneficio direto e integral para o 

trabalhador, como a remuneração, incluída como tal o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS), conforme metodologia internacional. 

 Diante das diferenças metodológicas para o cálculo do custo do 

empregado, conforme as linhas de pesquisa adotadas, os encargos 

trabalhistas variam entre 25% a mais de 100% do salário de contratação. Tal 

discrepância refere-se à inclusão ou exclusão da base de cálculo das parcelas 

classificadas como remuneratórias. Entretanto, tais divergências não têm o 

condão de diminuir o impacto dessas parcelas no custo efetivo da mão-de-
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obra, que, consequentemente, reflete na competitividade internacional dos 

produtos brasileiros.  

   

4.3 – Financiamento às Exportações, Câmbio valorizado e Juros Elevados 
 
 
 

 Sistemas de financiamento a exportações, devidamente geridos por 

mecanismos de seguro e garantia de crédito, são ferramentas importantes para 

a promoção das exportações de um País (NYIRI, 1993). 

De acordo com Moreira e Santos (2001), apesar de fatores como 

inovação tecnológica, investimento em infra-estrutura, qualificação de mão-de-

obra e redução da carga tributária serem fundamentais para o incremento das 

exportações, a política de financiamento às exportações tem significativa 

contribuição no aumento das vendas externas, ou até mesmo na introdução de 

um produto no mercado internacional.  

Na mesma linha de pensamento, Veiga e Iglesias (2002) defendem a 

relevante importância do apoio público às exportações: “Os mecanismos 

públicos desempenham um papel importante no suprimento de financiamento 

para bens com ciclos longos de produção e comercialização e para os quais o 

financiamento é um fator relevante de competitividade internacional.”  

Segundo Blumenschein e de Leon (2002), a intervenção do governo no 

mercado de crédito e seguro à exportação estaria relacionada aos ganhos de 

uma política industrial advindos do poder de mercado no comércio 
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internacional, do aumento de divisas e da geração de emprego decorrentes de 

um maior volume de exportações.  

Para Neven e Seabrigth (1995) apud Moreira e Santos (2001), o Estado 

deve ser um agente observador do processo competitivo externo; ter um papel 

preponderante no jogo da competitividade externa, justificando, assim, uma 

forte presença quanto a políticas de promoção de exportações. Embora a 

concessão de empréstimos seja uma atividade do setor privado, é o Estado 

quem regula as instituições financeiras, a fim de manter o bom funcionamento 

do sistema financeiro e assegurar a competição (STIGLITIZ, 1998).  

Nesse contexto, torna-se indispensável a atuação do Estado, uma vez 

que a atual política de juros do Banco Central mantém o Brasil em primeiro 

lugar no Ranking Mundial de Juros Reais, fazendo do Brasil o melhor pagador 

de juros do mundo. O Brasil apresenta uma taxa de juros reais de 4,2%, muito 

acima da China (2,8%) e Rússia (1,6%), de acordo com pesquisa da UpTrend 

consultoria (2010). 

Segundo Blumenschein e de Leon (2002), o sistema público de 

financiamento e seguro às exportações foi reformulado a partir de várias 

iniciativas adotadas ao longo dos anos 90, configurando, nos dias atuais, pelo 

menos em tese, uma ampla oferta de mecanismos de apoio financeiro às 

exportações capazes de suprir a demanda dos exportadores.  

O mercado de crédito às exportações no Brasil é composto por 

instrumentos públicos e privados de financiamento, cuja distinção dá-se pela 

natureza do funding desses dois tipos de instrumentos. O PROEX e o BNDES-

Exim, são mecanismos públicos que dependem de recursos públicos para a 
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concessão dos financiamentos. Já os mecanismos privados, apesar da 

regulamentação e supervisão serem do Banco Central, concedem 

financiamentos de funding privado. 

Nessa ótica, Blumenschein e de Leon (2002) argumentam a existência 

de dois grupos de problemas. Um está associado às incertezas de recursos 

existentes nos sistemas de financiamento. Por um lado, a oferta de funding 

para o crédito público depende de verbas públicas e de fatores políticos Rossi 

e Prates (2010). No caso dos instrumentos privados, a oferta de crédito está 

sujeita, em termos de preço, prazo e volume, às oscilações de oferta 

vinculadas às estratégias dos bancos internacionais, provedores de funding 

para essas linhas, em relação ao Brasil (BLUMENSCHEIN e de LEON, 2002).  

Outro problema está relacionado ao acesso ao crédito, que não é igual 

para todos os tipos de exportadores. Segundo os autores, os mecanismos 

oficiais operam segundo princípios de gestão de risco e distribuição do produto, 

selecionando empresas de grande porte, que apresentam baixo risco e os 

clientes tradicionais de outros pretendentes ao crédito. Dessa forma, os 

mecanismos públicos concentram-se em um grupo seleto de empresas 

exportadoras, que podem ter acesso, também, aos mecanismos privados de 

financiamento. Os mecanismos de garantia, de igual modo, apresentam esses 

mesmos empecilhos derivados do modelo de gestão de riscos e de distribuição 

do produto.  

Nos financiamentos privados, cujos mecanismos de seleção de clientes 

atuam de maneira semelhante a fim de produzir os mesmos resultados 

percebidos nos mecanismos públicos, as condições de financiamento (custos, 

volumes e prazos) são desfavoráveis para empresas que apresentam risco de 



87 

 

inadimplência acima de um determinado patamar, difíceis de serem suportados 

pelas micro e pequenas empresas.  

Segundo Júlio e Iglesias (2000), o principal problema existente nos 

instrumentos de financiamento às exportações no Brasil é a dificuldade de 

acesso das micro e pequenas empresas a essas linhas de crédito, uma vez 

que o sistema financeiro privado ainda apresenta pouco apetite para assumir o 

risco das operações com esse segmento de empresas, sobretudo nas 

operações de longo prazo (PINTO et al, 2008), refletindo uma falha de mercado 

na alocação de crédito em geral, que afeta a relação entre bancos e as micro e 

pequenas empresas (BLUMENSCHEIN  e de LEON, 2002).  

 
  

4.3.1 Adiantamentos de Contratos de Câmbio 
 

 
O Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC) é o principal instrumento 

de financiamento às exportações brasileiras. De acordo com Rossi e Prates 

(2010), o valor das operações com ACC no período compreendido entre 2003 a 

2008 representou 27,8% das exportações no mesmo período. Nessa 

modalidade de financiamento, os bancos concedem aos exportadores o 

adiantamento, parcial ou total, em moeda nacional, equivalente ao valor 

estipulado no contrato de exportação. 

Os bancos autorizados a operar no mercado de crédito realizam a 

operação de ACC, oferecendo o crédito por um prazo máximo de 360 dias. 

Vencido esse prazo, caso o exportador tenha embarcado a mercadoria, a 

dívida pode ser refinanciada por mais 210 dias através de uma operação de 
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Adiantamento de Cambiais Entregues (ACE). Assim, o crédito pode ser obtido 

por um prazo de até 570 dias, podendo ser aplicado na produção ou na 

comercialização do produto. 

A oferta de recursos externos para o funding do ACC/ACE, impactando 

no custo, volume e prazo das operações de repasse doméstico, depende da 

relação dos bancos internacionais com o risco-Brasil (BLUMENSCHEIN e de 

LEON, 2002). A taxa de juros é a taxa de captação no mercado internacional, 

baseada na Libor (London Iterbank Rate) acrescida de um spread de risco que 

depende de diversos fatores, como a situação de liquidez do mercado 

internacional, o apetite por risco dos investidores estrangeiros e a evolução de 

variáveis macroeconômicas que influenciam a percepção de risco dos 

investidores internacionais (ROSSI e PRATES, 2010). 

Dessa forma, o ACC é uma modalidade de crédito extremamente 

atrativa, tanto pela diferença de juros entre as taxas domésticas e as praticadas 

no mercado internacional, quanto pela agilidade na contratação. 

Há nos contratos de ACC uma cláusula de compromisso de embarque 

de uma mercadoria a ser exportada, a fim de garantir o uso das vantagens 

fiscais5 apenas no financiamento das exportações. Caso não haja a 

concretização dessa exportação, o exportador deverá arcar com todos os 

custos inerentes a uma operação financeira doméstica6, anulando os ganhos 

financeiros da operação. Entretanto, a comprovação se dá mediante vinculação 

de Registro de Exportação (RE) ao Contrato de Câmbio celebrado 

                                                        
5
 Alíquota zero de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). 

6
 IOF, diferença entre a taxa de juros pactuada e a taxa SELIC, juros de mora e outros custos 

previstos no contrato.  
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previamente, que prescinde da especificação da mercadoria exportada, o que 

permite ao exportador “performar” qualquer mercadoria.  

