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RESUMO 

 

O propósito deste trabalho é examinar possíveis ganhos de bem-estar provenientes de 

arranjos comerciais entre Brasil e China sob a ótica de um modelo de equilíbrio geral 

computável, o chamado “modelo GTAP” (sigla para Global Trade Analysis Project). Com 

base em uma descrição extensiva das estruturas econômicas e comerciais dos países e das 

Vantagens Comparativas de cada um deles, é possível simular acordos preferenciais de 

comércio e analisar os resultados de bem-estar por meio da medida de Variação Equivalente. 

Outro aspecto referente ao comércio sino-brasileiro que pode ser avaliado pela medida de 

bem-estar é o desalinhamento cambial dos dois países e as consequências deste para as 

transações comerciais entre ambos. Utilizando o mesmo ferramental anteriormente citado, o 

trabalho busca avaliar o impacto de tal desalinhamento no bem-estar dos países, uma vez que 

o câmbio seja corrigido via ajuste tarifário. 

 

Palavras-chave: Comércio internacional. Acordo preferencial de comércio. Vantagens 

Comparativas. GTAP. Desalinhamento cambial. 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The purpose of this paper is to examine possible welfare gains from trade 

arrangements between Brazil and China, from the perspective of a computable general 

equilibrium model, named GTAP model. After an extensive description of the commercial 

and economic structures of the countries, in addition to their comparative advantage, it will be 

possible to simulate Preferential Trade Agreements, and from these, analyze the results of 

welfare measured by the Equivalent Variation. Another aspect regarding the Sino-Brazilian 

relationship, which can be analyzed by this measure of welfare, is the exchange rate 

misalignment in both countries and its consequences for trade transactions. Using the referred 

tools, the study seeks to determine the impact of such misalignment in the welfare of the 

countries, once the exchange is corrected through an adjustment in the tariff. 

 

Keywords: International Trade. Preferential Trade Agreement. Comparative Advantages. 

GTAP. Exchange rate misalignment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A relação comercial entre Brasil e China apresentou um forte crescimento nos últimos 

anos, ao mesmo tempo que aumentou a relevância de ambos os países no cenário 

internacional. Conforme dados do COMTRADE, o comércio entre o Brasil e a China cresceu 

a uma média anual de 37,7 % no período de 2000 a 2010, passando de US$ 2,3 bilhões para 

US$ 56,3 bilhões. A partir de 2009, a China configurou-se como o primeiro maior parceiro 

comercial do Brasil, ultrapassando os tradicionais parceiros do comércio brasileiro: EUA e 

Argentina. As exportações brasileiras para a China foram de US$ 30,75 bilhões, em 2010; no 

período de 2000 a 2010 cresceram 39,7% ao ano. As importações brasileiras da China tiveram 

um crescimento médio de 35,7 % ao ano no período de 2000 a 2010, com um valor de US$ 

25,54 bilhões em 2010. 

 Essa crescente relação bilateral sino-brasileira é pautada na complementaridade das 

estruturas econômicas de cada país. O Brasil, sendo um país rico em recursos naturais, é 

capaz de fornecer à China matérias-primas e produtos agrícolas. Enquanto a China, com um 

enorme volume de mão de obra e uma baixa remuneração, está apta a prover produtos 

manufaturados a preços bastante competitivos (DE SOUZA, 2006). Em linha com essas 

características, ao se analisar as pautas de exportação do Brasil e da China, verifica-se um 

padrão de especialização que respeita as vantagens competitivas mencionadas
1
. 

  Dessa maneira, ao considerar que Brasil e China são os fornecedores mais eficientes 

dos produtos que eles tendem a comercializar entre si, é esperado que um acordo comercial 

entre eles seja benéfico. O argumento favorável ao acordo se refere à ocorrência da criação de 

comércio, ou seja, à troca de um fornecedor menos eficiente externo ao bloco por um mais 

eficiente pertencente ao bloco, sendo o segundo fornecedor favorecido pelo diferencial de 

tarifas externas. Nesse caso, haveria um aumento de bem-estar no bloco formado entre os 

países. 

Assim, o objetivo deste trabalho é verificar a potencialidade de ganhos de bem-estar 

em consequência de um acordo comercial entre Brasil e China. Para isso, são realizadas 

simulações por meio de um modelo de equilíbrio geral computável. Primeiramente, faz-se 

necessário resumir a trajetória recente de desenvolvimento e inserção internacional da China, 

                                                             
1
 Um outro aspecto relevante para o padrão de comércio internacional é a economia de escala. Nesse sentido, o 

comércio internacional não dependeria mais de diferenças entre os dois países e as economias de escala 

ajudariam a explicar o comércio intra-indústria, que não se encontrava explicado pelos modelos clássicos de 

comércio. Embora relevante, esse conceito não será detalhado nesse trabalho em virtude do modelo de equilíbrio 

geral adotado que utiliza o fechamento neoclássico, ou seja,  ele incorpora a lei dos rendimentos constantes de 

escala para chegar a seus resultados. 
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comparando-a com a do Brasil, de modo a ilustrar as estruturas econômicas de cada país. Em 

seguida, o estudo segue com a elaboração de diagnóstico sobre o comércio bilateral recente 

entre Brasil e China, identificando e avaliando as possibilidades de expansão das exportações 

entre os países. Uma vez apresentada a evolução do comércio sino-brasileiro, são 

apresentados os índices de competitividade dos principais produtos do comércio bilateral, 

diferenciando os produtos nos quais cada economia possui mais vantagem como fornecedora 

eficiente. Com esse arcabouço, é possível analisar os resultados obtidos com as simulações de 

acordos preferenciais de comércio tendo como base o modelo de equilíbrio geral amplamente 

utilizado para análises de comércio internacional, o modelo GTAP, cuja estrutura será 

apresentada em detalhes no decorrer do trabalho. Essas simulações permitem, por meio das 

interações entre regiões e setores contidas no modelo, verificar se a adoção de um acordo de 

comércio resulta em ganhos ou em perdas de bem-estar para a economia como um todo.    

 Por fim, um relevante aspecto nas relações comerciais entre Brasil e China diz respeito 

ao desalinhamento cambial em ambas as economias. Uma taxa de câmbio fora do seu nível de 

equilíbrio pode atuar como um instrumento de proteção da economia, tal como um subsídio 

ou uma tarifa. A parte final deste trabalho trata desse assunto ao simular, com base nos 

desníveis cambiais calculados, o impacto da correção do câmbio na relação comercial entre 

Brasil e China e nas economias dos dois países. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE ACORDOS DE COMÉRCIO  

 

De acordo com Balassa (1962), a integração econômica é alcançada por meio de medidas 

adotadas pelos países para eliminar as barreiras existentes entre suas economias. Os resultados 

são o aumento do volume de comércio entre economias envolvidas e a diversificação dos 

produtos disponíveis nesses mercados. O crescente número de acordos preferenciais de 

comércio (APCs)
2
 indica que essa tem sido a estratégica básica de desenvolvimento comercial 

entre países, em detrimento de uma estratégia mais geral, baseada em uma liberação 

multilateral dos mercados. Concomitantemente à expansão de APCs ao redor do mundo, 

surgiram extensivos estudos sobre a regionalização entre países, os determinantes desta e os 

eventuais benefícios/malefícios desse processo para os países envolvidos. 

Os primeiros trabalhos sobre o tema datam da década de 1950 e abordam, por meio de 

uma análise estática, as condições necessárias para a formação de acordos preferenciais de 

comércio que resultassem em ganhos de bem-estar para os seus países-membros
3
. O trabalho 

de Viner (1950), The Customs Union Issue, é considerado pioneiro por analisar estaticamente 

os APCs. Sua conclusão é que tais acordos poderiam ser prejudiciais tanto para os países-

membros quanto para o restante do mundo. Ele introduz os conceitos de criação de comércio 

e desvio de comércio, sendo o primeiro associado a ganhos de bem-estar e o segundo, à perda 

de bem-estar. Em uma união entre países, haveria criação de comércio em relação a alguns 

produtos e desvio de comércio em relação a outros e, portanto, a análise de ganho ou perda de 

bem-estar ao final da união dependeria das magnitudes relativas desses movimentos. 

A ambiguidade de resultados pode ser resolvida ao assumir que, num acordo entre países, 

o país exportador é o único fornecedor do produto em questão para o seu parceiro no acordo, 

mesmo na ausência deste. Lipsey (1958)
4
 demonstra que, com uma pequena redução na 

taxação desse produto pelo país parceiro, o aumento das suas exportações leva à criação de 

comércio nesse setor. Esse benefício domina a perda decorrente da redução das suas 

importações, resultando em um ganho final de bem-estar para o país parceiro. Entretanto, 

dentre as limitações desse modelo estão a adoção de uma estrutura muito específica de fluxo 

de comércio e a alteração infinitesimal das tarifas. 

                                                             
2  De acordo com Panagariya (2000), um APC pode ser definido como uma união entre países na qual é 

acordada a incidência de uma tarifa menor para bens produzidos pelos países-membros, em detrimento dos 

produtos produzidos pelo restante do mundo, aos quais são aplicadas tarifas maiores. 

3    Para uma visão histórica mais detalhada sobre as teorias referentes a acordos preferenciais de comércio, ver 

Bhagwati e Panagariya (1996) e  Panagariya (2000). 
4  O trabalho utiliza o modelo de três bens, desenvolvido por Meade (1955), assumindo o contexto de união 

pequena, que, por sua vez, foi desenvolvido por McMillian e McCann (1981) e Lloyd (1982). 
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Venables (2003), por sua vez, tenta resolver a questão da ambiguidade de resultados na 

adoção de uma união aduaneira entre países por meio de uma análise das vantagens 

comparativas dos seus membros, relativas a eles próprios e ao restante do mundo. Dessa 

maneira, o autor consegue estabelecer os reais efeitos de uma integração regional sobre a 

distribuição da renda entre membros. 

 

O argumento geral é que o país com uma vantagem comparativa “intermediária” se 

sairá melhor com a união do que aquele com a vantagem comparativa “extrema”. 

Intuitivamente, a interposição de um país intermediário entre um extremo e o resto 

do mundo é exatamente a circunstância em que é possível desviar o comércio do 
país extremo. Para dois países pobres essa divisão desigual de custos e benefícios 

faz com que haja a divergência de renda [...], para duas economias ricas [...] leva à 

convergência de renda em uma união aduaneira [...] (VENABLES, 2003, p. 749). 

  

Os trabalhos anteriormente citados se baseiam em um cenário em que há uma tarifa 

externa predeterminada antes do acordo e um ajuste endógeno dos fluxos de comércio após a 

retirada das barreiras entre os membros. Conforme visto, os resultados quanto ao bem-estar 

são negativos ou ambíguos. Em abordagem contrária, fixando os fluxos de comércio dos 

membros com o resto do mundo, Kemp e Wan (1976) apresentam um teorema no qual sempre 

é possível construir uma união que melhore o bem-estar dos membros, enquanto o resto do 

mundo mantém seu nível de bem-estar inicial. O bem-estar da união é maximizado ao se 

eliminar todas as barreiras entre membros e determinar endogenamente uma tarifa externa 

comum que mantenha os níveis de importação dos países iguais aos vigentes antes do acordo . 

Apesar de, no mundo real, as tarifas externas não serem ajustadas conforme proposto no 

modelo, o teorema é importante, pois prova que APCs não são necessariamente ruins para o 

bem-estar mundial e abre espaço para a interação entre tarifas preferenciais e multilaterais. 

A partir de 1980, a ascensão do regionalismo norte-americano
5
 coincidiu com o não 

progresso das negociações do General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), ao mesmo 

tempo que o regionalismo europeu foi reacendido pelo Single European Act e pelo colapso da 

União Soviética. Ao final de 1990, com as negociações do GATT estagnadas por quatro anos, 

disseminava-se o medo de que o regionalismo ameaçava o multilateralismo. O resultado foi 

uma nova linha de pensamento do regionalismo, conhecida como Big-Think Regionalism
6
, 

                                                             
5  No período, os EUA estavam interessados em trocas comerciais regionais, mas México e Canadá resistiam, 

temendo a dominação pelo vizinho. Em 1985, o Canadá propôs um acordo de comércio livre com os EUA. 

Em seguida (em 1990), o México propôs um tratado com os EUA que evoluiu para o NAFTA, por insistência 

do Canadá (para salvaguardar suas preferências). Isso elevou o interesse dos países latino-americanos em 

negociar tratados bilaterais com os EUA e tornou mais urgentes arranjos entre os países latino-americanos, 

mais notadamente o Mercosul. 
6  Termo utilizado em Baldwin (2008). 
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com o foco nas implicações sistêmicas do regionalismo para o bem-estar mundial e para o 

multilateralismo.  

Krugman (1991a, 1991b, 1993) apresentou um modelo para tentar explicar, por meio de 

um exercício simples de estática comparativa, se uma variação exógena do número de acordos 

regionais aumentaria ou diminuiria o bem-estar mundial. Em um cenário em que todos os 

países são idênticos e divididos em blocos idênticos, mantendo uma tarifa única em 10%, a 

relação entre o número de blocos e o nível de bem-estar teria um formato em “U”, indicando 

que o bem-estar mínimo seria atingido com três blocos. As situações extremas — um único 

bloco com nenhuma tarifa (liberação total do comércio) ou muitos blocos como todos os 

produtos taxados da mesma maneira — seriam os melhores cenários. 

No que diz respeito ao impacto do regionalismo sobre as tarifas adotadas no comércio 

entre blocos dentro do sistema multilateral, seu trabalho é pessimista. Ele apresenta os blocos 

como uniões aduaneiras que definem suas tarifas únicas ótimas não cooperativamente: como 

o inverso das elasticidades de importação deles. Uma vez que o bloco tenha mais poder de 

mercado ao crescer, aumenta sua tarifa. Ou seja, a consolidação do mundo em menos blocos e 

em blocos mais poderosos e protecionistas resultaria em um maior desvio de comércio. A 

exceção a esse caso seria uma formação do bloco que se desse entre “parceiros naturais de 

comércio”
7
, a qual teria resultado favorável. Entretanto, ele admitiu que a sua análise ainda 

não estava completa no seguinte sentido: 

 

Em um sentido fundamental, a questão do interesse de áreas de livre comércio é uma 

questão de economia política ao invés da economia propriamente. A objeção real 

[...] é [...] o medo de que os acordos regionais irão prejudicar o delicado equilíbrio 

de interesses que suporta o GATT. (KRUGMAN, 1991b, p. 14-15).   

 

Isso levou à segunda linha de investigação: se uma variação exógena de blocos regionais 

de comércio tornava a cooperação tarifária multilateral mais ou menos provável ou se os 

blocos regionais “[…] mais facilmente serviriam como blocos de construção [building 

blocks], ao invés de empecilhos [stumbling blocks] para o comércio livre no âmbito do 

GATT.” (BHAGWATI, 1991, p. 77). Embora ele não estabeleça um quadro analítico para 

                                                             
7  A ideia de “parceiros naturais de comércio” foi originalmente proposta por Wonnacott e Lutz (1989) e 

também é discutida por Jacquemin e Sapir (1991). Krugman (1991b, p. 13) concorda com a ideia no seguinte 

trecho: “Para enfatizar por que isso é importante: se uma parcela desproporcional do comércio mundial 

acontece dentro de um bloco, mesmo na ausência de qualquer arranjo comercial preferencial, então os ganhos 

da criação de comércio dentro de blocos são susceptíveis de compensar eventuais perdas de desvio de 

comércio externo.” 
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responder à pergunta, suas análises influenciaram o padrão intelectual durante mais de uma 

década. 

Em um trabalho subsequente, Bhagwati (1993) trata de um questionamento que ele 

chama de “dynamic time-path question”: os acordos regionais tendem a se ampliar 

sucessivamente para, eventualmente, incluir todas as nações comerciais? Ele conclui que, em 

um cenário de economia política em que os produtores têm um papel central na determinação 

de políticas de comércio, a liberalização por meio de acordos de livre comércio é passível de 

ser substituída por uma maior proteção contra os países terceiros. Na medida em que a tarifa 

externa aplicada está abaixo do acordado pelo GATT, o país pode aumentar sua proteção 

aumentando as tarifas. E, se a tarifa real corresponde à tarifa acordada, o aumento da proteção 

pode ser realizado por meio de aumento de ações antidumping. 

Enquanto tanto Krugman (1991a, 1993) quanto Bhagwati (1991, 1993) temiam que o 

regionalismo se tornasse um obstáculo ao livre comércio global, Summers (1991) via esse 

processo como uma força benigna, ou mesmo construtiva, no sistema de comércio mundial. 

Ele argumentava que, na estrutura vigente de comércio, acordos regionais plausíveis teriam 

efeito de criação de comércio — uma vez que ligavam nações que já seriam blocos comerciais 

naturais — e, portanto, aumentariam o bem-estar mundial. Ele também afirmou que razoáveis 

acordos regionais eram mais propensos a acelerar o processo de liberalização. 

 

[…] economistas devem manter uma forte, mas refutável, presunção, em favor de 

todas as reduções das barreiras comerciais laterais, podendo estas serem multi, bi, 

tri, plurilateral. Liberalização global pode ser melhor, mas a liberalização regional é 

muito provavelmente boa. (SUMMERS, 1991, p. 296). 

 

As duas principais linhas de investigação anteriormente citadas seguiam a noção de que a 

expansão do número de blocos seria exógena. Uma terceira linha de investigação estendeu o 

problema ao “endogenizar” a propagação do regionalismo, focando em quais seriam as 

circunstâncias que levariam os países a tomar a decisão de formar um APC. 

 Grossman e Helpman (1995) abordam tal problema sob a ótica de um modelo de 

economia política, que possibilita que a política tarifária seja obtida endogenamente. A função 

objetivo do governo é a soma ponderada do bem-estar dos eleitores e das contribuições de 

campanhas de lobbies, que maximizam o bem-estar do setor produtivo que representam. Caso 

um APC venha a ser prejudicial ao setor, este influencia o governo (via contribuições) a 

rejeitar o acordo, e vice-versa. E mais: APCs que desviam comércio são mais propensos a 

ganhar apoio político interno. Isso porque os governos têm de responder a pressões 
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conflitantes de seus setores exportadores, que ganham com menores barreiras, e de seus 

setores concorrentes à importação, que sofrem com as menores barreiras
8
. Assim, o trabalho 

chega à conclusão de que  

 

[…] um acordo de livre comércio exige o consentimento de ambos os governos. Nós 

descobrimos que este resultado é mais provável quando existe um equilíbrio relativo 

no comércio potencial entre os parceiros e quando o acordo proporciona uma maior 

proteção, em vez de proteção reduzida para a maioria dos setores. (GROSSMAN; 

HELPMAN, 1995, p. 687). 