“O mercado de performance de exportação negocia o direito de 

exportação de produtos prontos para serem exportados. O exportador vende 

seu produto para aquele que realizou a operação de ACC e a exportação se 

realiza em nome do comprador da performance” (ROSSI e PRATES, 2010). 

Segundo Blumenschein e de Leon (2002), os mecanismos de ACC/ACE 

permitem a compra de performance de exportação entre companhias, 

ocasionando um considerável desvio de recursos para atividades não-

exportadoras, uma vez que atraem empresas que não operam no comércio 

exterior. 

 

4.3.2 Pré-Pagamento de Exportação 

 

Diferentemente do financiamento por ACC, o Pré-pagamento de 

Exportação (ou Pagamento Antecipado) não é um instrumento de crédito 

bancário doméstico. O financiamento é oferecido pelas instituições bancárias 

residentes, que atuam como prestadoras de serviço, captando os recursos de 

bancos estrangeiros ou agências externas de bancos instalados no Brasil. Tal 

mecanismo é uma alternativa aos sistemas de financiamento domésticos e tem 

sido muito utilizado nos últimos anos.  

Como o funding utilizado nesse financiamento depende de linhas 

externas, semelhantemente ao ACC, a oferta desse crédito está sujeita ao 

risco-país, ao apetite por risco dos investidores e ao nível de liquidez 

internacional. Entretanto, algumas diferenças permeiam as duas modalidades 
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de financiamento. Por não se tratar de operação entre residentes, segundo 

Rossi e Prates (2010), as operações de Pré-pagamento constam do Balanço 

de Pagamento como “exportações”, uma vez que a concessão do crédito é 

feita por um agente externo. Por outro lado, as operações de ACC são 

registradas no Balanço de Pagamento como um empréstimo de curto prazo. 

O prazo do empréstimo na modalidade de pré-pagamento é mais longo 

que o oferecido no ACC, variando entre 2 e 3 anos, e o risco recai 

principalmente sobre o financiador, ou seja, a garantia para o agente 

financiador é o direito sobre vendas futuras, que também assume o risco de 

default do exportador ( que pode não embarcar a mercadoria) e do importador 

(que mesmo recebendo a mercadoria, pode não efetuar o pagamento) ( ROSSI 

e PRATES, 2010). 

Tais riscos são compensados por exigências rigorosas de garantias 

bancárias nacionais e, segundo Blumenschein e de Leon (2002), as empresas 

que se beneficiam dessa modalidade de financiamento são aquelas que, 

conforme os padrões dos bancos, apresentam baixo risco e têm condições de 

oferecer garantias maiores do que as exigidas em operações de ACC. Tais 

empresas são consideradas de “primeira linha”, cujos clientes também 

apresentam baixo risco e estão localizados em países considerados seguros. 

 

4.3.3  Principais programas públicos de financiamento às empresas 

exportadoras no Brasil 

 

Considerando que a atividade exportada é de vital importância para o 

desenvolvimento de um país, no sentido de promover a geração de divisas e o 
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aumento de emprego, o crédito à exportação requer uma maior intervenção 

pública em relação às outras modalidades de crédito.   

Tendo em vista que a oferta de funding dos financiamentos privados é 

impactada por fatores conjunturais externos, a escassez desse crédito em 

períodos de crise, como a crise financeira internacional de 2008, deve ser 

contornada por uma atuação anticíclica do setor público no sentido de prover 

funding para os financiamentos, a fim de manter a estabilidade no mercado de 

crédito à exportação. 

Assim, a fim de suprir eventuais omissões por parte dos agentes 

privados, que não se interessam por alguns setores ou atividades da economia 

considerados estratégicos para o desenvolvimento do País, caracterizados pelo 

alto risco e baixa lucratividade, o sistema público de financiamento às 

exportações procura, em tese, atuar nessas áreas.  

Ademais, segundo Markwald e Puga (2002), esses sistemas de 

financiamento são primordiais para as políticas públicas de promoção às 

exportações, que têm como objetivo a diversificação da pauta exportadora, 

inclusive com produtos de maior valor agregado, o aumento do quantum 

exportado e uma maior inserção internacional do País. 

Entretanto, como foi dito anteriormente, tais sistemas apresentam graves 

falhas na alocação de recursos, beneficiando apenas um grupo de clientes, 

sobretudo as empresas de grande porte. 
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4.3.3.1 BNDES-EXIM 

 

 O BNDES-Exim é uma linha de crédito do BNDES, criada em 1991, 

inicialmente denominada FINAMEX, que financiava apenas o crédito da 

indústria de bens de capital. 

Esse mecanismo constitui o principal instrumento de crédito à 

exportação com funding composto por recursos públicos, originados, 

principalmente, do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Essa linha de 

financiamento envolve seis produtos na modalidade pré e pós-embarque, que 

são: Pré-embarque, Pré-embarque Ágil, Pré-embarque especial, Pré-embarque 

Empresa Âncora, Pré-embarque Automóveis e Pós-embarque7. 

As modalidades de financiamento do tipo pós-embarque destinam-se à 

comercialização de bens e serviços no exterior, financiando o importador 

(buyers credit )  ou o exportador (suppliers credit), e os desembolsos são feitos 

diretamente pelo BNDES. Já os financiamentos na modalidade pré-embarque 

são destinados à produção de bens que serão exportados vinculados a 

embarques específicos e, na maioria das vezes, as operações são realizadas 

de forma indireta, ou seja, os recursos são repassados por agentes financeiros 

credenciados. 

As linhas do BNDES-EXIM, apesar de oferecem melhores condições de 

prazo quando comparadas aos ACCs, o tempo para a aquisição do 

financiamento é maior, variando entre duas semanas a três meses, enquanto 

                                                        
7
 Para conhecimento detalhado das diferentes modalidades, ver< WWW.bndes.gov.br.>  

http://www.bndes.gov.br/
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que os ACCs podem ser liberados imediatamente, até mesmo pela internet. 

Rossi e Prates (2010). Segundo os autores, o rigor exigido nas garantias é o 

principal entrave para o acesso das pequenas e médias empresas aos 

recursos do BNDES. 

 

Tabela 13 - Desembolso anual do sistema BNDES 

R$ milhões 
         

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

BNDES-Exim 
         

Direta 3.949,00 7.745,20 6.300,30 5.652,00 6.692,10 4.059,70 1.321,70 3.276,60 4.269,50 

Indireta 2.065,10 4.044,10 5.603,10 5.464,00 7.303,40 9.792,70 6.734,70 9.554,70 11.360,30 

Total 6.014,10 11.789,30 11.903,40 11.116,00 13.995,50 13.852,40 8.056,40 12.831,30 15.629,80 

          
MPEM BNDES - EXIM 

         
Direta 58,20 2,00 5,00 17,00 2,10 0,10 7,40 33,60 22,00 

Indireta 141,1 310,9 363,3 231,6 72,4 41,4 33,9 18,8 44,6 

Total 199,3 312,9 368,3 248,6 74,5 41,5 41,3 52,4 66,6 

          
Total MPEM em % 3,31% 2,65% 3,09% 2,24% 0,53% 0,30% 0,51% 0,41% 0,43% 

Fonte: BNDES (2010) 
          

 Desde 2001, conforme podemos ver na tabela 13 acima, o BNDES vem 

aumentando o valor dos desembolsos para os programas de financiamento das 

exportações. Esses valores quase triplicaram em 2009 em relação ao ano de 

2001. Todavia, os desembolsos direcionados às micro, pequenas e médias 

empresas (MPEM) são muito reduzidos. A participação das MPEM no valor 

desembolsado pelo BNDES-Exim a partir do ano de 2005 não chega a 1% do 

valor total, o que demonstra o acesso quase exclusivo das grandes empresas 

nessa modalidade de financiamento, em função dos fatores discutidos nessa 
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seção como exigências de garantias e outros fatores que ocasionam essa falha 

na alocação dos recursos de crédito no Brasil. 

 

4.3.3.2 Programa de Financiamento às Exportações – PROEX 
 

 O Programa de Financiamento às Exportações – Proex, criado em 1991 

a fim de substituir o antigo Fundo de Financiamento à Exportação (FINEX), é o 

segundo instrumento público de apoio às exportações. Esse mecanismo é 

regido pela Lei 10.184, de 12 de fevereiro de 2001, e tem como objetivo 

proporcionar às exportações brasileiras condições de financiamento 

equivalentes às do mercado internacional.  

O funding é proveniente do Tesouro Nacional, cujo valor é determinado 

anualmente pela Lei Orçamentária Anual (LOA) e o repasse é feito pelo Banco 

do Brasil, que atua com exclusividade como agente financeiro da União 

responsável por sua gestão.   O PROEX atende empresas de todos os portes, 

pois a partir de 2009 a Câmara do Comércio Exterior – Camex ampliou para R$ 

600 milhões8 o faturamento bruto anual máximo das empresas candidatas ao 

financiamento. O objetivo dessa medida foi compensar a escassez de crédito 

no mercado de financiamento às exportações, oriunda da crise financeira 

internacional de 2008. 