 

Já a questão da expansão endógena dos blocos, até uma possível inclusão de todos os 

países que resultaria em comércio livre para todos, foi tratada por Baldwin (1993, 1995). Ele 

argumenta que a expansão de um bloco depende da existência de incentivos positivos aos não 

membros para que estes busquem a entrada. Nesse modelo
9
, ficar à margem de um APC 

implicaria perda de competitividade para as firmas dos países não membros, cujos lucros 

obtidos nos mercados que formam o APC seriam reduzidos em razão das tarifas que elas 

passariam a enfrentar fora do bloco. As firmas, portanto, fazem lobby para a entrada do seu 

país no bloco, inclinando o equilíbrio político à margem em favor da entrada. Assim, o país 

mais perto da margem entrará no bloco, aumentando o mercado potencial do APC e, 

consequentemente, o custo de outros não membros, o que aumenta os incentivos para que 

estes entrem no bloco. A expansão do APC gera um efeito “dominó”; Baldwin assume que os 

custos não econômicos de entrada crescem mais rápido que os benefícios de entrada, de 

maneira que o processo termina antes de atingir a liberalização mundial do comércio
10

.   

Finalmente, Krishna (2011) utiliza-se de dados fornecidos pelo Relatório Mundial do 

Comércio (WTR) de 2011 para analisar o quanto o comércio foi efetivamente liberado por 

meio de acordos preferenciais. Os cálculos indicam que, apesar do grande número de APCs 

negociados recentemente, apenas 30% (16%, se excluída a UE) do comércio mundial é 

realizado em virtude de tais acordos preferenciais. Se consideradas somente as mercadorias 

com uma tarifa preferencial maior que 10%, esse número cai para 4%.  

                                                             
8  Tanto Grossman e Helpman (1995) quanto Krishna (1998) criaram modelos que levam em consideração a 

influência dos produtores na decisão de entrada em um APC. Embora seus modelos possam diferir em 

detalhes, eles chegam a uma conclusão similar. 
9  Baldwin adota uma variação do modelo de economia geográfica de Helpman e Krugman (1985) e o combina 

com o modelo de economia política de Grossman e Helpman (1994). 
10  Uma limitação dessa teoria é a supressão da análise do lado da oferta, ou seja, ela estipula que os membros 

do bloco não tenham incentivo para bloquear a entrada de novos membros. Esse aspecto foi incluído na 

literatura subsequente, liderada por Riezman (1985) no uso de teoria dos jogos cooperativos para modelar a 

questão de “formação do clube”. 
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De acordo com o relatório, é evidente que, para a maioria dos APCs, grande parte do 

comércio realizado por eles ocorre sob tarifa multilateral zero. O autor argumenta que, 

embora as observações desafiem os defensores da velocidade ou da eficiência do 

regionalismo em atingir a liberalização do comércio, o resultado não é completamente 

inesperado, uma vez que é amplamente reconhecido que um importante fator a prejudicar a 

liberalização do comércio é a oposição política dos lobbies de setores que competem com a 

importação. E não era de se esperar que eles tratassem de maneira diferentes acordos 

multilaterais ou preferenciais de comércio ao se protegerem, seja pelo acesso a mercados de 

países parceiros, seja pela não liberalização das importações de produtos competidores, 

sugerindo, assim, uma complementaridade entre tarifas multilaterais e preferenciais.  

Para explorar a questão da complementaridade das tarifas, Baldwin e Seghezza (2010) 

analisaram as correlações entre elas no nível de 10 dígitos de desagregação para os 23 maiores 

países exportadores no âmbito da OMC para os quais havia dados disponíveis. De fato, eles 

chegaram à conclusão de que as tarifas multilaterais e preferenciais são complementares
11

, 

uma vez que a margem de preferências tende a ser reduzida ou nula para produtos a que 

nações aplicam altas tarifas. Assim, “[…] a implicação é que nós não devemos esperar que a 

liberalização que é difícil a nível multilateral, necessariamente proceda facilmente a nível 

bilateral.” (KRISHNA, 2011, p. 8). 

 

  

                                                             
11  Essa conclusão também foi confirmada por Joshi (2010a, 2010b) para o NAFTA e a UE. Todos estes estudos 

sugerem que os outros fatores afetam a política comercial, tanto a nível multilateral e ao nível bilateral. 
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3  BRASIL E CHINA: RECENTE EVOLUÇÃO DOS PAÍSES E DO COMÉRCIO 

ENTRE ELES 

 

 De acordo com Jones (2000), o crescimento do volume do comércio internacional está 

ligado ao crescimento econômico dos participantes. Dessa maneira, faz-se necessária, para o 

entendimento do comércio entre Brasil e China, uma análise histórica dos padrões de 

crescimento econômico de ambos os países. 

 

 

3.1 ECONOMIA CHINESA 

 

A China é uma das mais velhas civilizações contínuas no mundo, com sociedade 

organizada existente por mais de 10 mil anos. Embora tenha um longo e dinâmico passado, as 

reformas realizadas a partir dos anos 1980 têm resultado em mudanças significativas na 

estrutura de país, de uma maneira sem precedentes. O país reduziu o número de cidadãos 

vivendo abaixo da linha da pobreza em mais de 200 milhões de pessoas (STANFORD 

UNIVERSITY, 2004), e sua renda per capita cresceu 1933% de 1979 até 2010
12

. Tal 

crescimento tem como origem as reformas realizadas no país a partir de 1978, implementadas 

por Deng Xiaoping. O governante teve um papel preponderante em estabelecer as políticas 

econômicas pragmáticas que sucederam a Revolução Cultural, reformulando a economia 

chinesa por meio de reformas em quatro grandes áreas: agricultura, comércio e investimento, 

empresas estatais e instituições governamentais.  

De acordo com Fung, Iizaka e Tong (2002), a política de atração do investimento externo 

direto (IED) na China pode ser dividida em três estágios: abertura gradual e limitada; 

promoção ativa por meio de tratamento preferencial; e promoção do IED de acordo com os 

objetivos de política industrial. No início das reformas, em 1978, quatro zonas econômicas 

especiais foram estabelecidas para atrair capital estrangeiro. Nessas zonas, as empresas 

obtinham taxas de juros preferenciais e estavam isentas do planejamento central do governo, 

de regulamentações trabalhistas e de outras políticas que anteriormente eram consideradas 

barreiras ao investimento externo. O resultado favorável levou à criação de outras 14 zonas 

especiais na década seguinte (STANFORD UNIVERSITY, 2004). 

                                                             
12  Calculado com base nos dados de GNI per capita, Atlas method (US$ corrente), obtidos em The World Bank 

(2011). 



19 

 

A partir de meados dos anos 1990, o governo iniciou uma política de redução tarifária e 

apoio financeiro para atrair investimentos estrangeiros, ao mesmo tempo que atuava no 

sentido de melhorar as condições legais de firmas estrangeiras, incluindo a previsão de 

penalidades em caso de não cumprimento dos contratos
13

. Em 1995, foi firmado o Provisional 

Guidelines for Foreign Investment Projects, dando prioridade ao IED em agricultura, energia, 

transportes, telecomunicações, matérias-primas e empreendimentos em alta tecnologia 

(PUGA et al., 2004). 

Especificamente em relação ao comércio internacional, o governo começou a 

gradualmente reduzir tarifas de importação para prover acesso a bens que não eram 

disponíveis domesticamente, e permitiu a criação de corporações de comércio exterior locais. 

Sem a estrutura centralizadora do governo, as novas corporações elevaram o número de 

companhias locais com direito a negociar no exterior — número esse que chegou a 10 mil em 

meados dos anos 1990 (STANFORD UNIVERSITY, 2004). 

Até 1978, o comércio exterior chinês era realizado majoritariamente pelas corporações 

estrangeiras de comércio, responsáveis por planificar os planos quinquenais do governo. Os 

exportadores ofertavam suas mercadorias para essas companhias, e todas as receitas obtidas 

por estas eram convertidas pelo Banco Central à taxa oficial. Entretanto, as companhias de 

comércio não eram livres para determinar as quantidades de bens a serem exportadas ou os 

preços dos contratos, que eram fixados pelo governo. A partir de 1978, a importância das 

metas de exportação definidas pelo governo foi sendo reduzida e, após 1988, as empresas 

puderam converter suas receitas a uma taxa de câmbio intermediária entre a taxa fixa oficial e 

a taxa dos centros de swaps
14

, aumentando a resposta das exportações a variações nos preços 

do mercado. Em 1991, foi abolido o sistema de metas de exportações e foram extintos os 

subsídios à exportação, culminando com a unificação do câmbio em 1994 (CERRA; 

SAXENA, 2002). 

As reformas econômicas levaram à entrada da China na Organização Mundial do 

Comércio (OMC) em 2001 e à adesão a normas de comércio internacionais. O governo chinês 

fez concessões no sentido de liberalizar suas políticas para “[…] melhor integrar a economia 

mundial e oferecer um ambiente previsível para o comércio e investimento direto em 

concordância com as regras da OMC” (WORLD TRADE ORGANIZATION, 2001). Assim, 

                                                             
13  Circular on Issues Relating to Strengthening the Examination and Approval of Foreign-funded Enterprises, 

de novembro de 1994. 
14  A partir de 1988, a China adotou um regime dual de câmbio, em que coexistiam uma taxa livre, determinada 

nos centros de swaps, e uma taxa oficial. Durante o período 1990-1993, a taxa de mercado se desvalorizou, 

ao passo que a taxa oficial foi se tornando cada vez mais valorizada. Em 1994, houve a desvalorização da 

taxa oficial e a unificação das taxas. 
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foram estabelecidas: uma redução nas tarifas de importação e a eliminação de subsídios 

incompatíveis com a exportação; a liberalização de serviços financeiros, de telecomunicações, 

profissionais e de turismo; a eliminação de exigências de transferência de tecnologia e 

conteúdo local em relação aos investimentos estrangeiros; além do reconhecimento, pela 

China, da necessidade de ações mais efetivas para a proteção ao direito de propriedade 

intelectual. Em troca, a China manteve os direitos estatais exclusivos para o comércio de 

produtos-chave, como cereais, tabaco, combustíveis e minerais, além de manter algumas 

restrições ao transporte e à distribuição de mercadorias pelo país.  

Em 2006, a tarifa geral sobre as importações era de 9,9%. Isso significava uma redução 

de 40% em relação ao nível de taxação vigente no início dos anos 1990. Tarifas mais baixas 

resultaram em crescentes níveis de importação, mais velozes que suas exportações, e tornaram 

a China o terceiro maior importador do mundo (LOST..., 2007). O país ampliou sua 

participação no comércio mundial (medido como a relação das exportações totais da China 

sobre as exportações mundiais) de menos de 3,46%, em 1992, para algo em torno de 10,61% 

em 2010 (gráfico 1). A ampliação do comércio exterior chinês e a crescente importância do 

país como parceiro comercial para o restante do mundo têm papel crucial na posição de 

destaque da China na economia mundial. 

 

Gráfico 1 – Participação da China no comércio internacional, período de 1992 a 2010. 

 

        

Fonte: COMTRADE (2012).         

       

No mesmo período, o grau de abertura da economia chinesa, ou seja, a soma das 

exportações e das importações anuais sobre o PIB, também seguiu uma trajetória ascendente 

(gráfico 2). O índice passou de passou de 39%, em 1992, para 51% em 2010, recuperando-se 
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em 2009 dessa inflexão. A corrente de comércio chinesa — ou seja, a soma das exportações e 

das importações — também demonstra um expressivo aumento, de US$ 165 bilhões, em 

1992, para US$ 2.973 bilhões. Nesses 18 anos analisados, o volume de comércio cresceu a 

uma impressionante taxa de 17,4% ao ano. 

 

 Gráfico 2 – Grau de abertura e corrente de comércio da China, período de 1992 a 2010. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Fonte: COMTRADE (2012) e The World Bank (2011). 

 

        

 
     

Para Abreu (2005), o expressivo crescimento chinês resultará em uma rápida taxa de 

crescimento das importações de matérias-primas, uma vez que o abastecimento doméstico não 

consegue acompanhar a forte demanda. Dentre essas matérias-primas, estão o minério de 

ferro e a soja, e há potencial para a inclusão de outras matérias-primas atualmente não 

significativas, como carnes nobres ou suco de laranja. Por outro lado, as exportações de ferro 

e produtos siderúrgicos para a China deverão diminuir de forma significativa no médio prazo, 

dado o amadurecimento da capacidade produtiva em expansão. No lado das exportações 

chinesas, o país continuará a expandi-las muito mais rapidamente que a média mundial e a 

ganhar quota de mercado à custa de economias menos competitivas. No caso do Brasil, os 

dois setores mais suscetíveis serão o ferro e produtos siderúrgicos, no médio prazo, e 

equipamentos para transporte, no longo prazo. Espera-se também uma parcela de mercado 

crescente de importações chinesas e de produtos produzidos por investimentos chineses no 

Brasil, especialmente nos setores de eletrônicos e telecomunicações. 

 

  

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

 -    

 500  

 1,000  

 1,500  

 2,000  

 2,500  

 3,000  

 3,500  

1
9

9
2

 

1
9
9
3

 

1
9
9
4

 

1
9

9
5

 

1
9

9
6

 

1
9

9
7

 

1
9

9
8

 

1
9

9
9

 

2
0

0
0

 

2
0

0
1

 

2
0

0
2

 

2
0

0
3

 

2
0

0
4

 

2
0

0
5

 

2
0

0
6

 

2
0
0
7

 

2
0

0
8

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

%
 s

o
b

r
e
 o

 P
IB

 

U
S

$
 B

il
h

õ
e
s 

Corrente de comércio Grau de abertura 



22 

 

3.1.1 Comércio exterior da China 

 

Em 2010, as exportações da China alcançaram US$1.578,2 bilhões, enquanto as 

importações atingiram US$1.394,7 bilhões. Considerando o período pós-crise asiática de 

1997, as exportações chinesas cresceram 759% entre 1998 e 2010, um crescimento médio de 

19,0% ao ano, e foram acompanhadas por um aumento de 895%, 21% em média ao ano, nas 

importações. Dentre os fatores que sustentam essa trajetória crescente estão as já mencionadas 

reformas no comércio exterior e na atração de investimentos ao país, o ingresso do país na 

Organização Mundial do Comércio e a competitividade dos produtos chineses. Desde 2009, a 

China ultrapassou os Estados Unidos e a Alemanha e assumiu o posto de maior nação 

exportadora do mundo. Quanto às importações, a China passou à frente da Alemanha, em 

2010, como segunda nação importadora do mundo, e só fica atrás dos Estados Unidos 

(UNITED NATIONS, 2010).  

Os maiores parceiros comerciais da China no ano de 2010, medidos de acordo com a 

participação deles no total das exportações do país, foram os Estados Unidos (18,0%), Hong 

Kong
15

 (13,8%) e Japão (7,7%), segundo dados do COMTRADE (2012) (tabela 1).  

 

 

 

                                                             
15 Hong  Kong segue separado da China, seguindo a apresentação dos dados disponíveis no COMTRADE 

(2012). 

Tabela 1 – Exportação chinesa por principais países de destino e classificação SITC em 2010 

(valores em milhões de dólares, porcentagem do total do país). 

País de destino Total % 

Matérias-primas, metais  

e minerais 
Manufaturados 

Estados Unidos 283.822,9         18,0           6,4                                  93,7                                
Hong Kong 218.344,9         13,8           6,5                                  93,5                                
Japão 121.096,3         7,7             17,1                                83,0                                
Coreia do Sul 68.777,2           4,4             17,1                                83,0                                
Alemanha 68.059,2           4,3             8,1                                  91,9                                

Holanda 49.715,3           3,2             8,5                                  91,5                                
Índia 40.916,7           2,6             22,3                                77,7                                
Reino Unido 38.772,9           2,5             6,4                                  93,6                                
Cingapura 32.369,9           2,1             15,1                                84,9                                
Itália 31.142,2           2,0             7,9                                  92,0                                

Total 1.578.193,0       100,0         10,8                                89,2                                

Fonte: United Nations (2010). 

Quebra por classificação SITC (%) 
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Conforme Puga et al. (2004), a composição das trocas comerciais da China tem se 

alterado significativamente ao longo desses anos, principalmente no que diz respeito ao 

crescente conteúdo tecnológico presente nas exportações desse país. De um exportador 

majoritariamente de produtos intensivos em mão de obra nos anos 1990, o país tem exportado 

cada vez mais produtos de média e alta tecnologia, como aparelhos de informática, 

comunicação e outras máquinas e equipamentos (tabela 2).  

 

 

 

Para Lai (2004), o alto volume de investimento externo direto que ingressa no país a cada 

ano contribui para o fomento de novas indústrias e tecnologias. A crescente presença de 

conteúdo local nas exportações, como design e desenvolvimento de produtos, é resultado da 

transformação de empresas fornecedoras locais em clusters de alta tecnologia, conjuntamente 

com a pressão exercida pelo governo para que as firmas estrangeiras, responsáveis pela maior 

parte das exportações de produtos de alta tecnologia, também desenvolvam atividades de 

pesquisa e desenvolvimento no país (LALL; ALBALADEJO, 2003). 

No que diz respeito a suas importações, nota-se que o país se tornou um forte consumidor 

de matérias-primas, em virtude do seu rápido processo de industrialização — foi o caso do 

petróleo, produto do qual a China é a segunda maior importadora mundial. Além disso, a 

China também é uma voraz consumidora de produtos de alta tecnologia, tanto em forma de 

matérias-primas para agregação de valor quanto para consumo interno direto (XIAOXI, 

2003). E, finalmente, é importante mencionar o crescente papel da soja em grãos na pauta de 

importação chinesa: esse é o sétimo produto mais importado pela China se considerado o 

nível mais desagregado da pauta. O forte consumo chinês de soja, concomitantemente à 

entrada do país na OMC e à consequente limitação a subsídios voltados para a produção local, 

Tabela 2 – Exportação chinesa por tipo de produto em 2010 

(porcentagem do total exportado). 

Ranking HS 2007* Descrição Participação 
1 85 Máquinas e equip. elétricos;  gravação/reprodução de imagem 24,64% 
2 84 Reatores nucleares, caldeiras, máquinas e instrumentos mecânicos 19,64% 

3 61 Artigos de vestuário e seus acessórios, de malha 4,23% 

4 62 Artigos de vestuário e seus acessórios, exceto de malha 3,45% 
5 90 Aparelhos de ótica, fotografia, cinematogr., medição ou médicos 3,30% 

Outros produtos 44,75% 

*Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias de 2007 (HS 2007, 2 dígitos) 

Fonte: COMTRADE (2012). 
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resultou em um grande impacto para o mercado internacional da commodity (PINTO FILHO; 

ALENCAR, 2006). (tabela 3). 

 

 

 

3.2 ECONOMIA BRASILEIRA 

 

Ao longo da sua história, o Brasil passou por diferentes níveis de abertura econômica e 

comercial com o restante do mundo: do chamado “modelo primário-exportador” dos tempos 

coloniais, com ciclos da cana, do ouro e do café, até o deslocamento do centro dinâmico da 

economia (FURTADO, 2007), voltando-se para o mercado interno a partir da década de 1930. 

Nos anos seguintes, até o final dos anos 1960, aprofundou-se um modelo de desenvolvimento 

industrial pautado pelo processo de substituição das importações, por investimentos estatais 

para obras de infraestrutura, pela criação de indústrias de base, por taxas múltiplas de câmbio 

com o monopólio do Banco do Brasil e pelo início da internacionalização da economia 

brasileira (por meio das multinacionais).  

O início da década de 1970 foi marcado pela liquidez internacional para os países em 

desenvolvimento e pelo “milagre brasileiro”, período no qual o país registrou as mais altas 

taxas de crescimento de sua história, além de baixa inflação e resultados positivos na sua 

balança comercial. O período de bonança teve fim com a crise do petróleo em 1973, a partir 

da qual o país passou a ter constantes déficits em sua balança comercial, já que naquela época 

importava 80% do petróleo que consumia (BAER, 1996, p. 104). 

O período seguinte, de 1974 a 1988, é caracterizado pelo aumento das tarifas de 

importação e das restrições não tarifárias às importações, o que transformou o país em uma 

das economias mais fechadas do mundo (SILBER, 2002).  Houve um forte investimento 

Tabela 3 – Importação chinesa por tipo de produto em 2010. 

(porcentagem do total importado) 

Ranking HS 2007* Descrição Participação 
85 Máquinas e equip. elétricos; de gravação/reprodução de imagem 22,51% 

2 27 Combustíveis minerais, óleos minerais e ceras minerais 13,54% 

3 84 Reatores nucleares, caldeiras, máquinas e instrum. mecânicos 12,33% 

4 26 Minérios, escórias e cinzas 7,84% 
5 90 Aparelhos de ótica, fotografia, cinematog., medição ou médicos 6,44% 

Outros produtos 37,34% 

*Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias de 2007 (HS 2007, 2 dígitos) 

Fonte: COMTRADE (2012). 
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estatal em bens de capital e em insumos básicos que diminuíram as importações de tais bens, 

entretanto o alto endividamento público desestruturou a economia.  

A década de 1980, a chamada “década perdida”, foi marcada por uma profunda 

deterioração da situação econômica e social do Brasil. O modelo de desenvolvimento até 

então vigente, baseado no processo de substituição de importações, se esgotou no início dos 

anos 1980 e, em meio a uma crise fiscal profunda, não houve espaço para a reestruturação da 

economia. Segundo Bresser-Pereira (2004), a crise que atingiu os países da América Latina 

durante o período em questão é explicada pelo crescimento exacerbado do Estado, pelo 

esgotamento da estratégia de intervenção e pela crise fiscal pela qual passou o setor público. 

Ademais, a “década perdida” resultou em redução da inserção do Brasil no comércio mundial, 

com profundos efeitos na competitividade da indústria doméstica em relação ao exterior e no 

papel do setor externo na retomada do crescimento da economia (SILBER, 2002).  

A partir de 1987, deu-se início ao processo de abertura comercial, com a gradual 

diminuição de tarifas comerciais, a fim de tornar a economia brasileira mais competitiva e 

moderna. A proteção média caiu de 32,2%, em 1990, para 14% no ano de 1994 (MORTATTI, 

2009). O objetivo era atribuir ao sistema tarifário o papel de controle das importações, 

estimular a concorrência e permitir uma maior especialização do país no contexto 

internacional. O período seguinte, após a implantação do Plano Real em 1994, foi marcado 

pela retomada da entrada de investimento externo direto, em virtude da estabilização 

econômica e do processo de privatização.   

Com a crise de 1999, houve a adoção do câmbio flutuante e mudanças na política fiscal, 

resultando em uma redução significativa da taxa de juros real. O câmbio sofreu 

desvalorização substancial e se tornou mais volátil. Isso, acrescido do aumento da demanda e 

dos preços internacionais das commodities, proporcionou superávits comerciais frequentes 

(FERRARI FILHO; PAULA, 2006). Finalmente, pode-se dizer que a desvalorização do 

câmbio contribuiu significativamente para melhorar a competitividade dos produtos 

brasileiros no exterior e estimulou a realocação de recursos para o setor (BATISTA, 2002, p. 

3). 

Entretanto, a participação do Brasil no comércio mundial não apresenta uma trajetória 

crescente com a mesma profundidade observada na economia chinesa. Sua atuação no 

mercado internacional é marcada por ciclos irregulares, resultado de alterações na conjuntura 

interna e das mudanças na política monetária e cambial, conforme mencionado. Porém, a 

partir de 1999, com o regime de câmbio flutuante e o aumento das exportações, 
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principalmente do agronegócio brasileiro, é possível verificar uma tendência ascendente na 

participação brasileira, que passou de 0,89%, em 2000 para 1,36% em 2010 (gráfico 3). 

 

Gráfico 3 – Participação do Brasil no comércio internacional, período de 1992 a 2010. 

 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Fonte: COMTRADE (2012).       

 

Quanto ao grau de abertura da economia brasileira, o índice apresentou um forte 

crescimento a partir de 1999, coincidindo com o período de desvalorização cambial. Nesse 

momento  

 

[…] houve a transição do modelo fechado dos últimos 40 anos, para um regime mais 
aberto do ponto de vista comercial, financeiro e de investimento. Foram reduzidas as 

barreiras às importações, o mercado financeiro foi desregulamentado e foram 

eliminadas restrições institucionais a uma maior participação do capital estrangeiro 

em investimentos em setores de infra-estrutura. (MORTATTI, 2009, p. 28).  

 

A trajetória de abertura comercial foi interrompida pela crise do final de 2008 e pelos 

efeitos subsequentes desta (gráfico 4). A corrente de comércio brasileira cresceu em média 

11,2% ao ano, passando de US$ 58 bilhões, em 1992, para US$ 393 bilhões, em 2010.  
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Gráfico 4 – Grau de abertura e corrente de comércio do Brasil, período de 1992 a 2010. 

 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Fonte: COMTRADE (2012) e The World Bank (2011).     

 

 

3.2.1 Comércio externo do Brasil 

 

Na última década, o comércio externo brasileiro vem obtendo um ótimo resultado, 

principalmente no caso das exportações, que têm aproveitado o ciclo virtuoso das 

commodities, iniciado no ano de 2000 com a alta dos preços e mantido mais tarde com o 

aumento no quantum (ASSOCIAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR DO BRASIL, 2012). 

Nesse período, as exportações brasileiras apresentaram um crescimento significativo e uma 

mudança na sua estrutura, também em virtude do ciclo de crescimento econômico, do 

processo de abertura comercial do fim da década de 1980 e das estratégias comerciais que 

foram seguidas pela economia brasileira no passado. A partir de meados dos anos 2000, 

houve um arrefecimento das negociações da Área de Livre Comércio das Américas (ALCA), 

em parte devido ao forte protecionismo norte-americano e à manutenção de fortes subsídios e 

impedimentos não alfandegários, como as barreiras sanitárias e fitossanitárias (MORTATTI, 

2009).  

Assim, o Brasil vem intensificando relações com novos parceiros comerciais como 

contraponto aos tradicionais, Estados Unidos e União Europeia, que ademais vêm sofrendo 

reveses nas suas economias. É nesse cenário que a China vem ganhando cada vez mais 

importância como parceira comercial do Brasil, ultrapassando os Estados Unidos como 

principal parceiro do Brasil em 2009, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior (2009).  
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Os maiores parceiros comerciais do Brasil no ano de 2010 foram a China (15,2%), os 

Estados Unidos (9,6%) e a Argentina (9,2%), segundo dados do COMTRADE (2012). (tabela 

4)  

                                             

Ao analisar a balança comercial brasileira recente, é possível verificar períodos distintos. 

De 1995 a 2000, época de implantação do Plano Real e de crises internacionais em vários 

países, o resultado da balança apresentava déficits comerciais contínuos. A partir de 2001, o 

Brasil voltou a gerar superávits comerciais, que apresentaram crescimento constante até 

atingir seu valor mais alto — e recorde histórico — em 2006. Com a valorização da moeda 

brasileira, o real, a partir de 2007, as importações passaram a crescer em índices percentuais 

maiores que as exportações e consequentemente, os superávits comerciais começaram a 

diminuir gradativamente (ASSOCIAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR DO BRASIL, 2012) 

(gráfico 5).  

  

Tabela 4 – Exportação brasileira por principais países de destino e classificação SITC em 2010 
(valores em milhões de dólares, porcentagem do total do país). 

País de destino Total % 
Matérias-primas, metais  

e minerais 
Manufaturados 

China 30.785,9           15,2           93,3                                6,7                                  
Estados Unidos 19.466,1           9,6             54,7                                45,2                                
Argentina 18.522,5           9,2             25,2                                74,7                                
Holanda 10.227,7           5,1             76,2                                23,8                                
Alemanha 8.138,3             4,0             67,7                                32,3                                
Japão 7.140,8             3,5             82,9                                17,0                                
Reino Unido 4.634,5             2,3             74,7                                25,3                                
Chile 4.258,4             2,1             45,1                                54,9                                
Itália 4.235,3             2,1             65,4                                34,6                                
Rússia 4.152,0             2,1             97,7                                2,3                                  
Total 201.915,1          100,0         69,4                                30,6                                

Fonte: United Nations (2010). 

Quebra por classificação SITC (%) 
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Gráfico 5 – Balança comercial brasileira, período de 1992 a 2010.   

 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Fonte: COMTRADE (2012).       

 

No que diz respeito à pauta de exportação brasileira em termos de produtos, ela é 

relativamente concentrada em matérias-primas e commodities do agronegócio, com uma 

significante participação de carros e aviões, notadamente executivos e de passageiros.   

 

 

Entretanto, tem havido uma crescente preocupação com o avanço da participação das 

commodities na pauta de exportações brasileiras e com o impacto disso sobre a 

competitividade da indústria local. Entre 2007 e 2010, a participação das commodities 

primárias na pauta passou de 41% para 51%, depois de ter se mantido constante (ao redor dos 

40%) nos anos 1990. Esse cenário de “primarização” da pauta de exportações brasileiras se 

acentuou com a crise internacional e com o forte crescimento chinês: “[…] em certa medida, a 

pauta brasileira para a China, aliada à menor desaceleração das importações chinesas em 

comparação às do resto do mundo, contribuiu significativamente para o crescimento da 

Tabela 5 – Exportação brasileira por tipo de produto em 2010 

(porcentagem do total exportado). 

Ranking HS 2007* Descrição Participação 
1 26 Minérios, escórias e cinzas 17,27% 
2 27 Combustíveis minerais, óleos minerais e ceras minerais 12,35% 

3 12 Sementes/frutos oleaginosos, grãos, plantas indust./medic. 6,46% 

4 17 Açúcares e produtos de confeitaria 5,92% 
5 84 Reatores nucleares, caldeiras, máquinas e instrum. mecânicos 5,50% 

Outros produtos 52,50% 

*Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias de 2007 (HS 2007, 2 dígitos) 
Fonte: COMTRADE (2012). 
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participação de commodities na pauta brasileira de exportações” (NEGRI; ALVARENGA, 

2011).   

Já em relação às importações, em 2010 se destacaram os óleos, os derivados de petróleo e 

gás natural, produtos de maior valor agregado e matérias-primas da indústria e do 

agronegócio (tabela 6). 

 

 

 

3.3 COMÉRCIO BRASIL-CHINA 

 

Desde 2000, o comércio bilateral entre Brasil e China tem crescido mais aceleradamente 

que o comércio mundial
16

, até o ponto de, em 2009, a China ultrapassar os Estados Unidos e 

tornar-se o principal parceiro comercial brasileiro. Enquanto as exportações brasileiras para o 

restante do mundo cresceram 266%, desde 2000, as exportações somente para a China 

apresentaram um crescimento de 2.734%, no mesmo período (gráfico 6). O superávit 

brasileiro no comércio com a China chegou a US$ 11 bilhões somente nessa década. Os 

déficits comerciais resultantes da crescente velocidade das importações originárias da China 

desde 2006 foram interrompidos, a partir de 2009, pela redução das importações pelo Brasil 

sem a contrapartida das exportações para a China, que mantiveram o mesmo movimento 

crescente.    

 

 

 

   

                                                             
16 Whalley e Medianu (2010). 

Tabela 6 – Importação brasileira por tipo de produto em 2010 

(porcentagem do total importado). 

Ranking HS 2007* Descrição Participação 
1 27 Combustíveis minerais, óleos minerais e ceras minerais 18,55% 
2 84 Reatores nucleares, caldeiras, máquinas/instrum. mecânicos 14,90% 

3 85 Máquinas/equip. elétricos; de gravação/reprodução de imagem 11,67% 

4 87 Veículos automóveis ou tratores 10,00% 
5 29 Produtos químicos orgânicos 4,15% 

Outros produtos 40,73% 

*Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias de 2007 (HS 2007, 2 dígitos) 

Fonte: COMTRADE (2012). 
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Gráfico 6 – Balança comercial Brasil-China, período de 2000 a 2010. 

 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Fonte: COMTRADE (2012).       

 

Diversos fatores contribuíram para essa tendência crescente do comércio entre os países, 

tais como a adoção da taxa de câmbio flexível pelo Brasil em 1999 e o ingresso da China 

como país-membro da Organização Mundial do Comércio (OMC) em 2001. Afinal, como 

membro, a China se comprometeu a implementar reformas para reduzir as barreiras ao 

comércio internacional e a facilitar acesso a seu mercado.  

Embora ambos os países sejam considerados emergentes, o perfil do comércio entre eles 

vem se tornando peculiar, se comparado aos fluxos comerciais entre os demais países 

emergentes, uma vez que se assemelha ao perfil do comércio do Brasil com países 

desenvolvidos (CASTILHO, 2007). Isso porque as exportações brasileiras passaram a se 

concentrar em poucos produtos de baixo conteúdo tecnológico e as importações são 

relativamente diversificadas, com um grau de elaboração maior e crescente (gráficos 7 e 8). 

Esse quadro foi se firmando à medida da crescente necessidade chinesa de obtenção de bens 

de consumo e do processo nacional de industrialização decorrente da modernização da 

economia desse país.  
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Gráfico 7 – Exportações brasileiras para China, período de 1990 a 2010. 

 

 
 

          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
Fonte: COMTRADE (2012), classificado segundo critério Standard International Trade Classification 

(SITC) Rev.1. 

 

Gráfico 8 – Importações chinesas para Brasil, período de 1990 a 2010.      

 

 
 

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
Fonte: COMTRADE (2012), classificado segundo critério Standard International Trade 

Classification (SITC) Rev.1. 

            

Analisando a pauta de exportação do Brasil para a China mais detalhadamente, com 

quebra dos produtos em 6 dígitos, fica claro que há a predominância de produtos de baixo 

valor agregado e a concentração em poucos itens, particularmente o minério de ferro
17

 e a soja 

em grão, respectivamente, com 43,73% e 23,20% de participação na pauta total (tabela 7). As 

                                                             
17  Somatório HS 26.01.11 e 26.01.12. 
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exportações de grão de soja têm apresentado um forte crescimento, sobretudo pela redução 

das exportações de óleo e resíduos de soja, em virtude da política chinesa de privilegiar as 

importações dos bens primários e de processá-los em território chinês. O mesmo ocorre com 

as exportações brasileiras de produtos siderúrgicos e do complexo mineral, as quais também 

têm se concentrado nos bens menos elaborados, como apontam Puga et al. (2004). Ainda vale 

mencionar que, com relação às barreiras tarifárias, não há a incidência de elevadas tarifas de 

importação por parte da China sobre os principais produtos brasileiros exportados 

(MORTATTI; MIRANDA; BACCHI, 2011).   

 

 

 

Já a composição das exportações chinesas para o Brasil é bem menos concentrada e inclui 

uma grande parcela de produtos industrializados, principalmente máquinas e equipamentos. 

Nesse caso, há um predomínio de produtos de alto valor agregado de indústrias conexas de 

alta tecnologia (tabela 8). O forte peso do segmento de produtos eletrônicos e de 

comunicações pode ser explicado, principalmente, pela estratégia global de especialização 

vertical da produção por parte das multinacionais do setor, que têm optado por desenvolver 

parte de seus produtos em filiais localizadas em países onde o custo de produção é menor 

(PUGA et al., 2004). Ao considerar as barreiras tarifárias, nota-se que há uma incidência 

relativamente maior de tarifas aplicadas pelo Brasil aos produtos originários da China do que 

nas importações de produtos brasileiros feitas pela China (MORTATTI; MIRANDA; 

BACCHI, 2011). 

Tabela 7 – Principais produtos brasileiros exportados para a China em 2010 
(porcentagem do total exportado). 