 O programa é disponibilizado em duas modalidades operacionais: 

Financiamento, que é um crédito pós-embarque ao exportador de bens e 

serviços e Equalização, que é um sistema no qual o Governo, através do 

                                                        
8
 Resolução Camex nº 10, de 17 de fevereiro de 2009. 
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PROEX, arca com uma parcela dos juros praticados na operação, a fim de 

torná-los equivalentes aos praticados no mercado internacional.  

Na modalidade equalização, é necessário que o exportador tenha um 

contrato de financiamento já firmado com outra instituição. Diferentemente da 

modalidade financiamento, os beneficiários do crédito são as instituições 

financeiras que concedem o financiamento por intermédio de bancos múltiplos, 

comerciais, de investimento e de desenvolvimento, sediados no País ou no 

exterior, bem como do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social 

– BNDES e da Corporação Andina de Fomento – CAF. 

Os bens elegíveis para o PROEX são os listados no Anexo a Portaria 

MDIC 58/02 e o prazo, que pode variar entre um e dez anos, é definido de 

acordo com o valor da mercadoria ou a complexidade do serviço prestado. A 

parcela financiada pode ser de até 100% do valor da exportação para os 

financiamentos com prazo de até dois anos, e de até 85% do valor da 

exportação nos demais casos. Já o percentual equalizável poderá ser de até 

85% do valor da exportação. 

 

 Segundo Rossi e Prates (2010), como o funding do PROEX depende de 

aprovação no Orçamento da União, seu valor está vinculado aos processos 

políticos, que podem gerar incertezas quanto às expectativas de 

disponibilidade de recursos em um curto espaço de tempo. Outro aspecto 

negativo relatado pelos autores é o efeito da variação cambial, que pode alterar 

os recursos disponíveis em dólar, tornando-os insuficientes em caso de uma 

inesperada perda de valor da moeda brasileira.  
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  As garantias exigidas na modalidade financiamento a fim de assegurar 

o ingresso do valor das exportações em dólar no país são: aval, fiança ou carta 

de crédito de instituição de primeira linha ou Seguro de Crédito à Exportação. 

 

 

Tabela 14 - Orçamento e utilização dos recursos do PROEX (US$ Milhões) 

ANOS VALOR ORÇADO VALOR UTILIZADO Valor utilizado (%) 

2001 1011,0 868,1 86 

2002 760,4 460,3 60,5 

2003 740,6 522,6 70,5 

2004 792,8 399,9 50,4 

2005 1050,7 509,4 48,48 

2006 925,7 527,8 57,01 

2007 1155,1 513,0 44,4 

2008 1197,3 471,9 39,41 

Fonte: Fiesp (2009) 

 

 Conforme podemos perceber na tabela acima, os recursos orçados para 

o Proex em 2008 não aumentaram muito em relação a 2001. Por outro lado, se 

consideramos o valor efetivamente utilizado pelas empresas, houve um nítido 

decréscimo da utilização dos recursos em 2008, comparando-se com 2001. O 

percentual utilizado pelas empresas em 2001 representou cerca de 86% do 

total orçado, enquanto que em 2008 esse percentual foi reduzido para apenas 

39,41%. 
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4.4 FORMAÇÃO DO CAPITAL HUMANO PARA O COMÉRCIO EXTERIOR 
 

 
No Brasil, o sistema educacional público é marcado por baixos salários, 

professores despreparados, famílias que dependem do trabalho de suas 

crianças, dificuldade de acesso a universidades, evasão escolar antes do 

término do ensino fundamental. Segundo Silva Júnior (2009), esses são um 

dos fatores que classificaram o Brasil na 49ª colocação entre 59 países no 

ranking do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA), segundo o 

relatório da OCDE (2008), que afirma que o país continua apresentando 

péssimos resultados em comparações internacionais.  

Ainda segundo o autor, o Brasil possuía em 2000 a menor média de 

escolaridade entre 11 países da América do Sul, apesar de apresentar o quarto 

maior PIB per capita. 

Sob o enfoque da teoria do capital humano, os indivíduos investem neles 

mesmos de várias formas, entre elas a educação. Esses investimentos com o 

tempo terão como resultado um impacto no desempenho econômico do país no 

qual esses indivíduos atuam. Maior qualidade na educação, dessa forma, trará 

aumentos na renda individual dos agentes e, ademais, no crescimento 

econômico (SILVA JÚNIOR, 2008). 

Nessa ótica, a importância da educação tem sido percebida pela 

sociedade brasileira e o Estado tem dado maior importância ao tema nos 

últimos anos. A começar pela Constituição Federal de 1988 que prevê a 

educação como direito de todos e dever do estado e da família. Nessa linha, 

outras ações governamentais foram lançadas, como o Programa “Bolsa 
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Escola”, o Programa para a erradicação do Trabalho Infantil – Peti, os sistemas 

de avaliação SAEB (Sistema de Avaliação do Ensino Básico) e ENEM (Exame 

Nacional do Ensino Médio), dentre outros.  

Nessa seção procuraremos mostrar, a partir de evidências empíricas, a 

relação entre qualificação de mão-de-obra e atividade exportadora, refletindo a 

importância da formação do capital humano no comércio exterior. 

 Nos últimos anos a estrutura de demanda por trabalho tem sofrido 

mudanças como conseqüência de inovações tecnológicas e da liberalização 

comercial. Entretanto, não existe consenso a respeito da intensidade dessas 

causas nessa mudança. Alguns pesquisadores defendem que a queda da 

demanda por mão-de-obra qualificada decorre precipuamente da mudança 

tecnológica, pouco tendo contribuído para o fato a abertura comercial. Por 

outro lado, alguns atribuem ao comércio internacional a causa desse fenômeno 

(MAIA e ARBACHE, 2001) 

 Segundo Maia e Arbache (2001), vários resultados empíricos 

demonstram a alteração da demanda de trabalho dos trabalhadores menos 

qualificados para os mais qualificados, tanto em países desenvolvidos quanto 

em vários países em desenvolvimento, contrariando a teoria-padrão de 

comércio internacional e remuneração de fatores de produção.  Tal fato é 

surpreendente, pois países em desenvolvimento, nos quais o fator abundante é 

o trabalho, de acordo com a teoria proporções de fatores ou H.O. (Heckscher-

Ohlin), não deveriam experimentar esse aumento de demanda por mão-de-

obra qualificada. Segundo os autores, o processo de liberalização comercial 

contribuiu para essa mudança na estrutura de qualificação de emprego. 
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Entretanto, a liberalização comercial não chegou a inverter a intensidade dos 

fatores e o País manteve seu padrão de vantagem comparativa. 

 De acordo com Machado (1997), a remuneração do trabalho foi utilizada 

em vários estudos para mostrar a heterogeneidade da mão-de-obra, 

classificando-a em qualificada e não-qualificada. Outros utilizaram categorias 

de trabalhadores que mostrassem diferentes níveis de treinamento, como 

profissionais de nível superior, gerentes, pessoal de escritório, vendedores e 

outros profissionais a fim de identificar essa distinção. Segundo o autor, 

algumas conclusões mostravam que países que tinham grande quantidade de 

mão-de-obra qualificada concentravam suas atividades em indústrias 

intensivas nesse fator, ao passo que os países escassos em mão-de-obra 

qualificada, de maneira análoga, concentravam-se em indústrias intensivas em 

mão-de-obra pouco qualificada.  

 Segundo Arbache (2003), capital, trabalho qualificado e trabalho não 

qualificado são considerados fatores de produção relevantes na literatura sobre 

o comércio internacional e distribuição de renda, justificando-se, para isso, 

haver uma complementariedade entre capital e trabalho qualificado. Segundo o 

autor, o fator trabalho é separado em duas categorias (qualificado e não 

qualificado), cujos retornos podem ser afetados de forma diferente pelo 

comércio internacional. 

 Arbache (2003) investiga a relação entre comércio internacional, 

competitividade e mercado de trabalho, apresentando evidências de que a 
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abertura comercial e outras reformas tiveram profundos efeitos na economia do 

Brasil. 

 A partir do trabalho de Arbache e De Negri (2001), que investigou os 

determinantes do comércio exterior brasileiro, utilizando uma base de dados ao 

nível da firma, que reúne mais de 5 milhões de trabalhadores empregados em 

mais de 31 mil firmas do setor industrial brasileiro, Arbache (2003) relata que 

os trabalhadores das firmas que exportam apresentam distinções dos 

trabalhadores de firmas que não exportam.  