Ranking HS 2007* Descrição Participação 
1 26.01.11 Minério de ferro e seus concentrados 39,60% 

2 12.01.00 Soja em grão 23,20% 
3 27.09.00 Óleo de petróleo e obtidos de minerais betuminosos 13,18% 
4 26.01.12 Minério de ferro e seus concentrados, aglomerados 3,77% 
5 47.03.29 Pasta química de madeira de não coníferas 2,96% 
6 15.07.10 Óleo de soja bruto, mesmo degomado 2,54% 

7 17.01.11 Cana de açúcar, bruta, sólida, sem adição de aromatizantes/corantes 1,64% 
8 88.02.40 Aviões e outras aeronaves, com peso vazio > 15.000 kg 1,20% 
9 24.01.20 Tabaco total ou parcialmente destalado 1,12% 

10 72.02.93 Ferroligas, ferronióbio 1,06% 

Acumulado 90,26% 

*Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias de 2007 (HS 2007, 6 dígitos) 
Fonte: COMTRADE (2012). 
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Assim, a evolução do comércio bilateral Brasil-China tem refletido a evolução da 

especialização da economia chinesa, evidenciada por uma crescente sofisticação das 

exportações e do crescimento do comércio intraindústria, de maneira que o país passa a 

importar bens intermediários e exportar bens finais. De um lado, as exportações chinesas de 

bens intensivos em trabalho vêm sendo progressivamente substituídas por itens mais 

elaborados, principalmente máquinas, equipamentos e produtos eletroeletrônicos. Do outro 

lado, além do crescimento das importações chinesas desses mesmos produtos, houve um forte 

aumento das importações de petróleo e metalurgia — o que pode ser descrito como o “apetite 

insaciável por matérias primas”
18

.  

  

                                                             
18 Banco Interamericano de Desenvolvimento (2005, p. 50). 

Tabela 8 – Principais produtos chineses importados pelo Brasil em 2010 
(porcentagem do total importado). 

Ranking HS 2007* Descrição Participação 
1 85.29.90 Outras partes de aparelhos das posições 85.25 a 85.28 5,24% 
2 84.73.30 Partes e acessórios das máquinas da posição 84.71 3,95% 
3 85.17.70 Partes de aparelhos telefônicos, celular/sem fio; transmissão de voz/dados 2,91% 
4 90.13.80 Outros dispositivos e instrumentos de cristais líquidos 1,98% 
5 85.17.62 Máquinas para recepção, conversão, transmissão/regeneração de voz/dados 1,61% 
6 85.42.31 Circuitos eletrônicos integrados, processadores e controladores 1,49% 
7 85.42.39 Outros circuitos integrados 1,38% 
8 85.04.40 Conversores estáticos 1,14% 
9 84.15.10 Máquinas de ar-condicionado de janela/parede 1,10% 

10 84.71.70 Unidades de armazenamento 1,07% 

Acumulado 21,86% 

*Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias de 2007 (HS 2007, 6 dígitos) 
Fonte: COMTRADE (2012). 
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O Brasil, por sua vez, tem respondido passivamente a esses “estímulos”. Como assinalam 

Machado e Ferraz (2006, p. 114), 

 

[…] o sucesso exportador e os ganhos brasileiros não parecem refletir uma estratégia 

ativa de diversificação e geração de novos mercados e oportunidades comerciais na 

China, mas tão-somente o aproveitamento de oportunidades produzidas pelo 

crescimento das importações chinesas, mediante a elevação da oferta de 

commodities produzidas no país, especialmente as agrícolas.  

 

 

3.4 ÍNDICES DE VANTAGEM COMPARATIVA REVELADA  

 

Nesta subseção, serão calculados e comparados os índices de Vantagem Comparativa 

Revelada (VCR) dos produtos comercializados pelo Brasil e pela China no comércio 

internacional. Caso seja verificada a presença de complementaridade setorial entre suas 

pautas, maiores serão as possibilidades de a criação de comércio superar o desvio de 

comércio, gerando ganhos de bem-estar para ambos os países (KUME; PIANI, 2004). 

O Índice de Vantagens Comparativas Reveladas foi proposto por Balassa (1965), com 

base na Teoria das Vantagens Comparativas, formulada por Ricardo em 1817
19

. A ideia 

presente é que o comércio exterior “revela” as vantagens comparativas de um país
20

. O índice 

especifica os preços pós-comércio, que determinariam as vantagens comparativas, e, de 

acordo com Maia (2002), fornece um indicador da estrutura relativa das exportações de um 

país ao longo do tempo. 

                                                             
19  Adam Smith, em A Riqueza das Nações, texto de 1776, defendia que o livre comércio e as análises sobre este 

se baseavam no “teorema das vantagens absolutas”. Por ele, um país deveria se especializar na produção do 

bem cujos custos de produção fossem mais baixos lá do que em outros países — custos esses medidos em 

horas de trabalho. A especialização implicaria aumento da produção total, o que permitiria o aumento do 

consumo em pelo menos um dos países, resultando em ganhos do comércio. David Ricardo, em Princípios de 

Economia Política e Tributação, de 1817, mostrava que os países tendem a exportar produtos que ofereçam 

custo de oportunidade na produção relativamente menor — ou seja, uma vantagem comparativa relativa — e 

a importar outros com custo de oportunidade na produção comparativamente mais alto — custos esses 

determinados pela produtividade do trabalho. Em 1933, Eli Heckscher e Bertil Ohlin complementaram a 
teoria das vantagens comparativas ao apontar que as diferenças nas dotações relativas dos fatores de 

produção justificam a existência de comércio. Entretanto, vale ressaltar que a teoria não conseguia explicar o 

comércio entre países com fatores semelhantes nem a produção multinacional. Assim, surgiram modelos de 

mercados imperfeitos para explicar o comércio intraindustrial, caracterizado por troca de produtos 

semelhantes, mas não homogêneos. Tal tipo de comércio, segundo Krugman e Obstfeld (2001), está baseado 

em economia de escala e diferenciação de produtos. Somam-se a isso as barreiras de comércio, as diferenças 

de gostos e de tecnologias entre países. 
20  Balassa preferiu utilizar somente as exportações, por considerar que as importações seriam mais afetadas por 

medidas protecionistas dos países de destino. 
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O VCR mede a participação de um determinado produto i no total das exportações do 

país j em relação à parcela das exportações mundiais do mesmo produto no total, ou, 

algebricamente: 

      

   

   

   

   

 

 Onde: 

       vantagem comparativa revelada do produto i do país j; 

     exportações do produto i pelo país j; 

     exportações totais do país j; 

     exportações mundiais do produto i; 

     exportações mundiais totais. 

 

Se o índice for maior do que 1, o país j é considerado competitivo na exportação do 

bem i. Já se o índice estiver entre 0 e 1, o país possui desvantagem revelada no produto em 

questão. Se igualado a 1, significa que a competitividade do país se iguala à média mundial.  

Vale mencionar que o índice reflete a capacidade competitiva em um dado momento 

de tempo, ou seja, é uma análise estática da vantagem comparativa de determinado produto. 

Dessa maneira, não permite capturar possíveis mudanças que ocorram no grau de 

competitividade do setor, ou seja, não possibilita uma análise dinâmica (KUME; PIANI, 

2004) e também não leva em consideração políticas específicas de comércio exterior, que 

podem influenciar fluxos em determinada direção (NONNENBERG, 1995).  

Apesar das suas limitações, a construção de índices de VCR é válida no sentido de 

permitir a análise dos fatores explicativos do comércio externo de cada país. Adicionalmente, 

ao identificar os produtos em relação aos quais países tenham vantagem comparativa 

revelada, é possível estender a análise para possíveis ganhos com acordos comerciais entre 

eles. Vale lembrar que um acordo preferencial entre países será tão mais benéfico para eles, 

em temos de criação de comércio, quanto maior for a relevância prévia do comércio 

intrabloco antes do acordo. Se tais países já têm um comércio intensivo de determinados bens, 

mesmo com a incidência de tarifas, é de se supor que eles sejam mais eficientes na produção 

desses itens, ou seja, possuam uma vantagem relativa comparativamente maior em relação ao 

restante do mundo. Portanto, um acordo tarifário entre eles tenderia ao aumento dos ganhos 
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com a criação de comércio, por incentivar as trocas com o fornecedor mais eficiente 

(VENABLES, 2003). 

Tendo como base as pautas de exportações de Brasil e China de 2010, foi possível 

classificar os produtos com maiores índices de VCR, listados no quadro a seguir.  

 

Quadro 1 – Setores* com os maiores Índices de Vantagem Comparativa Revelada para Brasil e China. 

Ranking Brasil China 

1 Açúcares e produtos de confeitaria 
Guarda-chuvas, sombrinhas, guarda- 
sóis, bengalas, etc. 

2 Minérios, escórias e cinzas Obras de espartaria ou de cestaria 

3 
Sementes e frutos  
Oleaginosos, grãos, sementes, etc. 

Penas e penugem preparadas e suas  
obras, etc. 

4 Cafe, chá, mate e especiarias Seda 

5 Carnes e miudezas, comestíveis 
Chapéus e artefatos de uso  
semelhante e suas partes 

6 
Pastas de madeira ou materias fibrosos  
celulósicos, etc. 

Outros artefatos têxteis  
confeccionados, sortidos, etc. 

7 
Resíduos e desperdícios das indústrias  
alimentares, etc. 

Obras de couro, artigos de correeiro  
ou de seleiro, etc. 

8 
Fumo (tabaco) e seus sucedâneos  
manufaturados 

Vestuário e seus acessórios, de malha 

9 Outros produtos de origem animal Calcados, polainas e artefatos  
semelhantes e suas partes 

10 Peles, exceto a peleteria (peles com  
pêlo), e couros 

Tecidos de malha 

11 
Preparações de produtos hortícolas, de  
frutas, etc. 

Brinquedos, jogos, artigos  
p/ divertimento, esportes, etc. 

12 Preparações de carne, de peixes ou de  
crustáceos, etc. 

Tecidos especiais, tecidos  
tufados, rendas, tapeçarias, etc. 

13 Animais vivos Vestuário e seus acessórios, exceto de  
malha 

14 
Armas e munições, suas partes e  
acessórios 

Obras diversas 

15 Cereais Móveis, mobiliário médico- 
cirúrgico, colchões, etc. 

16 Aeronaves e outros aparelhos  
aéreos, etc. e suas partes 

Outras fibras têxteis vegetais, fios de  
papel, etc. 

17 
Obras de  pedra, gesso, cimento,  
amianto, mica, etc. 

Produtos cerâmicos 

18 Produtos químicos inorgânicos, etc. Filamentos sintéticos ou artificiais 

19 Preparações alimentícias diversas Tecidos  
Impregnados, revestidos, recobertos, etc. 

20 Ferro fundido, ferro e aço 
Instrumentos musicais, suas partes e  
acessórios 

* Pelo Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadores de 2007 (HS 2007 - 2 dígitos) 
Fonte: COMTRADE (2012). 
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É possível perceber, pelos índices calculados, que o comércio entre Brasil e China já é 

relativamente especializado em torno de setores nos quais cada um apresenta vantagem 

comparativa em relação ao outro. Essa complementaridade, aliada ao intenso volume de 

comércio entre países, induz à hipótese de que um acordo preferencial entre ambos os países 

seja benéfico, no sentido de criação de comércio e de consequentes ganhos de bem-estar. Por 

outro lado, conforme apresentado anteriormente, esse padrão do comércio sino-brasileiro tem 

gerado preocupação quanto ao impacto sobre o desenvolvimento da economia brasileira, uma 

vez que as exportações do Brasil para a China consistem basicamente de commodities 

primárias, que possuem um baixo efeito de transbordamento (spillover) sobre a economia, 

enquanto as exportações chinesas para o Brasil competem com as manufaturas brasileiras, 

tanto domesticamente quanto nos seus mercados consumidores (WILLENBOCKEL, 2007). 

Essa tendência de especialização em produtos de baixo valor agregado e de baixa intensidade 

tecnológica poderia ter um efeito adverso sobre a economia brasileira no longo prazo 

(ABREU, 2005). A seção seguinte tenta tratar dessas questões por meio de simulações de 

acordos preferenciais de comércio e dos impactos destes, utilizando-se de um modelo de 

equilíbrio geral computável do tipo GTAP, que também será descrito a seguir. 
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4  SIMULAÇÕES DE ACORDOS PREFERENCIAIS DE COMÉRCIO E IMPACTOS 

DESTES 

 

Após a caracterização qualitativa da significativa e crescente relação de comércio entre 

Brasil e China, é interessante medir se um acordo preferencial de comércio entre ambos é 

realmente interessante. Conforme visto anteriormente, um acordo entre “parceiros naturais” 

tende a ser benéfico para ambos, em virtude dos ganhos inerentes à criação de comércio 

intrabloco. Para avaliar esse ponto, serão comparados os efeitos de um APC realizado entre o 

Brasil e cada uma das economias que constituem os BRICS
21

. Embora todas as economias em 

questão estejam reconhecidamente em uma trajetória de crescimento econômico e com cada 

vez mais relevância no cenário internacional, é de se esperar que um APC do Brasil com a 

China resulte em maiores ganhos, vista a intensidade prévia de comércio bilateral e a 

complementaridade entre as pautas de exportação dos países. Assim, exceto pela China, o 

comércio do Brasil com as outras economias componentes dos BRICS tem sido parco ao 

longo dos últimos anos. Portanto, pode ser considerado “inapropriado” classificá-las como 

“parceiras naturais” (FERRAZ, 2012). 

Assim, para avaliar os efeitos de acordos comerciais sobre as economias, considerando as 

inter-relações entre os agentes econômicos, foi utilizado um modelo de equilíbrio geral 

idealizado propriamente para o estudo das questões relacionadas ao comércio internacional, o 

Global Trade Analysis Project (GTAP) na sua versão 7.0
22

. Tal modelo permite estimar o 

impacto de uma liberalização tarifária sobre o produto total de uma economia, de modo a 

capturar os resultados das relações de interdependência setorial de todo o sistema econômico 

simultaneamente.
23

 

Esta seção se divide em três etapas. Na primeira, apresentam-se resumidamente a 

estrutura do modelo GTAP e suas principais hipóteses. Em seguida, é apresentado o resultado 

das simulações realizadas pelo modelo para diferentes formatos de acordos comerciais entre 

os BRICS, via manipulação das tarifas de importações desses países. Por fim, seguem as 

considerações finais. 

                                                             
21  O termo “BRIC” foi criado em 2001 por Jim O’Neill para designar Brasil, Rússia, Índia e China, países em 

similar estágio de desenvolvimento e que, de acordo com o autor, passariam à frente do G-7 como maiores 

economias do mundo em 2050. Em 2010, o termo foi modificado para acrescentar a África do Sul. 
22  O GTAP consiste em uma base de dados global, um modelo econômico para simulações e um software para 

implementar o modelo. A versão 7 do modelo contempla 57 setores em 113 regiões do planeta e está ajustada 

para o ano de 2004 (GTAP, 2012; HERTEL; TSIGAS, 1997). O modelo utiliza o software GEMPACK, 

desenvolvido por Codsi e Pearson em 1988. 
23  Modelos de equilíbrio geral aplicados têm sido cada vez mais utilizados para o estudo das mais diferentes 

questões econômicas (CURZEL; SILBER, 2011). 
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4.1 ESPECIFICAÇÃO DO MODELO  

 

A estrutura do modelo GTAP é a usual em modelos de equilíbrio geral. Ela é composta 

por equações
24

 que, de uma maneira simplificada, representam o comportamento dos agentes 

econômicos e por uma base de dados que reproduz os recursos disponíveis e a produção em 

um determinando momento. Para a modelagem do comércio mundial, são considerados: 

dados de fluxos de comércio externo, estrutura das tarifas de importação, subsídios, matrizes 

de insumo-produto, entre outras características das regiões descritas. Os dados utilizados são 

empíricos, assegurando a consistência das identidades contábeis do GTAP
25

. 

 

 

4.1.1 Sinopse do modelo 

 

Conforme descrito por Brockmeier (2001) e Hertel e Tsigas (1997), as despesas dos 

agentes regionais, Regional Household (figura 1), são determinadas por uma função agregada, 

na qual as despesas são alocadas entre consumo das famílias, PRIVEXP, o consumo do 

governo, GOVEXP, e a poupança global, SAVE. Sua fonte de renda é formada pela venda de 

fatores primários a preços de agentes para as firmas, VOAendw, pelos impostos sobre 

produtos domésticos, TAXES, e pelas tarifas de importação, MTAX, e de exportação, XTAX. 

 

  

                                                             
24  O modelo matemático é estruturado por equações linearizadas, cujas variáveis são escritas na forma de 

variações percentuais pelo método de resolução de sistemas lineares. 
25  Cada país ou região do modelo tem sua economia representada por uma matriz de contabilidade social com 

valores em dólares, construída a partir das informações de insumo-produto fornecidas ao GTAP por 

organizações públicas ou privadas, instituições de pesquisa responsáveis por informações econômicas e 

estatísticas, e pesquisadores dos diversos países (FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, 2011).  
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Figura 1 – Modelo esquemático de uma economia multirregional e aberta. 

 

Fonte: Hertel e Tsigas (1997). 

 

Quanto às firmas (Producer), verifica-se que as suas receitas são resultado das: vendas de 

sua produção para os agentes regionais, quebradas em valor das compras domésticas pelo 

governo a preços de agentes, VDGA, e em valor das compras domésticas das famílias a preços 

de agentes, VDPA; vendas de fatores intermediários para outras firmas domésticas a preços de 

agentes, VDFA; e, finalmente, vendas aos agentes externos, Rest of world, as quais 

representam o destino das exportações, VXMD. Analogamente, os produtores têm gastos com 

o consumo intermediário, VDFA, com os fatores primários, VOAendw, com as importações a 

preços de agentes, VIFA, e também com impostos, TAXES, que são pagos ao governo. Toda 

receita gerada pelos produtores é gasta com as compras de fatores intermediários e serviços de 

fatores primários, resultando em lucro zero, que é pressuposição do fechamento do modelo. 

Finalmente, os agentes privados também gastam suas rendas em produtos importados — 

VIPA, para famílias, e VIGA, para governo — e, da mesma maneira, pagam impostos de 

importação, MTAX e de consumo, TAXES e poupam, SAVE. Tais fluxos regionais de 

poupança são consolidados em nível global, Global savings, que são posteriormente 

distribuídos como investimentos para cada região. 
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4.1.2 Relações contábeis do modelo
26

 

 

Distribuição das vendas dentre regiões.  O valor da produção recebido pelas firmas 

produtoras do bem i na região r a preço de agentes, VOA (i, r), é determinado pelo preço local 

do bem i, PQ (i,r), e pela quantidade deste vendida na região, QO (i, r)
27

. Se for adicionado 

(deduzido) o imposto (subsídio) sobre a produção, PTAX (i,r), chega-se ao valor da produção 

a preços de mercado, VOM (i,r): 

 

VOM (i, r) = VOA (i,r) - PTAX (i,r) 

 

Da mesma maneira, o valor da produção a preços de mercado, VOM (i,r), pode ser 

quebrado em valor das vendas domésticas a preços de mercado, VDM (i,r), em valor das 

exportações a preços de mercado da região r para a região s, VXMD (i,r,s), e em valor das 

vendas para o setor de transporte internacional, VST (i,r): 

 

VOM (i,r) = VDM (i,r) + VXMD (i,r,s) + VST (i,r) 

 

Para se obter o valor FOB (sigla de Free on Board, que estipula que o preço da 

mercadoria negociada cubra todas as despesas de transporte até o porto de embarque) das 

exportações, VXWD (i,r,s), com base no valor a preços de mercado, VXDM (i,r,s), deve-se 

adicionar o imposto sobre exportação, XTAX (i,r,s), ao último. Ao adicionar o valor da 

margem de transporte do produto i da região r para s, chega-se ao valor CIF (sigla de Cost, 

Insurance and Freight, situação em que o preço inclui despesas, inclusive seguro marítimo e 

frete, até a chegada da mercadoria no porto de destino designado) das importações a preços 

mundiais por origem, VIWS (i,r,s). Se, mais uma vez, for adicionado o imposto da região de 

destino s sobre essas importações, MTAX (i,r,s), tem-se o valor das importações do bem i a 

preços de mercado do destino s, VIMS (i,r,s): 

 

VXWD (i,r,s) [FOB] = VXMD (i,r,s) + XTAX (i,r,s) 

 

e 

 

VIMS (i,r,s) [CIF] = VXWD (i,r,s) + MTAX (i,r,s) 

 

                                                             
26  As próximas seções seguem a descrição do modelo apresentada por Hertel e Tsigas (1997) e reproduzida em 

Figueiredo, Ferreira e Teixeira (2001). Para saber mais detalhes, deve-se consultar Hertel e Tsigas (1997). 
27  Toda variável de valor de aquisição no modelo pode ser caracterizada pelo produto entre o volume do bem 

em questão e o preço deste.  
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As importações consolidadas do bem i no mercado doméstico da região s, VIM (i,s), são 

destinadas ao consumo das famílias, VIPM (i,s), ao consumo do governo, VIGM (i,s), e ao 

consumo das firmas, VIFM (i,j,s). No caso das firmas, há a distinção para cada tipo de 

indústria j. Todos esses valores estão representados a preços de mercado de s. Analogamente, 

o valor das vendas domésticas do bem i a preços de mercado r, VDM (i,r), também pode ser 

decomposto em: consumo das famílias, VDPM (i,r), consumo do governo, VDGM (i,r) e 

consumo das firmas, VDFM (i,j,s). Nesse caso, os valores estão representados a preços de 

mercado da região r. Ambas as equações estão representadas a seguir: 

 

VIM (i,s) = VIPM (i,s) + VIGM (i,s) + VIFM (i,j,s) 

 

e 

 

 VDM (i,r) = VDPM (i,r) + VDGM (i,r) + VDFM (i,j,s) 

 

Fonte das aquisições dos agentes regionais.  O valor das aquisições das famílias do 

bem i na região s a preços de agente, VPA (i,s), é resultado da soma do valor das aquisições 

delas de produtos domésticos, VDPA (i,s), e de produtos importados, VIPA (i,s), ambos a 

preços de agente. Ao se deduzir os impostos sobre o produto doméstico, DPTAX (i,s), e sobre 

o produto importado, IPTAX (i,s), tem-se o valor das aquisições das famílias a preços de 

mercado de produtos domésticos, VDPM (i,s), e de produtos importados, VIPM (i,s): 

 

VDPM (i,s) = VDPA (i,s) - DPTAX (i,s) 

 

e 

 

VIPM (i,s) = VIPA (i,s) - IPTAX (i,s) 

 

 A mesma lógica é seguida, apenas alterando a notação de P para G, para se obter o valor 

das aquisições do governo a preços de mercado de produtos domésticos, VDGM (i,s), e de 

produtos importados, VIGM (i,s): 

 

VDGM (i,s) = VDGA (i,s) - DGTAX (i,s) 

 

e 

 

VIGM (i,s) = VIGA (i,s) - IGTAX (i,s) 

 

Fonte das aquisições das firmas. Da mesma maneira, as aquisições das firmas são 

divididas em produtos domésticos e produtos importados. Entretanto, também existe a 
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diferença entre consumo de fatores primários não comercializáveis e de fatores intermediários 

comercializáveis. No caso dos últimos, o valor da sua aquisição pode ser quebrado em 

aquisição de fatores intermediários domésticos e fatores intermediários importados, seguindo 

a lógica utilizada das aquisições dos agentes regionais, somente mudando a notação de P para 

F e discriminando as firmas por indústria j: 

 

VDFM (i,j,s) = VDFA (i,j,s) - DFTAX (i,j,s) 

 

e 

 

VIFM (i,j,s) = VIFA (i,j,s) - IFTAX (i,j,s) 

 

Já o valor da aquisição de fatores primários a preços de mercados, VFM (i,s), é igual ao 

valor da aquisição dos fatores a preços de agente, VFA (i.s), menos o imposto relacionado, 

ETAX (i,s): 

 

VFM (i,j,s) = VFA (i,j,s) - ETAX (i,j,s) 

 

Pela condição de lucro zero, o valor da produção da indústria j, VOA (j,s), é igual à soma 

das despesas desta com aquisição de fatores intermediários, TradVFA (i,j.s), e de fatores 

primários, EndwVFA (i,j,s):   

 

VOA (j,s) = TradVFA (i,j.s), + EndwVFA (i,j,s) 

 

Fonte e distribuição da renda regional. A renda regional, por sua vez, se exaure nas 

despesas dos agentes regionais, ou seja, os gastos das famílias, do governo e com a poupança. 

De acordo com a sua origem, essa renda pode ser decomposta em pagamento dos fatores 

primários, por parte das firmas, e pela receita de impostos, recolhida pelo governo.  A renda 

dos fatores primários é paga às famílias da mesma região, e deve ter deduzidas as despesas 

com depreciação, o que é requerido para a manutenção da integridade do estoque inicial de 

capital. Os componentes restantes da renda são todas as outras possíveis fontes de receita, 

com impostos, ou de despesa, com subsídios na economia regional, tais como: impostos sobre 

despesas de firmas e famílias, além de impostos sobre o comércio internacional. 

As receitas com taxas são calculadas por meio da comparação entre os valores de cada 

transação a determinado nível de preço (preço de agente, de mercado ou mundial), em vez de 

medição dos fluxos de impostos ou subsídios. Por exemplo, o “poder” da taxa, representado a 

seguir por TO (i,r), servirá para relacionar a preços de agente e a preços de mercado os 

valores da produção: 
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VOM (i, r) - VOA (i,r) = PTAX (i,r) 

                                 = (1 – TO (i,r)) PM (i,r) QO (i,r) 

                                 = τ (i,r) PM (i,r) QO (i,r) 

 

Já as taxas de comércio internacional são ilustradas graficamente a seguir (figuras 2 e 3). 

A taxa (subsídio) sobre exportação é verificada pela diferença entre o preço de mercado da 

região exportadora e o preço FOB. Se a diferença entre PM (i,r) e PFOB (i,r,s) for negativa, 

há a presença de imposto; por outro lado, a diferença positiva indica a presença de subsídio à 

exportação. No caso das taxas sobre importação, deve-se considerar ainda a abordagem de 

Armington, que é adotada pelo modelo. Nesse caso, os bens importados são diferenciados por 

origem, de maneira que um bem importado não é ofertado domesticamente. A demanda é 

condicionada à demanda agregada do bem i na região s, aos preços dos bens importados que 

competem com i e ao preço dele no mercado de s. 

    

Figura 2 – Subsídio à exportação. 

 

Fonte: Hertel e Tsigas (1997). 

 

Da mesma maneira que anteriormente, a diferença entre o preço do bem i importado de r 

no mercado s e o preço CIF indica a incidência de taxas de importação. Se a diferença 

mencionada, entre PMS (i,r,s) e PCIF (i,r,s) for negativa, há incidência de impostos sobre 

importação. Caso contrário, há a presença de subsídio. 
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Figura 3 – Subsídio à importação. 

 

Fonte: Hertel e Tsigas (1997). 

 

Setores globais. Para a conclusão do modelo, falta a inclusão de dois setores globais: o 

banco e o setor de transporte. O último é responsável pelo serviço de transporte que origina a 

diferença entre os preços internacionais CIF e FOB em cada rota de comércio internacional, 

conforme explicitado abaixo.  

 

VTWR (i, r,s) = VIWS (i, r,s) – VXWD (i, r,s) 

 

A somatória dos valores de transporte de todas as rotas de comércio resulta na demanda 

total do serviço de transporte global. A oferta do serviço é regional, e o valor dele é 

consolidado no setor de transporte global, VST (i,r). 

O banco global faz a intermediação entre a poupança e o investimento globais. Isso 

ocorre por meio de uma carteira de investimento global, formada por investimentos regionais 

(líquidos de depreciação), que é ofertada aos agentes regionais de modo a exaurir a parte da 

sua renda alocada em poupança. Dessa maneira, todos os poupadores recebem o mesmo 

pagamento pela sua poupança. Assim, via Lei de Walras, se todos os outros mercados estão 

em equilíbrio, todas as firmas têm lucro zero e as famílias seguem sua restrição orçamentária, 

então os investimentos globais se igualam à poupança global. 

Quanto ao estoque inicial de capital, VKB (r), ele é alterado pelo investimento regional, 

REGINV (r), descontado a depreciação VDEP (r). O resultado é o estoque de capital ao final 

do período, VKE (r). 
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4.1.3 Comportamento dos agentes 

 

No que diz respeito ao comportamento das firmas (figura 4), o modelo é clássico, ou seja, 

assume um ambiente em que há concorrência perfeita e em que está ausente a economia de 

escala, tratando-se, portanto de uma simplificação da realidade. Cada setor da economia 

produz um só produto e o estoque de terra, trabalho e capital (fatores básicos) é fixo em cada 

região, embora os dois últimos possam se movimentar entre os setores. O estoque de terra, por 

outro lado, pode ser usado somente em dois setores: agricultura e pecuária. As firmas 

produzem por meio de uma função de produção Leontief que combina, a coeficientes fixos, 

um agregado de fatores primários e insumos intermediários, com elasticidade de substituição 

nula entre eles.  

 

 

Figura 4 – Árvore tecnológica da estrutura produtiva das firmas. 

 

Fonte: Hertel e Tsigas (1997). 

 

Quanto à origem dos insumos em cada setor, assume-se que as firmas escolhem a 

combinação ótima de fatores primários independentemente dos preços dos insumos 

intermediários. Dessa maneira, a elasticidade de substituição de qualquer fator primário, de 

um lado e de insumos intermediários, do outro, é igual. A combinação de insumos 
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intermediários é também independente dos preços dos fatores primários, ou seja, a 

separabilidade é simétrica. Ademais, assume-se que produtos intermediários importados são 

separáveis dos insumos intermediários produzidos domesticamente, seguindo o critério de 

Armington para modelar demanda de importações, em que bens com origens distintas são 

substitutos imperfeitos e não existe oferta doméstica de um bem importado
28

. A tecnologia é 

constante, o que significa que uma possível liberalização tarifária não induz a mudanças 

tecnológicas.  

O comportamento dos agentes regionais é representado por uma função utilidade que 

agrega as demandas das famílias, do governo e da poupança. A renda se origina do pagamento 

pelos fatores primários (endowments) e da arrecadação de impostos líquidos. No fechamento 

padrão, as três formas de demanda final representam uma parte constante dessa renda.  

Uma vez que a variação na renda do governo é determinada, a demanda deste é regida 

por um índice de preço e por uma demanda derivada dos produtos comercializáveis, de forma 

semelhante à das firmas, só que nesse caso utiliza-se a função Cobb-Douglas, pois se 

considera que a elasticidade de substituição entre os produtos é unitária. O mesmo ocorre para 

a demanda das famílias. Entretanto, dada a natureza não homotética da demanda desse grupo, 

é utilizada a função com elasticidade de diferença constante (CDE, sigla de constant 

difference of elasticities). Dessa maneira, é possível ajustar o modelo de acordo com valores 

escolhidos das elasticidades-preço da demanda, bem como das elasticidades-renda. 

Finalmente, sendo um modelo estático, o GTAP não possui um mecanismo intertemporal 

para alocação de investimento, ou seja, as variáveis monetárias não são consideradas e as 

variáveis macroeconômicas que estão presentes no modelo são construídas com base nos seus 

microfundamentos. O modelo adota o fechamento neoclássico, que consiste em fazer com que 

o investimento seja determinado pela poupança. Dessa maneira, a diferença entre a poupança 

(S) e o investimento (I) em uma economia se iguala ao saldo da balança comercial, conforme 

identidade abaixo: 

 

 S – I = X - M 

 

Se a poupança e o investimento agregados são iguais no equilíbrio inicial, o lado 

esquerdo da identidade também é zero no equilíbrio inicial. Sendo ainda a participação de 

                                                             
28  Essa pressuposição permite considerar, de forma simples, que existe heterogeneidade na qualidade dos bens 

de acordo com a origem e que a troca de fornecedores no comércio internacional está sujeita a dificuldades 

como rigidez de contratos e custos de novas transações. A capacidade de substituição entre bens domésticos e 

importados e entre importados de diferentes origens tende a ser maior quanto mais homogêneo o produto 

(FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2011). 



49 

 

cada região na poupança agregada constante, a diferença entre a poupança e o investimento 

agregado da economia será sempre zero entre simulações, garantindo, no modelo, o equilíbrio 

entre poupança e investimento. 

 

 

4.2 DADOS 

 

A agregação regional deste estudo compreende 10 regiões, sendo Brasil, Rússia, Índia, 

China e África do Sul considerados regiões distintas (quadro 2), e 57 setores examinados 

(quadro 3). 

 

 

Quadro 2 – Agregação de países ou regiões do modelo. 

Região  Países 
Brasil Brasil 
Mercosul Argentina, Paraguai, Uruguai 
NAFTA Canadá, México, Estados Unidos 

União Europeia (EU 25) 

Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslováquia,  
Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Holanda,  
Hungria, Irlanda, Itália, Latvia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Polônia,  
Portugal, Reino Unido, República Tcheca e Suécia 

Rússia Rússia 
China China 
Índia Índia 

Resto da Ásia 
Bangladesh, Camboja, Cingapura, Coreia do Sul, Filipinas, Hong Kong,  
Indonésia, Japão, Laos, Malásia, Mianmar, Paquistão, Sri Lanka,  
Tailândia, Taiwan, Vietnã, restante da Ásia 

África do Sul África do Sul 

Resto do mundo 

Albânia, Armênia, Austrália, Azerbaijão, Belarus, Bolívia, Botswana,  
Bulgária, Caribe, Casaquistão, Chile, Colômbia, Costa Rica, Croácia,  
Equador, Egito, Etiópia, Geórgia, Guatemala, Ilhas Maurício, Irã,   
Madagascar, Malawi, Marrocos, Moçambique, Nova Zelândia,  
Nicarágua, Nigéria, Noruega, Panamá, Peru, Romênia, Senegal, Suíça,  
Tanzânia, Tunísia, Turquia, Uganda, Ucrânia, Venezuela, Zâmbia,  
Zimbábue e restante do mundo 



50 

 

 

 

4.3 SIMULAÇÕES 

 

O modelo foi utilizado para simular diferentes cenários resultantes
29

 de um acordo 

preferencial de comércio entre: (1) Brasil e China; (2) Brasil e Rússia; (3) Brasil e Índia; (4) 

Brasil e África do Sul. Os acordos foram simulados adotando-se uma completa eliminação 

das tarifas aplicadas às importações bilaterais entre os países de cada uma das simulações. 

Foram eliminadas todas as tarifas às importações entre os países do acordo e nenhuma tarifa 

externa comum aos países foi imposta, sendo que permanecem as mesmas aplicadas para os 

terceiros países, ou seja, a proteção às importações originadas dos países não envolvidos no 

acordo permanece. A intenção dessas simulações é fornecer uma ideia dos limites máximos 

de ganhos que produziriam cada um desses acordos, para depois compará-los entre si.  

Ao se eliminar as tarifas de importação, é de se esperar que haja uma mudança de preços 

relativos na economia, sendo que a consequência mais óbvia é a queda dos preços do produto 

no país importador (CURZEL; SILBER, 2011). Dessa maneira, os setores produtivos 

poderiam passar a importar mais de determinado insumo e, assim, poderia haver 

deslocamento dos fatores de produção entre setores. Ou seja, se o preço relativo do bem de 

                                                             
29  Todos os resultados obtidos foram encontrados com a utilização do método Gragg a 2, 4 e 6 passos 

extrapolados. 

Quadro 3 – Descrição dos setores incluídos no modelo. 

Agropecuária Indústria Serviços 
Arroz em casca Peixes Eletricidade 
Trigo em grão Carvão mineral Distribuição de gás 
Outros grãos Petróleo Saneamento básico 
Vegetais e frutas Derivados de gás Construção civil 
Soja em grão Outros minerais Comércio 
Cana de açúcar Artigos têxteis Transporte terrestre 
Fibras naturais Artigos de vestuário Transporte marítimo 
Outros produtos agrícolas Produtos de couro e calçados Transporte aéreo 
Bovinos e outros animais Madeira e mobiliário Comunicações 
Produtos animais Papel e celulose Serviços financeiros 
Leite natural Gasolina e óleos combustíveis Seguros 
Lã e casulos de seda Químicos não petroquímicos Serv. prestados às empresas 
Produtos florestais Prod. minerais não metálicos Lazer e outros serviços 
Carnes bovinas e outras Metais não ferrosos Adm.púb, defesa, saúde, educ. 
Outras carnes Produtos siderúrgicos básicos Aluguéis 
Óleos vegetais Outros produtos metalúrgicos 
Leite benef. e laticínios Automotivos 
Arroz beneficiado Outros veículos e peças 
Açúcar Equipamentos eletrônicos 
Outros prod. alimen. benefic. Máquinas e equipamentos 
Bebidas e tabaco Equipamentos diversos 
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um setor aumenta em relação a outro, os fatores se deslocam para o primeiro. Os 

consumidores podem aumentar ou não as compras de bens importados. Assim, o modelo de 

equilíbrio geral permite a consideração dos efeitos simultâneos de todas essas alterações. Vale 

observar que no GTAP as tarifas de importações são médias ponderadas pela participação das 

importações no comércio bilateral. Assim, a eliminação da tarifa de um produto em relação ao 

comércio de cada país tem efeitos diferenciados (PEREIRA, 2001). 