 Entre as distinções apresentadas pelos trabalhadores das firmas que 

exportam e das firmas que não exportam, Arbache (2003) constata que os 

salários dos trabalhadores das firmas exportadoras são superiores aos salários 

das firmas não-exportadoras, sugerindo que a produtividade dessas firmas é 

superior àquelas e que deve haver algum tipo de adicional de produtividade 

que leve as firmas exportadoras a pagarem um prêmio salarial.  

 Segundo o autor, os trabalhadores das firmas exportadoras são mais 

qualificados que os das firmas que não exportam, tanto no tempo de educação 

como no tempo de emprego. Observa, ainda, o autor, que o aumento da 

escolaridade média dos trabalhadores da firma contribui significativamente para 

explicar a sua inserção internacional. Uma firma, cujos trabalhadores tenham 

escolaridade média relativa ao segundo grau completo, tem probabilidade 

350% maior de exportar do que uma firma cujos trabalhadores sejam, em 

média, analfabetos ou tenham apenas algum ensino elementar. 
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 Como vimos, muitas têm sido as ações do Estado a fim de contornar os 

problemas educacionais do País. Dados do IBGE mostram que o índice de 

analfabetismo vem diminuindo no Brasil nos últimos anos, caindo na última 

década de 20,1% para 13,6 %. Em 2002, considerando-se as pessoas com 10 

anos ou mais de idade, a população do país tinha uma média de 6,2 anos de 

estudo. Em comparação a 1992, houve um aumento de 1,3 anos de estudo na 

média nacional. Apesar da melhora nos índices citados acima, o Brasil ainda 

tem um longo caminho a percorrer para que esse fator não continue sendo um 

entrave ao crescimento da competitividade dos produtos brasileiros.  

 Ademais, é preciso criar no país uma vocação exportadora, que reflete o 

grau de abertura que o país tem com o mercado externo, no qual as empresas 

devem pensar como extensão de seu mercado doméstico. 

 

4.5 INFRA-ESTRUTURA DEFICIENTE 
 
 
 4.5.1  Modal Rodoviário 
 

 
No Brasil, o setor rodoviário detém grande participação no transporte de 

carga. Excluindo-se o transporte de minério de ferro que ocorre por modal 

ferroviário, as rodovias são responsáveis pelo escoamento de mais de 60% do 

total de cargas do País, mostrando um desequilíbrio da malha de transportes 

brasileira. Segundo IPEA (2010), tal dependência fica evidente ao 

considerarmos a participação desse modal de transportes nos Estados Unidos 

(26%), na Austrália (24%) e na China (8%). Essa dependência torna-se mais 

evidente no setor agrícola, pois depende desse modal tanto para o recebimento 
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de seus insumos como para o escoamento de sua produção para o mercado 

doméstico e internacional.  

Talvez essa tendência de rodoviarização no Brasil esteja relacionada 

aos custos de construção das estradas e ao objetivo de curto prazo do 

planejamento de transportes do país, além de oferecer algumas vantagens 

como flexibilidade nas rotas, transporte de pequenos volumes e menores 

custos de operação e embalagem IPEA (2010). 

Para avaliar as condições operacionais da malha rodoviária nacional em 

2009, a Confederação Nacional dos Transportes realizou uma pesquisa em 

âmbito nacional na qual foram contemplados quesitos como pavimento, 

sinalização, engenharia e as características de tráfego e infra-estrutura de 

apoio. Desde 1995 a pesquisa vem sendo feita anualmente e em 2009 

abrangeu 89.552 km de rodovias pavimentadas, sendo 60.784 km de rodovias 

federais. 

De acordo com a pesquisa, 69,1% da extensão analisada (61.839 km) 

apresentam problemas de pavimento, sinalização e/ou geometria viária. Existe, 

assim, a necessidade urgente de melhoria, para que o sistema de escoamento 

da produção seja eficiente e capaz de dar suporte à retomada do crescimento 

da atividade econômica.  

Entretanto, em relação aos resultados de 2007,  houve melhorias em 

termos de redução da extensão classificada como ruim ou péssima em relação 

aos quesitos Pavimento (4,6%) e Sinalização (7,1%).  

Segundo Goebel (2002), a oferta nos serviços de transporte é 

abundante, reduzindo a receita por tonelada transportada e a concorrência 

predatória culminou no fechamento de empresas tradicionais e de grande 
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porte. Além disso, continua o autor, a assimetria de informações quanto aos 

custos tem causado a redução dos fretes, que muitas vezes não chegam a 

cobrir os custos variáveis. Disso decorre uma frota com uma idade média 

estimada em 14 anos, muito acima do desejável (7 anos), explicando a baixa 

rentabilidade do setor. 

 

4.5.2 Portos Brasileiros 

 

Uma nova organização administrativa para o setor portuário surgiu com 

a Lei de Modernização dos Portos (Lei 8.630/1993), com objetivos de privatizar 

os portos e gerar recursos para o governo, incentivar a concorrência entre os 

portos a fim de reduzir custos e acabar com o monopólio dos trabalhadores 

portuários (GOEBEL,2002). A Lei de Modernização dos Portos e o Decreto 

6.620/2008 significaram importantes mudanças de rumo para a política do 

setor, especialmente no que diz respeito ao uso e à administração dos portos, 

definindo as atividades permitidas aos operadores portuários e os tipos de 

concessões.  

Em 2009, os portos foram responsáveis pela movimentação de 96,81% 

do volume do comércio internacional brasileiro, perfazendo um valor de 

aproximadamente US$ 125 bilhões em transações de mercadorias, segundo 

dados do MDIC. Ainda assim, o Brasil possui um potencial aquaviário quase 

inexplorado. São cerca de 40 mil quilômetros de rios navegáveis e quase 7 mil 

quilômetros de costas marítimas com forte potencial de transporte de cargas e 

passageiros (CAMPOS NETO et al, 2009). 
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Segundo IPEA (2010), as filhas de caminhões ao longo das estradas 

que fazem o escoamento das mercadorias para os grandes portos brasileiros 

não são casuais, sobretudo em períodos de safra. Os navios de grande porte 

comumente são impedidos de atracar nos portos do País por falta de 

profundidade dos berços e bacias de movimentação e se, não raras vezes, 

conseguem atracar, os armadores embarcam com volumes abaixo de sua 

capacidade, refletindo no aumento do preço dos fretes e reduzindo a 

competitividade dos produtos brasileiros.  

 
 O crescimento das exportações, que refletiu o aumento do comércio 

mundial, a modernização do ciclo produtivo e a qualidade do produto forçadas 

pela abertura das barreiras alfandegárias e o aumento dos preços agrícolas, 

tornou ainda mais evidentes tais gargalos da infra-estrutura, sobretudo a 

portuária, tendo em vista a importância desse sistema no volume exportado do 

Brasil.  

 As operações de exportação são fortemente impactadas pela infra-

estrutura, da qual depende de forma mais direta, os custos de transporte 

(LIMAO e VENABLES, 2001). Os autores, a partir da analise dos dados do 

comércio bilateral, concluíram que a elasticidade dos fluxos comerciais em 

relação aos custos de transporte é muito alta, em torno de -2,5. Segundo os 

autores da pesquisa, uma melhora de 25% da infra-estrutura, aumenta o fluxo 

do comércio em 30%.  

 Entre todos os custos logísticos, os gastos com transporte são 

comprovadamente os mais afetados pelo nível de infra-estrutura, pois além do 
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frete, envolvem diárias de caminhões e de trens, detention de contêineres, 

demurrage, todos relacionados à sobrestada e ociosidade da infra-estrutura.  

 A despeito da importância do transporte na formação do custo, parece 

que os investimentos do governo nesse setor não correspondem à importância 

que cada modal representa nas exportações do País. Conforme a Tabela 15, 

do total do investimento público federal em transportes, apenas 17% foram 

destinados ao transporte hidroviário, dos quais 80% (R$ 327 milhões) foram 

destinados aos portos em 2008. 

Tabela 15 - Participação do investimento público federal em transportes   

 em 2008 X volume exportado pelo Brasil por via de transporte. 

VIA DE TRANSPORTE TONELADAS %  INVESTIMENTO PÚBLICO 

marítima  448.195.951.940 95,57 17%9 

fluvial 12.578.878.460 2,68 
 aérea 1.139.661.546 0,24 3% 

ferroviária 620.215.586 0,13 10% 

rodoviária 5.251.017.309 1,12 70% 

outros 1.156.116.903 0,24   

fonte: IPEA (2010) e MDIC, sistema ALICEWEB. 
  