Contudo, não é possível seguir os efeitos de encadeamento produzidos pela eliminação de 

diversos preços na economia de maneira a haver uma concordância dentre usuários desse 

modelo para se analisar tais efeitos por meio de resultados obtidos em algumas variáveis 

macroeconômicas, setoriais e pela variação equivalente (CURZEL; SILBER, 2011). O 

modelo GTAP utiliza a Variação Equivalente como medida de bem-estar, uma vez que ela 

afere o equivalente monetário da mudança percentual na utilidade agregada per capita de cada 

região. 

De acordo com Hertel e Tsigas (2007), os valores para a Variação Equivalente de uma 

região, EV(r) — que, na versão do GTAP utilizada neste trabalho, estão em milhões de US$ 

de 2004 — são calculados com base nas variações nas utilidades per capita, u(r), e dos 

valores de equilíbrios iniciais para as rendas regionais, INC(r), conforme equação a seguir: 

 

EV(r) = u(r) * INC(r)/100 

 

Assim, a Variação Equivalente seria uma síntese dos efeitos produzidos pelo choque 

adotado — nesse caso, um acordo preferencial entre as economias citadas. Ela seria capaz de 

combinar em uma única medida os mais diversos impactos sobre os ganhos e as perdas de 

bem-estar no modelo, tais como:  

 

[…] a evolução das relações de troca e mudanças nos preços relativos; os efeitos 

sobre a arrecadação fiscal e seu uso; o padrão de especialização produtiva do país; 

os setores ganhadores e perdedores; as características do mercado de trabalho e a 

tecnologia de produção; a distribuição do valor agregado entre os fatores de 

produção; os efeitos sobre os custos de produção e a nova disponibilidade de 

insumos e fatores de produção resultantes das mudanças promovidas pelos acordos 

comerciais. (CURZEL; SILBER, 2011).  

 

Na tabela 9 são apresentados os valores de Variação Equivalente para as quatro 

simulações de APC anteriormente descritas: 
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Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Como previsto, o maior ganho de bem-estar ocorre quando se simula o acordo 

preferencial entre Brasil e China. Afinal, de acordo com Laens e Terra (2003, p. 10), as 

diferenças nas especializações do comércio sugerem maior facilidade nas negociações, dada a 

presença da complementaridade, e, consequentemente, potenciais ganhos de bem-estar são 

maiores na presença de fortes vantagens comparativas.  

 

O acordo Brasil-China. Se analisados em maiores detalhes os resultados do APC 

formado entre Brasil e China, é possível identificar que, com a supressão das tarifas de 

importação entre países, há um aumento significativo na quantidade exportada bilateralmente. 

Entretanto, dado que o nível inicial de proteção tarifária do Brasil é maior que o da China, a 

eliminação dessas tarifas gera um impulso muito maior nas exportações chinesas para o Brasil 

do que o contrário, uma vez que as tarifas de importação da China já eram relativamente 

baixas mesmo antes do choque. Ainda assim, em alguns setores, há um aumento mais intenso 

das exportações brasileiras em relação às chinesas. Tal aumento em setores como vegetais e 

outros produtos agrícolas (aqui incluído café), lã, carnes, leite e produtos animais, açúcar, 

combustíveis, minerais e automotivos (tabelas 10a e 10b) reflete a maior a vantagem 

comparativa do Brasil. 

 

Tabela 9 – Variação Equivalente para os acordos simulados (em milhões de US$ de 2004). 

Brasil Rússia China Índia  África do Sul 
Rússia 316.99 73.86 390.85 
China 180.70 433.61 614.31 
Índia  503.21 (233.43) 269.78 
África do Sul 157.62 (25.33) 132.29 

Total  
APC 

Variação Equivalente para: APC do Brasil  
com: 
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Fonte: Elaboração própria. 

 

Adicionalmente, o forte aumento das importações de produtos manufaturados da 

China pelo Brasil com tarifas nulas impulsiona as exportações das manufaturas brasileiras 

para todo o mundo. Esse efeito ocorre pois, com mais acesso a componentes chineses de 

baixo preço, a produção industrial brasileira aumenta a sua competitividade nos outros 

mercados internacionais. 

 

Tabela 10a – Variação da quantidade exportada por setor (%). 

Setor Descrição Do Brasil para a China Da China para o Brasil 

Agropecuária 13,6149  56,4251  
pdr Arroz em casca (1,9267) 0,2086 
wht Trigo em grão (1,0415) (0,8220) 
gro Outros grãos (0,4536) 12,8252 
v_f Vegetais e frutas 91,0844 27,6429 
osd Soja em grão 7,9152 26,4623 
c_b Cana de açúcar (0,8766) (0,1028) 
pfb Fibras naturais 8,3144 (0,4528) 
ocr Outros produtos agrícolas 119,6766 36,2582 
ctl Bovinos e outros animais (1,1804) 0,5803 
oap Produtos animais 41,1477 26,5204 
rmk Leite natural (1,5303) 0,2122 
wol Lã e casulos de seda 287,0407 175,2006 
frs Produtos florestais 49,2839 52,2569 
cmt Carnes bovinas e outras 150,7541 121,1788 
omt Outras carnes 83,9396 157,8125 
vol Óleos vegetais (0,2257) 76,4471 
mil Leite benef. e outros laticínios 311,9355 185,6373 
pcr Arroz beneficiado (0,8194) (0,0237) 
sgr Açúcar 1,9656 (0,2990) 
ofd Outros prod. alimentares benefic. 40,8055 54,3388 
b_t Bebidas e tabaco 61,3857 56,1382 



54 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Ao se analisar o impacto, no mercado brasileiro, da queda dos preços dos importados 

via supressão das tarifas, verifica-se um aumento da demanda de componentes importados 

pelas firmas brasileiras. A maior competitividade dos produtos vindos da China faz com que 

as firmas passem a importar cada vez mais componentes intermediários em que os chineses 

têm mais vantagem, o que reduz o volume produzido localmente. Alguns setores locais são 

altamente impactados pela “substituição chinesa”, o que pode ser visto na redução do nível de 

produção de equipamentos eletrônicos e diversos, artigos de vestuário e têxteis. Por outro 

lado, os setores ociosos pela substituição por importações liberam recursos para setores em 

que a produção local é mais vantajosa, tais como: soja em grão e outros produtos agrícolas, 

animais e carnes, produtos de couro, metais e produtos siderúrgicos básicos, automotivos. Há 

também um aumento na demanda por bens de capital na economia (tabelas 11a e 11b). 

 

Tabela 10b – Variação da quantidade exportada por setor (%). 

Setor Descrição Do Brasil para a China Da China para o Brasil 

Indústria  
Extrativa 1,3619 19,7639 

fsh Peixes 51,2938 20,6406 
coa Carvão mineral 0,0321 (0,1626) 
oil Petróleo (0,2606) (0,0150) 
gas Derivados de gás 0,0392 (0,3127) 
omn Outros minerais 0,1096 8,2848 

Manufatura 46,3488 113,0584 
tex Artigos têxteis 97,0554 157,7700 
wap Artigos de vestuário 223,7192 138,0165 
lea Produtos de couro e calçados 55,4628 197,8228 
lum Madeira e mobiliário 4,3781 157,7155 
ppp Papel e celulose 8,1741 89,1554 
p_c Gasolina e óleos combustíveis 31,5816 0,1849 
crp Químicos não petroquímicos 72,6762 66,3029 
nmm Prod. minerais não metálicos 114,4899 97,4631 
i_s Metais não ferrosos 22,4138 81,3866 
nfm Produtos siderúrgicos básicos 73,2887 88,5820 
fmp Outros produtos metalúrgicos 88,4531 206,7344 
mvh Automotivos 119,1905 117,2296 
otn Outros veículos e peças 57,2731 236,8766 
ele Equipamentos eletrônicos 46,2520 130,0112 
ome Máquinas e equipamentos 82,1773 188,1204 
omf Equipamentos diversos 123,1637 172,3213 
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Fonte: Elaboração própria. 

 

Como, por definição do modelo, o estoque de recursos se mantém o mesmo, as 

indústrias aquecidas puxam a demanda pelos fatores e, com isso, o preço destes. Por um lado, 

o aumento da remuneração dos fatores pressiona os custos das firmas — que, também por 

definição, possuem lucros nulos —, gerando um aumento no preço final ao consumidor. Por 

outro lado, a maior remuneração dos fatores via aumento na produtividade resulta em maior 

renda aos agentes regionais, que passam a consumir mais.  Vale mencionar que o consumo 

das famílias aumenta primordialmente em bens de maior valor agregado, cujo aumento nos 

preços foi menor provavelmente pela maior eficiência via competição com importados. 

 

Tabela 11a – Impacto no mercado interno brasileiro (variação em %). 

Setor  Descrição 
Preço de  
mercado 

Produção  
setorial 

Qtd. demandada  
por familias 

Fatores 
Land Terra 0,8502 0,0000 - 
UnSkLab Trabalho não qualificado 0,1329 0,0000 - 
SkLab Trabalho qualificado 0,1231 0,0000 - 
Capital Capital 0,2728 0,0000 - 
NatRes Recursos naturais (0,3106) 0,0000 - 
Agropecuária 
pdr Arroz em casca 0,2360 (0,0825) (0,0094) 
wht Trigo em grão 0,1345 (0,8575) 0,0004 
gro Outros grãos 0,2155 (0,0909) (0,0048) 
v_f Vegetais e frutas 0,2134 (0,1811) (0,0045) 
osd Soja em grão 0,2467 0,5414 (0,0145) 
c_b Cana de açúcar 0,2063 (0,1148) (0,0093) 
pfb Fibras naturais 0,1521 (0,8912) 0,0188 
ocr Outros produtos agrícolas 0,2561 0,0923 (0,0155) 
ctl Bovinos e outros animais 0,2743 0,4284 (0,0338) 
oap Produtos animais 0,2248 (0,0372) (0,0154) 
rmk Leite natural 0,2457 (0,0098) (0,0279) 
wol Lã e casulos de seda 0,2454 (0,2696) 0,3499 
frs Produtos florestais 0,1515 (0,0482) (0,0088) 
cmt Carnes bovinas e outras 0,2148 0,5352 (0,0201) 
omt Outras carnes 0,1994 (0,1623) (0,0165) 
vol Óleos vegetais 0,1904 (0,5152) (0,0144) 
mil Leite benef. e outros laticínios 0,1916 (0,0313) (0,0143) 
pcr Arroz beneficiado 0,1898 (0,0693) (0,0044) 
sgr Açúcar 0,0855 (0,1775) 0,0099 
ofd Outros prod. alimentares benefic. 0,1632 (0,0155) (0,0045) 
b_t Bebidas e tabaco 0,1429 (0,0493) (0,0026) 



56 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Analisando as variáveis macroeconômicas após o acordo, é possível ver o referido 

aumento do volume exportado de Brasil e China. Também como já tinha sido analisado, o 

aumento da competitividade das exportações brasileiras via acesso a componentes chineses 

Tabela 11b – Impacto no mercado interno brasileiro (variação em %). 

Setor  Descrição 
Preço de  
mercado 

Produção  
setorial 

Qtd. demandada  
por familias 

Indústria  
Extrativa 

fsh Peixes 0,0496 (0,0573) 0,0250 
coa Carvão mineral 0,0291 (0,0653) 0,0322 
oil Petróleo 0,0273 (0,0666) 0,0289 
gas Derivados de gás (0,0034) (0,0765) 0,0368 
omn Outros minerais 0,0871 (0,0340) 0,0606 

Manufatura 
tex Artigos têxteis (0,4841) (2,5467) 0,2629 
wap Artigos de vestuário (0,3076) (1,8193) 0,2830 
lea Produtos de couro e calçados (0,3116) 2,0115 0,4145 
lum Madeira e mobiliário 0,1085 (0,2565) 0,0283 
ppp Papel e celulose 0,1019 (0,0246) 0,0154 
p_c Gasolina e óleos combustíveis 0,0538 (0,0113) 0,0210 
crp Químicos não petroquímicos 0,0567 (0,0483) 0,0346 
nmm Prod. minerais não metálicos 0,1096 0,1483 0,0443 
i_s Metais não ferrosos 0,0868 0,1371 0,2414 
nfm Produtos siderúrgicos básicos 0,0762 0,0926 0,0331 
fmp Outros produtos metalúrgicos 0,0813 (0,4929) 0,0860 
mvh Automotivos (0,0134) 0,9697 0,0553 
otn Outros veículos e peças 0,0473 (0,0944) 0,0330 
ele Equipamentos eletrônicos (0,4050) (0,9894) 0,2785 
ome Máquinas e equipamentos 0,0437 (0,6805) 0,1387 
omf Equipamentos diversos 0,0949 (1,3814) 0,1405 
Serviços 
ely Eletricidade 0,1469 (0,0603) (0,0066) 
gdt Distribuição de gás 0,1213 (0,0806) 0,0007 
wtr Saneamento básico 0,1182 (0,0636) 0,0015 
cns Construção civil 0,1552 0,7857 (0,0091) 
trd Comércio 0,1327 0,0044 (0,0034) 
otp Transporte terrestre 0,0824 (0,0060) 0,0131 
wtp Transporte marítimo 0,0782 (0,1344) 0,0274 
atp Transporte aéreo 0,0810 (0,0573) 0,0229 
cmn Comunicações 0,1578 (0,0745) (0,0102) 
ofi Serviços financeiros 0,1428 (0,0637) (0,0073) 
isr Seguros 0,1320 (0,0213) (0,0021) 
obs Serv. prestados às empresas 0,1671 (0,0710) (0,0189) 
ros Lazer e outros serviços 0,1196 (0,0286) 0,0041 
osg Adm. púb, defesa, saúde, educ. 0,1177 (0,0333) 0,0297 
dwe Aluguéis 0,2612 (0,0547) (0,0547) 
Bens de capital (0,0886) 0,8339 - 
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mais baratos explica a maior variação do volume exportado do Brasil em relação à China, ou 

seja, o Brasil ganha mercado com suas exportações para o restante do mundo. A taxa de 

retorno corrente sobre o capital aumenta
30

, no caso do Brasil, devido à redução no preço de 

compra de bens de capital. 

Para ambas as economias, os preços que recebem pelos produtos que comercializam são 

maiores do que os preços que pagam pelos produtos que compram, ou seja, as economias 

apresentam ganhos nos termos de troca a partir do momento em que se especializam em 

setores em que possuem mais vantagens que o parceiro comercial. 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Isso se traduz em ganhos de bem-estar nos países, e a utilidade per capita dos agentes 

regionais aumenta (para o Brasil, via aumento na utilidade das famílias e forte demanda por 

poupança), resultando nos ganhos de Variação Equivalente registrados na tabela 15. 

Por fim, o resultado da balança comercial dos países demonstra a forte participação das 

importações na economia após o acordo preferencial. Mesmo com o acréscimo do volume das 

exportações e o seu ganho em termos de trocas, Brasil e China apresentam uma balança 

comercial fortemente deficitária. 

 

  

                                                             
30  Nessa simulação, os investimentos são alocados através das regiões para equalizar as taxas de retorno 

esperadas a uma taxa de retorno global. 

Tabela 12 – Efeitos macroeconômicos de um acordo preferencial entre Brasil e China. 

Em variação percentual 
Volume exportado (em quantidade) 0,827 0,152 
Volume importado (em quantidade) 2,379 0,277 
PIB em volume (em quantidade) 0,010 (0,001) 
Taxa de retorno sobre o estoque de capital 0,564 0,104 
Termos de troca 0,076 0,073 
Utilidade (per capita) das famílias 0,017 0,020 
Utilidade (per capita) do governo (0,026) 0,004 
Demanda regional para poupança 0,180 0,046 
Utilidade (per capita) agregada dos agentes regionais 0,033 0,029 
Em milhões de US$ de 2004 
Variação Equivalente 180,701 433,609 
Variação na Balança Comercial (895,030) (102,740) 

Brasil China 
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5  IMPACTOS DO DESALINHAMENTO CAMBIAL NO COMÉRCIO ENTRE 

BRASIL E CHINA 

 

Finalmente, uma análise adicional sobre o comércio bilateral entre esses países pode ser 

feita levando-se em conta os desalinhamentos cambiais de ambos e o modo como isso afeta 

tanto a relação comercial entre eles quanto o restante do mundo. Um desalinhamento cambial, 

no sentido da manutenção do câmbio em um patamar que o não o seu de equilíbrio, pode 

impactar o comércio internacional via alteração na proteção tarifária real do país. Por 

exemplo, uma taxa de câmbio desalinhada no sentido de desvalorização atua como uma tarifa 

adicional às importações via preço — uma vez que o desvio cambial as encarece —, ao 

mesmo tempo que atua como um subsídio às exportações, por efeito contrário.  

Diversos estudos já foram realizados para medir a intensidade do desalinhamento cambial 

de vários países. Dado o enfoque deste trabalho, são utilizadas medidas já publicadas para o 

desalinhamento cambial de Brasil e China, de modo a permitir a simulação dos impactos 

sobre o comércio internacional após a correção das tarifas dos países para neutralizar as 

vantagens resultantes do câmbio desalinhado.  

Primeiramente, são apresentados os valores já publicados utilizados neste exercício para 

o desalinhamento cambial de Brasil e China. A seguir, apresenta-se a metodologia de cálculo 

das tarifas ajustadas pelos já mencionados desalinhamentos. E, finalmente, são apresentados 

os resultados simulados no GTAP para um cenário em que as tarifas de importação do Brasil, 

da China e do Resto do Mundo são ajustadas para neutralizar o desalinhamento cambial dos 

dois primeiros. 