 Vários debates são travados acerca da necessidade de melhorar a infra-

estrutura no Brasil a fim de se encontrarem medidas que contribuam para a 

redução dos custos desses serviços. Essa discussão versa na relação entre os 

custos dos serviços de infra-estrutura no Brasil vis-à-vis os dos países mais 

eficientes, denominada Custo-Brasil. 

                                                        
9
 O valor de 17% refere-se ao investimento na via de transporte hidroviária. 
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 Conforme visto nessa seção, a infra-estrutura brasileira é deficitária, 

sobretudo no que se refere aos transportes, que possui distorção grave em sua 

matriz, comparando-se com outros países.  

 Os portos brasileiros respondem por mais de 95% das mercadorias 

exportadas. Com a privatização, o custo de movimentação dos contêineres 

reduziu consideravelmente. Entretanto, os portos continuam super lotados, o 

que dificulta o escoamento das cargas, aumentando, assim, o custo das 

despesas de capatazia, dentre outras, refletindo no aumento do custo dos 

produtos. 

 As desvantagens competitivas da economia brasileira, como as 

abordadas nessa seção, tornam-se insuportáveis num contexto internacional 

recessivo e competitivo no qual o Brasil está inserido atualmente. Mudanças 

estratégicas nessas áreas precisam ser feitas de forma veemente, para que o 

Brasil ganhe maior competitividade internacional. 

 A abertura comercial e a globalização trazem desafios ímpares para as 

regiões em desenvolvimento, oferecendo, paralelamente, novas perspectivas. 

De acordo com Rezende (2009), um desses desafios é o desenvolvimento de 

uma economia competitiva que requer uma urgente revisão das estratégias e 

das políticas governamentais. 

 Nesse sentido, a disponibilidade e qualidade da infraestrutura são 

imprescindíveis para o aproveitamento das novas oportunidades do 

desenvolvimento regional (REZENDE, 2009). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

O trabalho realizado nesta dissertação apresentou uma análise dos 

principais componentes do chamado “custo-Brasil”, que obstaculizam a 

competitividade dos produtos brasileiros no mercado internacional.  

Apesar do aumento das exportações brasileiras no período estudado, o 

trabalho mostra que a participação do Brasil no comércio mundial ainda é 

pequena ao compararmos com outros países como China e Rússia. Restou 

evidenciado que fatores como a dificuldade no crédito para o financiamento das 

exportações, juros elevados, a infra-estrutura, a qualificação da mão-de-obra, a 

carga tributária e a burocracia no comércio exterior são fatores por demais 

relevantes na composição do custo dos produtos brasileiros. A partir da análise 

do contexto econômico do Brasil a partir dos anos 90, marcados, internamente, 

pela liberalização comercial e a desregulamentação da economia, e 

externamente, pelo aumento dos fluxos do comércio mundial, torna-se clara a 

premente necessidade de políticas públicas que promovam a redução desses 

custos.  

A partir da análise e estudo da estrutura das exportações brasileiras, 

evidenciou-se uma tendência a uma menor diversificação de produtos 

exportáveis. Por outro lado, parece ter havido no período um maior número de 

destino das vendas do país. O estudo parece também evidenciar uma maior 

participação de produtos básicos em detrimento a uma menor participação de 

produtos manufaturados na pauta exportadora brasileira. 
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Essa tendência parece refletir o contexto econômico mundial, sobretudo 

o acelerado desenvolvimento dos países emergentes da Ásia, como China e 

Índia, cuja demanda por nossas commodities vem aumentando desde a 

década passada. Esse aumento de demanda também faz com que os preços 

das commodities disparem, deixando evidente nas análises desse trabalho 

esse “efeito preço” nas exportações brasileiras. 

Ainda no que se refere ao estudo da estrutura das exportações 

brasileiras, foi analisado o tipo de comércio praticado no Brasil, se do tipo 

interindústria ou do tipo intra-indústria. Foi feita uma análise de indicadores do 

comércio intra-indústria para o período em questão e uma comparação com 

outros trabalhos empíricos que analisaram o tipo de comércio do Brasil nas 

décadas de 70 a 90. Confrontando os resultados, percebemos que o comércio 

intra-indústria teve um aumento significativo no período passado, 1970 a 1990,  

parecendo ter ficado estagnado no período pesquisado nesse trabalho, 2001 a 

2009.  

Diante do que foi exposto no presente trabalho, em que pese um maior 

desempenho das exportações brasileiras, percebe-se uma tendência de uma 

maior participação de produtos básicos na pauta exportadora brasileira.  

Num aprofundamento do assunto, considerando histórias de países que 

se desenvolveram a partir da comercialização de produtos primários, poderá 

ser avaliada, à luz da econometria, o verdadeiro impacto da industrialização 

pautada em produtos manufaturados para o crescimento econômico do Brasil.  
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Anexo A - Indicador das vantagens comparativas do Brasil 
(continua) 

  
Anos 

Código Capítulo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1 Animais vivos 0,06 0,05 0,11 0,16 0,29 0,54 1,54 1,96 2,43 

2 Carnes e miudezas comestíveis 6,50 7,06 7,75 9,35 9,84 9,48 10,56 10,11 9,21 

3 
Peixes, crustáceos, moluscos, invertebrados 
aquáticos 0,67 0,82 0,88 0,74 0,59 0,49 0,36 0,27 0,21 

4 
Produtos lácteos, ovos, mel, produtos de origem 
animal comestível  0,15 0,27 0,31 0,36 0,35 0,35 0,49 0,73 0,45 

5 Produtos de origem animal, não espec 2,56 2,83 3,28 2,97 2,94 3,07 3,96 4,19 4,72 

6 Live árvores, plantas, bulbos, raízes, flores etc 0,17 0,18 0,18 0,19 0,18 0,18 0,18 0,15 0,26 

7 Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos 0,09 0,09 0,05 0,04 0,04 0,04 0,10 0,04 0,08 

8 
Frutas frescas, nozes, casca de frutas cítricas, 
melões 1,25 1,25 1,37 1,32 1,21 1,16 1,29 1,10 1,17 

9 Café, chá, mate e especiarias 11,54 11,92 10,78 11,37 12,24 12,17 11,59 10,68 13,31 

10 Cereais 1,56 0,81 1,10 1,75 0,39 1,06 2,42 1,49 1,88 

11 Produtos de moagem, malte, amido, fécula, etc. 0,20 0,26 0,31 0,24 0,26 0,34 0,35 0,30 0,36 

12 
Óleo de sementes, frutos oleaginosos, grãos, 
sementes, frutos, etc. 14,18 15,45 16,09 17,33 15,66 15,76 13,50 13,92 15,30 

13 Gomas, resinas, seivas vegetais e ext. vegetais 1,55 1,41 1,49 1,21 1,16 1,09 1,09 1,11 1,12 

14 
Matérias para entrançar, produtos de origem vegetal 
não espec. 2,16 1,00 1,22 1,02 0,85 1,48 0,30 0,95 1,18 

15 
Animal, gorduras e óleos vegetais, produtos de 
clivagem, etc 3,38 3,82 4,43 4,00 3,38 2,73 2,72 2,69 2,00 

16 
Carne, peixe e frutos do mar preparados alimentares 
não espec. 2,31 2,48 2,49 2,67 3,17 3,63 4,00 4,15 3,69 

17 Açúcares e produtos de confeitaria 15,14 14,30 12,87 13,15 14,91 18,75 15,04 13,92 20,47 

18 Cacau e suas preparações 1,50 1,46 1,74 1,47 1,58 1,36 1,14 0,98 1,13 

19 Cereais, farinhas, féculas, preparados de leite, etc 0,34 0,26 0,28 0,35 0,34 0,36 0,44 0,58 0,34 

20 
Vegetais, frutas, nozes, as preparações alimentícias 
etc 4,84 5,48 5,09 3,88 3,46 3,97 4,74 3,66 3,63 

21 Preparações alimentícias diversas 2,84 1,89 1,76 1,73 1,78 1,77 1,89 1,87 1,64 

22 Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres 0,42 0,52 0,43 0,94 1,23 2,15 1,65 2,24 1,43 

23 
Resíduos, os resíduos da indústria de alimentos, 
ração animal 10,73 11,11 11,07 11,19 8,96 7,02 6,79 7,12 9,88 

24 Tabaco e seus sucedâneos manufaturados 4,65 5,08 5,02 5,67 5,94 5,77 6,51 6,55 8,55 

25 Sal, enxofre, terras, pedras, gesso, cal e cimento 1,67 1,73 2,09 1,91 1,77 1,85 1,84 1,22 1,56 

26 Minérios, escórias e cinzas 13,20 13,24 12,39 10,99 10,08 9,00 8,63 10,05 9,81 

27 
Combustíveis minerais, óleos, produtos de 
destilação, etc 0,37 0,52 0,52 0,41 0,44 0,52 0,58 0,54 1,18 

28 
Produtos químicos inorgânicos, compostos de 
metais preciosos, os isótopos 1,32 1,32 1,57 1,52 1,46 1,83 1,76 1,65 1,87 

29 Produtos químicos orgânicos 0,64 0,71 0,68 0,60 0,62 0,62 0,66 0,61 0,59 

30 Os produtos farmacêuticos 0,22 0,18 0,16 0,15 0,17 0,19 0,19 0,19 0,19 

31 Fertilizantes 0,40 0,51 0,60 0,65 0,54 0,49 0,55 0,51 0,61 

32 
Curtimento, tingimento extratos, taninos, pigmentos 
etc 0,60 0,45 0,46 0,46 0,47 0,51 0,49 0,49 0,41 

33 
Os óleos essenciais, perfumes, cosméticos, 
toileteries 0,52 0,60 0,60 0,55 0,56 0,61 0,59 0,58 0,53 

34 
Sabões, lubrificantes, ceras, velas, pastas para 
modelar 0,44 0,39 0,41 0,44 0,50 0,51 0,51 0,50 0,47 

35 Albuminóides, amidos modificados, colas, enzimas 1,20 1,35 1,20 1,15 1,08 1,15 1,05 1,00 1,08 

36 
Explosivos, produtos pirotécnicos, fósforos, 
pirofóricos, etc 0,88 0,90 1,06 0,99 0,88 0,82 0,59 0,54 0,47 

37 Produtos para fotografia e cinematografia 0,97 0,69 0,64 0,65 0,59 0,49 0,49 0,38 0,32 
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ANENXO A - INDICADOR DAS VANTAGENS COMPARATIVAS DO BRASIL 

(continua) 

  
Anos 

Código Capítulo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

38 Diversos produtos químicos 0,60 0,65 0,56 0,54 0,49 0,49 0,52 0,47 0,39 

39 Plásticos e suas obras 0,47 0,44 0,50 0,49 0,53 0,58 0,56 0,46 0,53 

40 Borracha e suas obras 1,37 1,34 1,35 1,16 1,20 1,18 1,25 1,13 1,00 

41 
Couros e peles em bruto (exceto peles com pêlo) e 
couro 3,96 4,49 4,45 4,57 4,58 5,62 5,96 5,23 4,26 

42 
Artigos de couro, tripas de animais, arreios, artigos 
de viagem 0,29 0,43 0,40 0,40 0,35 0,30 0,24 0,21 0,16 

43 Peles com pêlo, artificiais 0,18 0,17 0,17 0,18 0,21 0,33 0,48 0,36 0,29 

64 Calçados, polainas e semelhantes, suas partes 3,70 3,30 3,06 3,00 2,61 2,35 2,13 1,79 1,38 

65 Freios e suas partes 0,09 0,07 0,09 0,08 0,09 0,08 0,12 0,08 0,05 

66 Guarda-chuvas, bengalas, sombrinhas, etc 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 

67 Penas e penugem preparadas, e suas obras. 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,02 0,00 

44 
Madeira e artigos de madeira, carvão vegetal de 
madeira 2,41 2,72 2,75 3,04 2,62 2,49 2,30 1,87 1,47 

45 Cortiça e artigos de cortiça 0,05 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 

46 Fabricantes de matérias para entrançar, cestaria, etc 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

47 
Pastas de madeira, material fibroso celulósico, de 
resíduos 6,85 6,51 8,11 6,56 6,80 7,21 7,09 7,72 7,50 

48 Papel e cartão, artigos de celulose, papel e cartão 0,98 0,91 0,95 0,86 0,88 0,90 0,88 0,87 0,81 

49 Livros, jornais, fotos etc 0,11 0,12 0,14 0,14 0,14 0,15 0,13 0,10 0,08 

50 Seda 1,94 1,92 1,42 1,19 0,91 1,10 0,96 0,76 0,63 

51 Lã, pêlos, fios e tecidos de crina  0,22 0,21 0,22 0,15 0,14 0,16 0,17 0,17 0,18 

52 Algodão 1,19 0,92 1,26 1,47 1,44 1,14 1,37 1,48 1,45 

53 Fibras têxteis vegetais, fios de papel, tecidos 0,64 0,81 1,01 1,00 1,14 1,28 1,22 1,21 1,02 

54 Filamentos sintéticos 0,20 0,25 0,30 0,27 0,29 0,25 0,22 0,22 0,19 

55 Fibras sintéticas/Artificiais, descontínuas 0,22 0,24 0,43 0,43 0,39 0,44 0,49 0,40 0,26 

56 Algodões, feltros, falsos tecidos, fios, cordéis, etc 0,78 0,57 0,67 0,78 0,82 0,99 0,97 1,09 0,91 

57 
Tapetes e outros revestimentos para pavimentos de 
matérias têxteis 0,28 0,22 0,23 0,18 0,17 0,14 0,14 0,13 0,10 

58 
Especial tecidos tufados ou tecido, rendas, etc 
tapeçaria 0,26 0,21 0,25 0,30 0,26 0,47 0,67 0,39 0,23 

59 
Tecidos impregnados, revestidos ou laminados 
têxteis 0,29 0,27 0,35 0,40 0,46 0,46 0,41 0,38 0,34 

60 Tecidos de malha 0,20 0,19 0,23 0,26 0,23 0,25 0,22 0,21 0,10 

61 Artigos de vestuário, acessórios, tricô ou crochê 0,21 0,15 0,18 0,17 0,14 0,10 0,08 0,06 0,04 

62 Artigos de vestuário, acessórios, não tricô ou crochê 0,11 0,09 0,10 0,10 0,09 0,07 0,05 0,04 0,03 

63 Outros artigos têxteis, jogos, roupas usadas, etc 1,45 1,49 1,34 1,23 1,05 0,81 0,77 0,57 0,37 

68 Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica, etc  2,12 2,44 2,27 2,48 2,58 2,88 2,61 1,98 1,84 

69 Produtos cerâmicos 1,33 1,46 1,52 1,63 1,60 1,55 1,30 1,01 0,83 

70 Vidro e suas obras 0,60 0,62 0,68 0,57 0,52 0,47 0,50 0,40 0,32 

71 Pérolas, pedras preciosas, metais, moedas 0,49 0,51 0,41 0,37 0,35 0,39 0,37 0,36 0,42 

72 Ferro fundido, ferro  e aço 2,63 2,92 2,94 2,53 2,64 2,33 1,93 1,99 1,99 

73 Artigos de ferro ou aço 0,77 0,82 0,65 0,67 0,63 0,62 0,53 0,58 0,57 

74 Cobre e suas obras 0,34 0,52 0,38 0,43 0,48 0,63 0,61 0,54 0,45 

75 Níquel e suas obras 1,34 1,25 1,31 1,29 1,15 0,99 1,06 0,92 1,06 

76 Alumínio e suas obras 1,91 2,02 2,02 1,92 1,62 1,79 1,64 1,37 1,20 
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ANEXO A - INDICADOR DAS VANTAGENS COMPARATIVAS DO BRASIL 

(conclusão) 

  
Anos 

Código Capítulo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

78 Chumbo e suas obras 0,04 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02 0,05 0,02 0,01 

79 Zinco e suas obras 0,44 0,97 0,99 0,84 0,97 0,98 0,63 0,57 0,88 

80 Estanho 1,85 1,77 1,15 1,42 1,07 0,97 1,42 1,28 0,81 

81 Outros metais, cimentos, obras 0,56 0,40 0,45 0,67 0,56 0,46 0,53 0,44 0,43 

82 Ferramentas, cutelaria, de metais comuns, etc 0,79 0,70 0,82 0,80 0,88 0,79 0,83 0,75 0,68 

83 Obras diversas de metais comuns 0,52 0,46 0,54 0,38 0,41 0,47 0,45 0,52 1,11 

84 Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, etc 0,49 0,49 0,55 0,58 0,61 0,61 0,55 0,52 0,38 

85 Equipamentos elétricos, eletrônicos 0,38 0,37 0,32 0,25 0,34 0,34 0,30 0,29 0,23 

86 
Ferroviárias, locomotivas elétrico, material circulante, 
equipamento 0,42 0,36 0,30 0,27 0,99 0,82 0,82 0,52 0,67 

87 
Veículos que não sejam de transporte ferroviário, 
elétrico 0,83 0,77 0,86 0,94 1,11 1,07 0,97 0,96 0,73 

88 Aeronaves e aparelhos espaciais, e suas partes 3,14 2,50 1,76 2,40 2,07 1,73 2,22 2,20 1,32 

89 Embarcações e outras estruturas flutuantes 0,09 0,02 0,02 1,83 0,24 0,03 0,58 0,87 0,06 

90 Óptica, fotografia, aparelhos técnicos, médicos, etc  0,25 0,22 0,16 0,14 0,14 0,15 0,16 0,15 0,12 