 

 

5.1 ESTIMATIVAS DE DESALINHAMENTO CAMBIAL  

 

Para o Brasil, toma-se como base o estudo realizado por Marçal (2011). Nesse trabalho
31

, 

o autor utiliza a Abordagem Comportamental da Taxa de Câmbio Real — Behavourial Real 

Exchange Rate (BRER) approach —, que considera haver uma relação estável entre o câmbio 

real e a posição externa líquida dos passivos de um país. O autor utiliza o modelo apresentado 

por Kubota (2009), em que a taxa de câmbio real é função de termos de troca, posição externa 

líquida e produtividade relativa dos setores transacionáveis e não transacionáveis. E, para 

                                                             
31  O trabalho segue as recomendações de Kubota (2009) e Faruqee (1995). 
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estimar a taxa de câmbio real de equilíbrio, foi adotada a ideia de que não é possível manter 

uma trajetória de agravamento indeterminado da posição externa líquida sem que haja uma 

deprecação corretiva da taxa de câmbio real. 

Nos resultados apresentados, é possível verificar uma valorização da taxa de câmbio 

brasileira no período de 1994 a 1999, da adoção do Plano Real até o fim do regime fixo em 

1999, que corrigiu o câmbio real a seu nível natural. A partir daí, o câmbio permaneceu 

sistematicamente acima do equilíbrio até meados de 2005. Vale relembrar que esse período se 

aproxima da base de dados do GTAP e que para a simulação subsequente é utilizada a medida 

de uma desvalorização cambial brasileira ao redor dos 10%, conforme apresentado pelo autor. 

Desde 2005 até hoje, o câmbio vem se mantendo abaixo dos seus fundamentos, exceto no 

período da crise norte-americana em 2008
32

. 

O caso do câmbio chinês tem sido um dos mais estudados recentemente, em virtude do 

crescente papel do país no cenário internacional. Para este exercício, foi utilizado o trabalho 

de Subramanian (2010) como referência para a medida de desalinhamento cambial. O autor 

utiliza como base os trabalhos de Balassa (1964) e Samuelson (1964), que sugerem que, à 

medida que um país cresce, sua taxa de câmbio real se aprecia de maneira a refletir o 

crescimento da produtividade, principalmente no setor de bens comercializáveis. Desvios 

dessa relação levam aos desalinhamentos cambiais. Aqui, a taxa de câmbio real é o inverso da 

relação entre a taxa de câmbio em paridade de poder de compra e a taxa de câmbio de 

mercado.  

Os resultados apresentados pelo autor sugerem que, em 2005, a taxa de câmbio chinesa 

estava desvalorizada em aproximadamente 30% em relação ao dólar. Ao replicar a estimação 

para final de março de 2010, o nível de desalinhamento cambial se mantém na faixa dos 30%. 

Como apontado pelo próprio autor, a taxa de câmbio chinesa fortemente depreciada age com 

uma medida protecionista, uma vez que equivale a uma combinação de tarifa de importação e 

subsídio para exportação. E ainda o autor conclui que, nesse caso, os perdedores são os outros 

países emergentes que competem com a China no mercado internacional (SUBRAMANIAN, 

2010, p. 5). 

 

  

                                                             
32

  A análise dos componentes transitórios e permanentes das variáveis indica que o câmbio brasileiro estaria 

desalinhado devido ao comportamento dos termos de troca. Para saber mais detalhes, deve-se consultar o 

trabalho original de Marçal (2011). 
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5.2 IMPACTO DO DESALINHAMENTO CAMBIAL NA PROTEÇÃO TARIFÁRIA DOS PAÍSES 

 

Uma vez estipulados os níveis de desalinhamento cambial para Brasil (desvalorização de 

10%) e China (desvalorização de 30%)
33

, parte-se para o cálculo das tarifas de importações 

ajustadas para o Brasil, a China e o Resto do Mundo (RoW). Como os dois primeiros 

possuem uma taxa de câmbio real desvalorizada, é de se supor que suas tarifas “ajustadas” 

pelo desvio cambial sejam maiores que as tarifas “correntes”. Isso porque as tarifas 

“ajustadas” pelo câmbio real vão refletir a proteção que a desvalorização adiciona às tarifas 

“correntes”. 

Para esse cálculo, é utilizada a metodologia apresentada no trabalho de Thorstensen, 

Marçal e Ferraz (2012), de acordo com o qual a tarifa de importação bilateral “ajustada” 

(t
adjust

) é calculada em função da tarifa bilateral “corrente” (t), do desalinhamento cambial do 

país que importa o bem (θdom) e também do desalinhamento cambial do país de origem desse 

mesmo bem (θ*), conforme ilustrado na equação a seguir. 

 

           
     

  
  

       

    
            

     

  
  

       

    
    

 

Alguns detalhes valem ser mencionados em relação a esse ponto. Embora os 

desalinhamentos cambiais na fórmula sejam bilaterais, ou seja, medidos pela relação cambial 

entre as moedas dos países cuja tarifa de importação se analisa, serão utilizadas as medidas 

apresentadas anteriormente para Brasil e China, cujas relações cambiais são calculadas 

multilateralmente (ver nota 33). Portanto, este exercício deve ser considerado como uma 

abordagem parcial do problema, somente levantando a importância da questão, sem se 

preocupar com a quantificação do problema. Na mesma linha de simplificação, é considerado 

que o Resto do Mundo não apresenta desalinhamento cambial como região consolidada. 

A seguir, para cada região do modelo são apresentadas as tarifas de importação 

“correntes”, contidas na base de dados do GTAP, e as tarifas “ajustadas”, conforme equação 

anterior, para cada um dos setores produtivos (os setores de serviços foram excluídos). Como 

a intenção é simular um cenário em que não houvesse desalinhamento cambial, também são 

apresentadas tarifas de importações calculadas de modo a neutralizar o efeito do câmbio. 

Intuitivamente, para o caso dos países com câmbio desvalorizado, as tarifas “ajustadas” são 

                                                             
33  Como a intenção aqui é somente ilustrar a significância dos desalinhamentos cambiais, algumas 

aproximações foram feitas para possibilitar o exercício, tais como: o período dos níveis cambiais calculados 

(2005) versus a data-base do GTAP (2004) e a base para o cálculo dos desníveis cambiais (sobre o dólar, para 

o câmbio chinês, e sobre uma cesta de moedas, para o brasileiro). 
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mais altas que as “correntes”, evidenciando a proteção tarifária. Já as tarifas “neutras” tendem 

a ser mais baixas que as outras duas, abolindo a vantagem cambial prévia. Serão essas as 

tarifas a serem aplicadas nas simulações adiante. 

 

Gráfico 9 – Tarifas de importação adotadas pela China. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Gráfico 10 – Tarifas de importação adotadas pelo Brasil. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Gráfico 11 – Tarifas de importação adotadas pelo RoW. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Como ilustrado nos gráficos 9 a 11, as tarifas de importações “neutras” aplicadas pela 

China chegam a ser negativas. Isso ocorre devido ao impacto negativo para neutralizar a 

vantagem da desvalorização do câmbio chinês em relação ao câmbio de ambos os parceiros 

comerciais analisados e ao fato de as tarifas correntes já serem baixas. Para o Resto do 
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Mundo, o comportamento das tarifas apresentadas nos gráficos anteriores também era o 

esperado. Como a região não apresenta desalinhamento cambial, suas tarifas “neutras” são 

maiores, para neutralizar a vantagem cambial de Brasil e China. Já as tarifas adotadas pelo 

Brasil apresentam comportamentos distintos de acordo com o parceiro em questão. Para 

produtos chineses, as tarifas brasileiras sobem, para se manterem compatíveis com a 

desvalorização chinesa comparada ao câmbio brasileiro. Já no caso de produtos do restante do 

mundo, a contraparte que possui a vantagem pela desvalorização cambial é o Brasil. Portanto, 

nesse caso, as tarifas caem, de modo a exaurir essa vantagem. 

 

 

5.3 SIMULAÇÕES DE COMÉRCIO APÓS AJUSTE TARIFÁRIO PELO DESALINHAMENTO CAMBIAL 

 

Depois de calculadas as tarifas de importação “neutras” para as três regiões consideradas, 

duas simulações serão realizadas. Na primeira simulação, como um exercício de equilíbrio 

parcial, somente as tarifas de importação do Brasil e da China serão modificadas para o nível 

“neutro”. Na simulação final, todas as tarifas de importação do modelo serão modificadas ao 

nível “neutro”, conforme as figuras anteriores, aplicando os choques calculados abaixo (tabela 

13). A discussão dos resultados de ambas as simulações é apresentada em seguida.  

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Ajuste parcial das tarifas brasileiras e chinesas. Como visto, a desvalorização chinesa 

é maior que a brasileira e o ajuste na tarifa de importação do Brasil é positivo, de modo a 

corrigir a vantagem cambial chinesa. Ou seja, o ajuste da tarifa de importação “neutra” do 

Brasil para os produtos chineses é positivo. 

 Como esperado, um aumento de 25% nas tarifas de importações chinesas pelo Brasil, 

concomitantemente a uma redução de 16% nas tarifas para as importações brasileiras pela 

China, resulta em um aumento do preço agregado das importações brasileiras. Isso ocorre 

Tabela 13 – Choques aplicados nas tarifas de importação em cada região. 

Brasil China  Resto do Mundo 
Brasil - -16,67% 11,11% 
China  25% - 42,86% 
Resto do Mundo -9,09% -23,08% - 

Importador 
Exportador 
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mesmo considerando que o preço das importações originárias do restante do mundo tenha 

diminuído, o que comprova a significativa importância da China como parceiro comercial do 

Brasil. As indústrias brasileiras, ao enfrentarem preços de intermediários chineses mais caros, 

são induzidas a importar esses bens de outros países. As importações chinesas caem 

fortemente em todos os setores, enquanto as do restante do mundo aumentam, ainda que não 

na mesma proporção. O preço dos componentes intermediários utilizados pela indústria 

brasileira sobe, e, com isso, encarece a produção de uma maneira geral. Tal encarecimento da 

produção resulta em redução da atividade no agregado e, por conseguinte, na redução da 

demanda por fatores básicos (tabelas 14a e 14b). 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Tabela 14a –  Importações e produção no Brasil (variação %). 

China RoW 

Agropecuária 
pdr Arroz em casca (0,03) (88,46) 7,63 (0,60) 
wht Trigo em grão (0,02) (86,04) 0,03 (6,20) 
gro Outros grãos 0,02 (43,33) 1,01 (1,46) 
v_f Vegetais e frutas 0,87 (54,13) 4,38 (0,73) 
osd Soja em grão (0,12) (62,70) 9,16 8,28 
c_b Cana de açúcar 0,25 (69,17) 2,27 (1,76) 
pfb Fibras naturais (0,02) (66,28) 2,43 0,57 
ocr Outros produtos agrícolas 0,02 (75,15) 4,83 (1,13) 
ctl Bovinos e outros animais 0,01 (57,72) 2,60 (0,70) 
oap Produtos animais 0,87 (42,72) 1,78 (2,50) 
rmk Leite natural 0,08 (78,91) 6,33 (0,14) 
wol Lã e casulos de seda 0,63 (93,62) 9,57 (2,38) 
frs Produtos florestais 0,21 (65,92) 3,94 (0,07) 
cmt Carnes bovinas e outras 0,01 (80,35) 5,85 (0,65) 
omt Outras carnes 0,19 (84,69) 6,98 (3,87) 
vol Óleos vegetais (0,01) (74,14) 6,91 3,06 
mil Leite benef. e outros laticínios 0,01 (78,98) 5,43 (0,14) 
pcr Arroz beneficiado 0,04 (67,17) 3,67 (0,31) 
sgr Açúcar (0,00) (68,85) 2,72 (2,96) 
ofd Outros prod. alimentares benefic. 0,32 (57,10) 3,48 (0,25) 
b_t Bebidas e tabaco 0,03 (39,33) 1,13 (0,27) 
Indústria 

Extrativa 
fsh Peixes 0,24 (41,88) 1,00 (0,35) 
coa Carvão mineral 0,34 (73,75) 2,10 (0,14) 
oil Petróleo 0,00 (88,74) 9,88 0,60 
gas Derivados de gás (0,00) (94,59) 0,04 (0,62) 
omn Outros minerais 0,20 (32,05) 1,15 3,62 

Preços dos  
componentes  
importados 

Produção  
setorial 

Setor Descrição 
Importações para o Brasil  
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Fonte: Elaboração própria. 

 

Entretanto, para alguns setores pontuais, ocorre uma reação diversa. Setores como soja 

em grão, algodão em caroço, petróleo, minério de ferro, artigos de vestuário, couro e 

calçados, produtos siderúrgicos básicos e manufaturas diversas apresentam uma expansão na 

produção, mesmo com o aumento dos intermediários importados. Tais setores incluem 

produtos em relação aos quais o Brasil possui vantagem comparativa revelada e cuja queda na 

produção e na exportação chinesa indica uma tendência de substituição pela produção 

brasileira. 

Tabela 14b – Importações e produção no Brasil (variação %). 

China RoW 

Indústria 
Manufatura 

tex Artigos têxteis 2,75 (77,73) 17,67 (0,21) 
wap Artigos de vestuário 8,34 (72,29) 43,60 0,69 
lea Produtos de couro e calçados 4,82 (77,31) 35,42 8,10 
lum Madeira e mobiliário 0,67 (76,41) 7,05 (0,22) 
ppp Papel e celulose 0,08 (71,64) 5,04 2,12 
p_c Gasolina e óleos combustíveis 2,61 (56,84) 9,20 (0,50) 
crp Químicos não petroquímicos 0,39 (75,94) 4,35 (0,51) 
nmm Prod. minerais não metálicos 1,30 (70,14) 8,24 (0,81) 
i_s Metais não ferrosos 0,67 (71,29) 5,63 0,59 
nfm Produtos siderúrgicos básicos 0,23 (83,72) 3,62 (2,45) 
fmp Outros produtos metalúrgicos 1,01 (79,40) 8,46 (1,12) 
mvh Automotivos 0,05 (70,34) 2,86 (1,69) 
otn Outros veículos e peças 0,29 (84,52) 4,06 (3,09) 
ele Equipamentos eletrônicos 1,44 (84,00) 13,18 (0,62) 
ome Máquinas e equipamentos 0,62 (82,26) 6,89 (1,60) 
omf Equipamentos diversos 4,83 (76,02) 27,08 0,33 
Serviços 
ely Eletricidade 0,24 (70,33) 3,20 (0,10) 
gdt Distribuição de gás 0,24 (70,08) 3,52 0,04 
wtr Saneamento básico 0,47 (70,00) 4,45 0,03 
cns Construção civil 0,10 (55,62) 3,01 0,17 
trd Comércio 1,56 (54,52) 5,90 0,13 
otp Transporte terrestre 0,67 (55,40) 3,91 (0,12) 
wtp Transporte marítimo 0,07 (56,66) 0,90 (2,66) 
atp Transporte aéreo 0,15 (56,20) 1,90 (0,84) 
cmn Comunicações 0,31 (56,25) 2,06 (0,08) 
ofi Serviços financeiros 0,05 (55,99) 2,72 (0,06) 
isr Seguros 0,08 (56,00) 2,56 0,07 
obs Serv. prestados às empresas 0,12 (55,91) 2,75 (0,18) 
ros Lazer e outros serviços 0,29 (56,03) 2,44 0,02 
osg Adm. púb, defesa, saúde, educ. 0,25 (55,90) 2,79 0,13 
dwe Aluguéis 1,34 (54,85) 5,43 0,21 
Bens de capital 0,18 

Setor Descrição 
Preços dos  

componentes  
importados 

Importações para o Brasil  
Produção  
setorial 
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Dessa maneira, esses setores aquecidos demandam mais fatores primários, o que gera um 

excesso de demanda via condição de mobilidade de fatores — o que, por sua vez, pressiona o 

preço desses fatores e acaba por transmitir o choque para os outros setores produtivos. Assim, 

aumenta a remuneração real dos fatores e, consequentemente, a renda dos agentes regionais, 

resultando em um ganho de bem-estar na economia brasileira. 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Já a economia chinesa é negativamente impactada pelo decréscimo de exportações para o 

Brasil, conforme visto. Por mais que o preço dos componentes intermediários tenha caído, em 

decorrência da redução das tarifas de importação, a produção industrial decresce em alguns 

setores, tais como soja em grão, algodão em caroço, carnes, petróleo e produtos de refino, 

minério de ferro, óleos vegetais, produtos de madeira, papel e celulose. Nesses, o Brasil 

apresenta maior vantagem comparativa que a China, e alguns são os mesmos que expandiram 

a produção no Brasil, ou seja, há uma indicação de substituição desses produtos chineses por 

brasileiros.  

 

Ajuste das tarifas de todas as regiões. Ao incluir o Resto do Mundo no ajuste de tarifas, 

há uma alteração significativa no resultado. Como Brasil e China mantinham uma taxa de 

câmbio desvalorizada em relação ao restante do mundo, as tarifas de importação deles são 

ajustadas positivamente para neutralizar a “proteção” causada pela desvalorização cambial 

que existia no Brasil e na China. Ou seja, as taxas de importação do Resto do Mundo 

aumentam 11% para produtos brasileiros e 42% para produtos chineses. Os valores aplicados 

Tabela 15 – Remuneração dos fatores e nível de renda, atividade e bem-estar. 

Brasil  China RoW 

Variação percentual 

Retorno real dos fatores primários 
Terra 3,01 (0,39) (0,07) 
Trabalho não qualificado 0,03 0,12 (0,00) 
Trabalho qualificado 0,04 0,08 (0,00) 
Capital 0,00 0,13 (0,00) 
Recursos naturais 8,31 (0,44) 0,04 

Renda dos agentes regionais 1,53 (0,24) (0,02) 

Atividade (PIB — em quantidade) (0,05) (0,05) (0,00) 

Milhões de US$ de 2004 

Variação Equivalente 1.086,23 (1.637,93) (835,38) 



66 

 

a todas as tarifas podem ser visto na tabela 16. Vale lembrar que os choques são diferentes em 

virtude dos diferentes graus de desalinhamento em cada relação bilateral, conforme proposto 

na fórmula apresentada anteriormente. 