91 Relojoaria e suas partes 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

92 Instrumentos musicais, peças e acessórios 0,14 0,11 0,13 0,14 0,16 0,16 0,13 0,11 0,08 

93 Armas e munições, suas partes e acessórios 1,38 4,30 1,94 1,49 1,34 1,56 2,00 2,16 2,18 

94 
Mobiliário, iluminação, sinalização, edifícios pré-
fabricados 0,69 0,72 0,75 0,84 0,76 0,67 0,61 0,52 0,42 

95 Brinquedos, jogos, material de desporto 0,06 0,05 0,06 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04 0,03 

96 Diversos artigos manufaturados 0,77 0,69 0,63 0,61 0,54 0,57 0,58 0,48 0,40 

97 Obras de arte, de coleção e antiguidades 0,02 0,03 0,05 0,07 0,03 0,06 0,04 0,07 0,15 

98 Transações especiais 0,85 0,66 0,60 0,50 0,70 0,71 0,70 0,94 0,97 

Fonte: MDIC/ALICEWEB e CONTRADE/TRADEMAP CONTRADE 
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ANEXO B 

      
 

 
 

TABELA 2 - ÍNDICE GRUBEL E LLOYD  INTRA-INSÚSTRIA DO COMÉRCIO EXTERIOR BRASILEIRO 2001-2009 
  

      (continua)             
       

Capítulos 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
       

01 Animais vivos 0,39 0,29 0,88 0,42 0,26 0,08 0,07 0,14 0,11 
       

 
                    

       
02 Carnes e miudezas,comestiveis 0,05 0,06 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 

       

 
                    

       

03 
Peixes e crustaceos,moluscos 
outs.invertebr.aquaticos 

0,95 0,75 0,63 0,73 0,85 0,90 0,69 0,53 0,39 
       

 
                    

       
04 

Leite e laticinios,ovos de 
aves,mel natural,etc. 

0,38 0,45 0,94 0,75 0,86 0,94 0,67 0,53 0,96 
       

 
                    

       
05 

Outros produtos de origem 
animal 

0,68 0,58 0,51 0,56 0,54 0,56 0,55 0,60 0,57 
       

 
                    

       
06 

Plantas vivas e produtos de 
floricultura 

0,68 0,67 0,49 0,42 0,34 0,43 0,47 0,57 0,78 
       

 
                    

       

07 
Produtos 
horticolas,plantas,raizes,etc. 
comestíveis 

0,19 0,26 0,17 0,15 0,15 0,17 0,34 0,09 0,22 
       

 
                    

       
08 

Frutas,cascas de citricos e de 
meloes 

0,66 0,52 0,38 0,41 0,49 0,58 0,53 0,59 0,68 
       

 
                    

       
09 Cafe,cha,mate e especiarias 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 

       

 
                    

       
10 Cereais 0,63 0,41 0,45 0,88 0,36 0,64 0,94 0,90 0,96 

       
 

                    
       

11 
Produtos da industria de 
moagem,malte,amidos,etc. 

0,09 0,14 0,21 0,16 0,21 0,24 0,19 0,13 0,14 
       

 
                    

       

12 
Sementes e frutos 
oleaginosos,graos,sementes,etc. 

0,12 0,14 0,12 0,05 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 
       

 
                    

       
13 

Gomas,resinas e outros sucos e 
extratos vegetais 

0,81 0,85 0,96 0,92 0,93 0,87 0,90 0,88 0,83 
       

 
                    

       

14 
Materias p/entrancar e 
outs.prods.de origem vegetal 

0,35 0,51 0,38 0,57 0,62 0,55 0,91 0,87 0,44 
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ÍNDICE GRUBEL E LLOYD  INTRA-INSÚSTRIA DO COMÉRCIO EXTERIOR BRASILEIRO 2001 -2009 

      (continua)             

Capítulos 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 
                    

15 
Gorduras,oleos e ceras 
animais ou vegetais,etc. 

0,38 0,33 0,21 0,22 0,25 0,35 0,38 0,40 0,58 

 
                    

16 
Preparacoes de carne,de 
peixes ou de crustaceos,etc. 

0,10 0,06 0,06 0,04 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 

 
                    

17 
Acucares e produtos de 
confeitaria 

0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 

 
                    

18 Cacau e suas preparações 0,52 0,75 0,61 0,42 0,46 0,53 0,74 0,70 0,87 

 
                    

19 
Preparações a base de 
cereais,farinhas,amidos,etc. 

0,82 0,93 0,88 0,89 0,89 0,81 0,41 0,34 0,56 

 
                    

20 
Preparacoes de produtos 
horticolas,de frutas,etc. 

0,22 0,16 0,11 0,14 0,21 0,20 0,18 0,25 0,30 

 
                    

21 
Preparacoes alimenticias 
diversas 

0,32 0,41 0,32 0,31 0,30 0,35 0,34 0,36 0,43 

 
                    

22 
Bebidas,liquidos alcoolicos e 
vinagres 

0,89 0,77 0,76 0,44 0,36 0,26 0,32 0,23 0,39 

 
                    

23 
Residuos e desperdicios das 
industrias alimentares,etc. 

0,08 0,10 0,09 0,07 0,08 0,10 0,10 0,09 0,07 

 
                    

24 
Fumo (tabaco) e seus 
sucedaneos manufaturados 

0,05 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 

 
                    

25 
Sal,enxofre,terras e 
pedras,gesso,cal e cimento 

0,78 0,74 0,75 0,79 0,68 0,62 0,73 0,66 0,88 

26 Minerios,escorias e cinzas 0,17 0,16 0,17 0,23 0,18 0,26 0,23 0,13 0,11 

 
                    

27 
Combustiveis minerais,oleos 
minerais,etc.ceras minerais 

0,43 0,59 0,67 0,56 0,69 0,76 0,75 0,71 0,84 

 
                    

28 
Produtos quimicos 
inorganicos,etc. 

0,90 0,89 0,98 0,94 0,94 0,81 0,82 0,98 0,89 
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ÍNDICE GRUBEL E LLOYD  INTRA-INSÚSTRIA DO COMÉRCIO EXTERIOR BRASILEIRO 2001 -2009 

      (continua)             

Capítulos 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 
                    

29 Produtos quimicos organicos 0,43 0,54 0,59 0,55 0,61 0,61 0,59 0,50 0,52 

 
                    

30 Produtos farmaceuticos 0,27 0,29 0,31 0,33 0,38 0,39 0,35 0,37 0,39 

 
                    

31 Adubos ou fertilizantes 0,09 0,11 0,12 0,12 0,14 0,13 0,11 0,09 0,12 

 
                    

32 
Extratos tanantes e 
tintoriais,taninos e 
derivados,etc. 

0,57 0,52 0,60 0,61 0,65 0,68 0,64 0,59 0,55 

 
                    

33 
Oleos essenciais e 
resinoides,prods.de 
perfumaria,etc. 

0,88 0,92 0,81 0,80 0,79 0,81 0,87 0,82 0,89 

 
                    

34 
Saboes,agentes organicos 
de superficie,etc. 

0,70 0,70 0,78 0,80 0,93 0,94 0,89 0,86 0,87 

 
                    

35 
Materias 
albuminoides,produtos a 
base de amidos,etc. 

0,97 0,88 0,82 0,80 0,81 0,82 0,88 0,95 0,89 

 
                    

36 
Polvoras e explosivos,artigos 
de pirotecnia,etc. 

0,44 0,45 0,40 0,46 0,43 0,37 0,57 0,65 0,74 

 
                    

37 
Produtos para fotografia e 
cinematografia 

0,72 0,63 0,69 0,77 0,72 0,57 0,58 0,51 0,45 

 
                    

38 
Produtos diversos das 
industrias quimicas 

0,57 0,64 0,55 0,49 0,54 0,61 0,57 0,51 0,45 

 
                    

39 Plasticos e suas obras 0,61 0,63 0,78 0,78 0,83 0,86 0,82 0,65 0,74 

 
                    

40 Borracha e suas obras 0,91 0,94 0,99 0,95 0,95 0,94 0,92 0,80 0,84 

 
                    

41 
Peles,exceto a peleteria 
(peles com pelo),e couros 

0,35 0,24 0,22 0,22 0,17 0,14 0,13 0,15 0,10 

 
                    

42 
Obras de couro,artigos de 
correeiro ou de seleiro,etc. 

0,87 0,69 0,57 0,55 0,77 1,00 0,81 0,63 0,55 
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43 
Peleteria (peles com 
pelo),suas obras,peleteria 
artif. 

0,04 0,05 0,06 0,06 0,08 0,03 0,03 0,05 0,05 

 
                    

64 
Calcados,polainas e 
artefatos semelhantes,e suas 
partes 

0,06 0,06 0,06 0,07 0,12 0,14 0,20 0,28 0,36 

 
                    

65 
Chapeus e artefatos de uso 
semelhante,e suas partes 

0,71 0,70 0,98 0,85 0,70 0,54 0,50 0,29 0,18 

 
                    

66 
Guarda-
chuvas,sombrinhas,guarda-
sois,bengalas,etc. 

0,02 0,01 0,04 0,03 0,05 0,02 0,02 0,02 0,01 

 
                    

67 
Penas e penugem 
preparadas,e suas obras,etc. 

0,02 0,11 0,14 0,07 0,04 0,06 0,07 0,08 0,01 

 
                    

44 
Madeira,carvao vegetal e 
obras de madeira 

0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 0,07 0,08 0,12 0,12 

 
                    

45 Cortica e suas obras 0,21 0,43 0,57 0,47 0,47 0,48 0,43 0,40 0,43 

 
                    

46 
Obras de espartaria ou de 
cestaria 

0,08 0,09 0,21 0,14 0,13 0,09 0,07 0,07 0,05 

 
                    

47 
Pastas de madeira ou 
materias fibrosas 
celulosicas,etc. 

0,26 0,26 0,17 0,20 0,19 0,16 0,14 0,13 0,14 

 
                    

48 
Papel e cartao,obras de 
pasta de celulose,de 
papel,etc. 

0,77 0,64 0,54 0,64 0,65 0,75 0,78 0,86 0,79 

 
                    

49 
Livros,jornais,gravuras,outros 
produtos graficos,etc. 

0,25 0,39 0,64 0,77 0,69 0,68 0,55 0,48 0,41 

 
                    

50 Seda 0,18 0,11 0,15 0,18 0,33 0,22 0,36 0,55 0,59 

 
                    

51 
La,pelos finos ou 
grosseiros,fios e tecidos de 
crina 

0,80 0,52 0,54 0,72 0,87 0,76 0,81 0,99 0,75 

 
                    

52 Algodao 0,47 0,42 0,44 0,41 0,22 0,50 0,50 0,66 0,48 
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53 
Outras fibras texteis 
vegetais,fios de papel,etc. 

0,65 0,43 0,45 0,37 0,26 0,35 0,31 0,66 0,58 
       

 
                    

       
54 

Filamentos sinteticos ou 
artificiais 

0,20 0,25 0,35 0,30 0,36 0,29 0,24 0,21 0,19 
       

55 
Fibras sinteticas ou 
artificiais,descontinuas 

0,54 0,69 0,99 0,84 0,67 0,55 0,47 0,41 0,27 
       

56 
Pastas (""ouates""),feltros e 
falsos tecidos,etc." 

0,97 0,93 0,84 0,74 0,76 0,78 0,84 0,83 0,79 
       

 
                    

       

57 
Tapetes,outs.revestim.p/pavim
entos,de materias texteis 

0,96 0,87 0,73 0,76 0,82 0,98 0,84 0,60 0,53 
       

 
                    

       

58 
Tecidos especiais,tecidos 
tufados,rendas,tapecarias,etc 

0,93 0,98 0,87 0,85 0,82 0,98 0,72 0,95 0,70 
       

 
                    

       

59 
Tecidos 
impregnados,revestidos,recobe
rtos,etc. 

0,51 0,51 0,62 0,70 0,78 0,74 0,63 0,56 0,60 
       

 
                    

       
60 Tecidos de malha 0,83 0,71 0,36 0,47 0,72 0,93 0,39 0,39 0,18 

       
 

                    
       

61 
Vestuario e seus acessorios,de 
malha 

0,52 0,51 0,36 0,41 0,53 0,79 0,98 0,73 0,47 
       

 
                    

       

62 
Vestuario e seus 
acessorios,exceto de malha 

0,94 0,83 0,68 0,78 0,99 0,69 0,50 0,35 0,26 
       

 
                    

       

63 
Outros artefatos texteis 
confeccionados,sortidos,etc. 

0,17 0,12 0,09 0,12 0,15 0,26 0,40 0,63 0,66 
       

68 
Obras de 
pedra,gesso,cimento,amianto,
mica,etc. 

0,54 0,44 0,40 0,36 0,34 0,31 0,36 0,46 0,46 
       

 
                    

       
69 Produtos ceramicos 0,41 0,31 0,28 0,26 0,31 0,30 0,43 0,62 0,75 

       
 

                    
       

70 Vidro e suas obras 0,93 0,89 0,87 0,94 0,94 0,99 0,98 0,74 0,74 
       

 
                    

       

71 
Perolas naturais ou 
cultivadas,pedras 
preciosas,etc. 

0,62 0,42 0,39 0,41 0,44 0,46 0,52 0,52 0,35 
       

 
                    

       
72 Ferro fundido,ferro e aco 0,28 0,17 0,15 0,15 0,18 0,27 0,32 0,41 0,49 
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73 Artigos de ferro ou aço 0,99 0,89 0,93 0,88 0,91 0,93 0,92 0,88 0,84 

 
                    

74 Cobre e suas obras 0,50 0,82 0,57 0,62 0,67 0,75 0,68 0,58 0,63 

 
                    

75 Níquel e suas obras 0,87 0,95 0,96 0,90 0,78 0,63 0,61 0,64 0,48 

 
                    

76 Alumínio e suas obras 0,56 0,45 0,37 0,36 0,39 0,35 0,45 0,52 0,55 

 
                    

78 Chumbo e suas obras 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,06 0,02 0,01 

 
                    

79 Zinco e suas obras 0,75 0,53 0,59 0,76 0,55 0,59 0,90 0,98 0,68 

 
                    

80 Estanho 0,13 0,20 0,46 0,53 0,65 0,64 0,45 0,31 0,24 

 
                    

81 Outros metais, cimentos, obras 0,66 0,48 0,57 0,78 0,72 0,65 0,63 0,53 0,61 

 
                    

82 
Ferramentas, cutelaria, de 
metais comuns, etc 

0,88 0,89 0,87 0,88 0,83 0,90 1,00 0,93 0,94 

 
                    

83 
Obras diversas de metais 
comuns 

0,90 0,88 0,93 0,86 0,88 0,98 0,77 0,81 0,73 

 
                    

84 
Reatores nucleares, caldeiras, 
máquinas, etc 

0,61 0,68 0,84 0,91 0,91 0,89 0,77 0,66 0,55 

 
                    

85 
Equipamentos elétricos, 
eletônicos 

0,50 0,61 0,64 0,56 0,69 0,66 0,60 0,51 0,51 

 
                    

86 
Ferroviárias, locomotivas 
elétrico, material circulante, 
equipamento 

0,67 0,62 0,88 0,61 0,90 0,93 0,84 0,64 0,93 

 
                    

87 
Veículos que não sejam de 
transporte ferroviário, elétrico 

0,92 0,74 0,59 0,55 0,54 0,63 0,76 0,93 0,85 

 
                    

88 
Aeronaves e aparelhos 
espaciais, e suas partes 

0,37 0,39 0,45 0,42 0,45 0,53 0,55 0,65 0,69 

 
                    

89 
Embarcações e outras 
estruturas flutuantes 

0,97 0,28 0,13 0,02 0,20 0,90 0,14 0,09 0,63 

 
                    

90 
Óptica, fotografia, aparelhos  
técnicos, médicos, etc  

 
0,36 

 

0,36 0,33 0,31 0,31 0,31 0,28 0,24 0,25 
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91 Relojoaria e suas partes 0,08 0,05 0,13 0,09 0,07 0,04 0,05 0,04 0,05 

 
                    

92 
Instrumentos musicais, 
peças e acessórios 

0,28 0,25 0,45 0,45 0,39 0,34 0,26 0,17 0,13 

 
                    

93 
Armas e munições, suas 
partes e acessórios 

0,48 0,09 0,11 0,09 0,09 0,18 0,09 0,15 0,15 

 
                    

94 
Mobiliário, iluminação, 
sinalização, edifícios pré-
fabricados 

0,52 0,40 0,29 0,29 0,31 0,41 0,50 0,68 0,72 

 
                    

95 
Brinquedos, jogos, material 
de desporto 

0,51 0,55 0,69 0,59 0,47 0,32 0,25 0,19 0,17 

 
                    

96 
Diversos artigos 
manufaturados 

0,95 0,90 0,85 0,86 0,90 0,92 0,97 0,85 0,82 

 
                    

97 
Obras de arte, de coleção e 
antiguidades 

0,98 0,48 0,83 0,65 0,67 0,65 0,75 0,91 0,27 

 
                    

99 Transações especiais                   

G-L ANO 0,47 0,47 0,47 0,45 0,49 0,52 0,52 0,50 0,49 

 