Com esse aumento significativo das tarifas de importações originárias de Brasil e China, 

é como se o Resto do Mundo se “fechasse” para esses países. Em virtude da sua importância 

para o Brasil e — até mais — para a China, o que se verifica é um impacto negativo na 

demanda das exportações de Brasil e China por causa do aumento da tarifa aplicada pelo 

Resto do Mundo. Assim, há uma redução no preço das exportações, de modo a equilibrar o 

descompasso entre a oferta pressionada positivamente no Brasil e na China — por causa da 

redução das tarifas de importação desses países — e a demanda por exportações no Resto do 

Mundo em movimento contrário — por causa do aumento de tarifas de importação dos 

demais países. 
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Fonte: Elaboração própria. 

 

Tabela 16a – Impacto nas exportações do Brasil e da China (variação %). 

Preço (FOB) Quantidade Preço (FOB) Quantidade 
Agropecuária 
pdr Arroz em casca (10,13) (9,36) (36,27) 17,47 
wht Trigo em grão (9,66) (6,51) (33,76) (8,26) 
gro Outros grãos (10,02) (8,30) (35,04) (26,30) 
v_f Vegetais e frutas (10,19) (12,30) (36,37) (33,42) 
osd Soja em grão (10,15) (14,91) (35,15) (37,26) 
c_b Cana de açúcar (10,00) (2,56) (35,38) 8,44 
pfb Fibras naturais (9,98) (8,10) (32,40) (30,51) 
ocr Outros produtos agrícolas (10,10) (5,98) (34,71) (18,34) 
ctl Bovinos e outros animais (10,03) (5,48) (36,25) (27,58) 
oap Produtos animais (9,90) (10,18) (36,16) (21,85) 
rmk Leite natural (10,19) 1,86 (36,01) 39,36 
wol Lã e casulos de seda (9,96) (2,71) (33,63) 37,52 
frs Produtos florestais (10,62) (7,21) (33,93) (38,88) 
cmt Carnes bovinas e outras (10,19) (1,88) (32,40) (15,09) 
omt Outras carnes (10,15) (1,91) (35,21) 23,11 
vol Óleos vegetais (10,17) (3,81) (31,76) (25,96) 
mil Leite benef. e outros laticínios (10,36) (1,48) (33,63) (9,76) 
pcr Arroz beneficiado (10,25) (12,99) (34,43) (30,73) 
sgr Açúcar (10,19) (7,99) (34,26) (33,37) 
ofd Outros prod. alimentares benefic. (10,24) (6,71) (33,83) (26,14) 
b_t Bebidas e tabaco (10,22) (7,64) (33,69) (27,00) 
Indústria 

Extrativa 
fsh Peixes (10,73) (11,60) (39,21) (29,89) 
coa Carvão mineral (7,86) (17,20) (32,01) (38,53) 
oil Petróleo (8,47) (11,69) (24,09) (67,25) 
gas Derivados de gás (7,63) (38,79) (29,12) (21,17) 
omn Outros minerais (9,99) (9,68) (30,25) (37,18) 

Exportações brasileiras Exportações chinesas 
Setor Descrição 
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Fonte: Elaboração própria. 

 

No âmbito da oferta, com a redução de tarifas de importação de Brasil e China, há uma 

redução no preço geral dos componentes importados para as firmas. Ou seja, esses países 

passam a importar intermediários a preços mais baratos, o que leva à redução no preço da 

produção local, no preço dos bens exportados e, ainda mais, nos preços domésticos que não 

enfrentaram um reajuste positivo na sua “tarifação”. Esse efeito é muito mais forte na China, 

já que o Resto do Mundo representa uma parcela muito maior para eles do que para o Brasil. 

Como já visto, a China é o maior parceiro comercial brasileiro, porém o contrário não é 

verdadeiro. 

Tabela 16b – Impacto nas exportações do Brasil e da China (variação %). 

Preço (FOB) Quantidade Preço (FOB) Quantidade 
Indústria 

Manufatura 
tex Artigos têxteis (10,00) (5,26) (31,53) (28,08) 
wap Artigos de vestuário (10,27) (1,99) (31,69) (24,05) 
lea Produtos de couro e calçados (10,21) (5,28) (32,47) (24,82) 
lum Madeira e mobiliário (10,38) (8,39) (32,22) (40,79) 
ppp Papel e celulose (10,27) (6,38) (32,07) (29,67) 
p_c Gasolina e óleos combustíveis (8,83) (9,84) (25,71) (44,83) 
crp Químicos não petroquímicos (9,77) (6,12) (30,54) (34,70) 
nmm Prod. minerais não metálicos (10,17) (10,64) (32,04) (39,82) 
i_s Metais não ferrosos (10,07) (7,31) (31,36) (31,66) 
nfm Produtos siderúrgicos básicos (9,86) (1,48) (30,68) (24,60) 
fmp Outros produtos metalúrgicos (10,27) (3,06) (31,53) (30,99) 
mvh Automotivos (9,95) (3,95) (31,35) (27,95) 
otn Outros veículos e peças (10,25) 4,59 (30,84) (28,38) 
ele Equipamentos eletrônicos (9,79) 2,60 (28,41) (35,56) 
ome Máquinas e equipamentos (10,26) (0,05) (31,16) (25,53) 
omf Equipamentos diversos (10,33) (0,64) (32,64) (23,35) 
Serviços 
ely Eletricidade (10,43) 1,04 (32,26) (8,90) 
gdt Distribuição de gás (9,94) (0,75) (28,05) (31,76) 
wtr Saneamento básico (9,97) (2,39) (33,62) (1,93) 
cns Construção civil (10,50) (3,19) (32,10) (19,13) 
trd Comércio (10,52) (4,43) (33,50) (14,53) 
otp Transporte terrestre (9,57) (5,60) (33,14) (14,91) 
wtp Transporte marítimo (9,51) (4,55) (31,93) (4,57) 
atp Transporte aéreo (9,56) (4,58) (31,53) (11,93) 
cmn Comunicações (10,62) (2,08) (33,28) (14,26) 
ofi Serviços financeiros (10,71) (1,59) (34,35) (10,25) 
isr Seguros (10,64) (2,03) (32,90) (15,43) 
obs Serv. prestados às empresas (10,64) (2,11) (32,64) (16,66) 
ros Lazer e outros serviços (10,68) (2,29) (33,02) (15,25) 
osg Adm. púb, defesa, saúde, educ.  (10,69) (1,72) (33,96) (11,78) 
dwe Aluguéis (10,74) (12,41) (34,49) (40,38) 

Exportações brasileiras Exportações chinesas 
Setor Descrição 
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Fonte: Elaboração própria. 

 

Tabela 17a – Impacto nos mercados internos (variação em %). 

Preço dos  
comp.  

importado 

Preço de  
mercado 

Produção  
setorial 

Preço dos  
comp.  

importado 

Preço de  
mercado 

Produção  
setorial 

Fatores 
Land Terra - (7,41) - - (45,40) - 
UnSkLab Trabalho não qualificado - (10,66) - - (35,64) - 
SkLab Trabalho qualificado - (11,08) - - (37,82) - 
Capital Capital - (10,76) - - (35,30) - 
NatRes Recursos naturais - (2,29) - - (25,42) - 
Agropecuária 
pdr Arroz em casca (7,68) (10,13) 0,43 (21,86) (36,27) (4,78) 
wht Trigo em grão (7,71) (9,66) 4,89 (21,94) (33,76) 3,78 
gro Outros grãos (7,70) (10,02) 1,19 (21,91) (35,04) (0,55) 
v_f Vegetais e frutas (8,12) (10,19) (0,42) (22,10) (36,37) (4,71) 
osd Soja em grão (7,85) (10,15) (0,77) (22,49) (35,15) 6,93 
c_b Cana de açúcar (7,85) (10,00) 1,68 (21,77) (35,38) (1,36) 
pfb Fibras naturais (7,78) (9,98) 1,67 (22,02) (32,40) 18,73 
ocr Outros produtos agrícolas (7,75) (10,10) 0,77 (22,39) (34,71) 17,83 
ctl Bovinos e outros animais (7,64) (10,03) 1,56 (21,82) (36,25) 3,78 
oap Produtos animais (8,36) (9,90) 3,02 (21,88) (36,16) (5,39) 
rmk Leite natural (7,72) (10,19) (0,55) (21,78) (36,01) 2,22 
wol Lã e casulos de seda (9,22) (9,96) 2,66 (22,12) (33,63) 27,21 
frs Produtos florestais (7,91) (10,62) (0,33) (21,99) (33,93) 0,72 
cmt Carnes bovinas e outras (7,55) (10,19) 1,58 (22,19) (32,40) 6,68 
omt Outras carnes (7,98) (10,15) 4,82 (22,56) (35,21) 5,37 
vol Óleos vegetais (7,63) (10,17) 3,35 (22,26) (31,76) 14,64 
mil Leite benef. e outros laticínios (7,60) (10,36) (0,73) (21,81) (33,63) 23,99 
pcr Arroz beneficiado (7,83) (10,25) (0,08) (22,11) (34,43) (7,18) 
sgr Açúcar (7,76) (10,19) 1,20 (21,93) (34,26) 14,52 
ofd Outros prod. alimentares benefic. (7,76) (10,24) (0,20) (21,88) (33,83) (1,87) 
b_t Bebidas e tabaco (7,74) (10,22) (0,46) (21,81) (33,69) (6,18) 

Setor  Descrição 

Brasil China 
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Fonte: Elaboração própria. 

 

Uma vez mantido o critério de lucro nulo das firmas, a redução geral de preços obtidos 

pelas firmas é acompanhada pela redução na remuneração dos fatores obtida pelos agentes 

Tabela 17b – Impacto nos mercados internos (variação em %). 

Preço dos  
comp.  

importado 

Preço de  
mercado 

Produção  
setorial 

Preço dos  
comp.  

importado 

Preço de  
mercado 

Produção  
setorial 

Indústria  
Extrativa 

fsh Peixes (8,02) (10,73) (0,13) (21,64) (39,21) (5,00) 
coa Carvão mineral (7,69) (7,86) 1,39 (21,92) (32,01) 1,24 
oil Petróleo (7,77) (8,47) 1,09 (21,97) (24,09) 5,58 
gas Derivados de gás (7,65) (7,63) 1,41 (21,85) (29,12) 0,50 
omn Outros minerais (8,00) (9,99) 0,79 (22,44) (30,25) 7,76 

Manufatura 
tex Artigos têxteis (8,59) (10,00) 1,33 (21,85) (31,53) 9,89 
wap Artigos de vestuário (10,42) (10,27) (0,84) (21,77) (31,69) 6,14 
lea Produtos de couro e calçados (9,55) (10,21) 3,49 (22,15) (32,47) 9,44 
lum Madeira e mobiliário (7,72) (10,38) 0,75 (22,04) (32,22) (3,59) 
ppp Papel e celulose (7,70) (10,27) 1,51 (21,95) (32,07) 5,63 
p_c Gasolina e óleos combustíveis (7,23) (8,83) 0,65 (21,98) (25,71) 0,31 
crp Químicos não petroquímicos (7,74) (9,77) 2,49 (21,88) (30,54) 10,46 
nmm Prod. minerais não metálicos (7,97) (10,17) (0,63) (21,92) (32,04) (3,40) 
i_s Metais não ferrosos (7,92) (10,07) 3,53 (21,91) (31,36) 7,53 
nfm Produtos siderúrgicos básicos (7,67) (9,86) 7,69 (21,81) (30,68) 22,38 
fmp Outros produtos metalúrgicos (8,00) (10,27) 3,02 (21,82) (31,53) 3,33 
mvh Automotivos (7,58) (9,95) 2,48 (21,80) (31,35) 5,07 
otn Outros veículos e peças (7,66) (10,25) 8,11 (21,78) (30,84) 3,20 
ele Equipamentos eletrônicos (7,76) (9,79) 3,37 (21,70) (28,41) 0,43 
ome Máquinas e equipamentos (7,87) (10,26) 5,07 (21,76) (31,16) 14,03 
omf Equipamentos diversos (9,56) (10,33) (0,07) (21,79) (32,64) 5,94 
Serviços 
ely Eletricidade (7,66) (10,43) 1,43 (21,71) (32,26) 2,72 
gdt Distribuição de gás (7,52) (9,94) 1,65 (21,70) (28,05) 1,04 
wtr Saneamento básico (7,91) (9,97) 0,50 (21,73) (33,62) (2,81) 
cns Construção civil (7,54) (10,50) (2,40) (21,71) (32,10) (6,20) 
trd Comércio (8,51) (10,52) (0,84) (21,71) (33,50) 0,09 
otp Transporte terrestre (7,93) (9,57) 0,02 (21,75) (33,14) 2,09 
wtp Transporte marítimo (7,56) (9,51) 4,43 (21,76) (31,93) 8,85 
atp Transporte aéreo (7,60) (9,56) 1,23 (21,76) (31,53) 10,67 
cmn Comunicações (7,66) (10,62) 0,08 (21,70) (33,28) (2,82) 
ofi Serviços financeiros (7,49) (10,71) 1,08 (21,69) (34,35) (2,77) 
isr Seguros (7,50) (10,64) (0,87) (21,70) (32,90) 5,79 
obs Serv. prestados às empresas (7,53) (10,64) 0,14 (21,72) (32,64) (0,04) 
ros Lazer e outros serviços (7,66) (10,68) (1,13) (21,71) (33,02) (6,43) 
osg Adm. púb, defesa, saúde, educ. (7,64) (10,69) (1,22) (21,69) (33,96) (12,44) 
dwe Aluguéis (10,74) (10,74) (1,87) (34,49) (34,49) (12,49) 
Bens de capital (10,10) (2,52) (30,74) (6,41) 

Setor  Descrição 

Brasil China 
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regionais. Isso, aprofundado por uma significativa perda dos termos de troca, via queda dos 

preços das exportações, resulta em uma perda de renda e bem-estar no Brasil e na China, 

verificada pela redução da medida de Variação equivalente (EV).  

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

APC entre Brasil e China após o ajuste cambial.  Finalmente, é possível simular o 

impacto de um APC entre os países após a correção do câmbio de ambos, via ajuste das 

tarifas de importações. No geral, os resultados são bastante aproximados aos apresentados 

anteriormente
34

. Isso ocorre pois, mesmo com o ganho advindo da constituição do APC para 

Brasil e China, a significativa perda de termos de troca, resultante do choque aplicado ao 

Resto do Mundo, sobrepõe qualquer outro ganho.  

Entretanto, um exercício válido é comparar o efeito sobre os setores com maiores ganhos 

e perdas do primeiro cenário, o APC sem ajuste cambial, com o resultado setorial apresentado 

quando se ajusta o câmbio. O que se percebe é que quando o câmbio é corrigido, alguns 

setores perdem competitividade. Isso é ilustrado na tabela 19. Ao ordenar os setores da maior 

variação da produção setorial para a menor, é possível ver que alguns setores competitivos no 

primeiro cenário, ou seja, que apresentaram um aumento na produção em um ambiente de 

acordo preferencial com câmbio “corrente”, deixam de ser no segundo cenário, com o ajuste 

do câmbio ao nível “neutro”.  Um exemplo é a soja em grão, que apresenta um dos maiores 

                                                             
34   Os resultados desta seção não foram apresentados por serem bastante próximos aos da seção anterior, mas 

podem ser apresentados, caso requisitados. 

Tabela 18 – Remuneração dos fatores, nível de renda, termos de troca e bem-estar. 

Brasil  China RoW 

Variação percentual 

Retorno real dos fatores primários 
Terra 3,10 (18,06) (0,61) 
Trabalho não qualificado (0,52) (3,41) 0,00 
Trabalho qualificado (0,99) (6,69) 0,14 
Capital (0,64) (2,90) 0,06 
Recursos naturais 8,80 11,92 (0,82) 

Renda dos agentes regionais (11,82) (42,66) 2,50 

Termos de troca (10,05) (31,98) 2,43 

Atividade (PIB — em quantidade) (0,09) 0,79 0,04 

Milhões de US$ de 2004 
Variação Equivalente (9.875,06) (234.620,94) 225.167,06 
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impulsos positivos na sua produção no Brasil quando se estabelece um APC com a China, 

dada tendência de especialização no sentido da vantagem competitiva de cada parceiro. 

Entretanto, ao se ajustar as tarifas de importações para neutralizar as potenciais vantagens 

comerciais advindas do câmbio, a atividade setorial no Brasil cai. O mesmo acontece com 

Produtos minerais não metálicos.  

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O mesmo raciocínio é válido para produtos chineses que, quando o câmbio é corrigido, 

perdem parte de sua vantagem competitiva em relação a produtos brasileiros. O que se 

percebe que é tais setores apresentam aumento da produção no Brasil, — como óleos 

vegetais, outros produtos metalúrgicos, máquinas e equipamentos e equipamentos eletrônicos 

— apresentam aumento da produção no Brasil. Vale mencionar que um número maior de 

setores chineses apresenta tal “reversão”, o que indica a significativa importância que o 

câmbio desalinhado possui sobre a competitividade dos produtos chineses e sobre os 

consequentes ganhos na economia. Entretanto, setores chineses tradicionalmente 

reconhecidos pela sua competitividade, como artigos têxteis e de vestuários, mantêm tal 

característica, mesmo após a correção do câmbio. 

  

Tabela 19 – Variação da produção setorial brasileira de setores selecionados (%). 

Cenário 1 Cenário 2 

lea Produtos de couro e calçados 2,01 4,42 China 
mvh Automotivos 0,97 3,24 ROW 
osd Soja em grão 0,54 (0,51) Brazil 
cmt Carnes bovinas e outras 0,54 2,00 Brazil 
ctl Bovinos e outros animais 0,43 1,84 ROW 
nmm Prod. minerais não metálicos 0,15 (0,57) Brazil 
i_s Metais não ferrosos 0,14 2,95 Brazil 
nfm Produtos siderúrgicos básicos 0,09 6,81 Brazil 
ocr Outros produtos agrícolas 0,09 0,73 Brazil 
fmp Outros produtos metalúrgicos (0,49) 2,01 China 
vol Óleos vegetais (0,52) 2,54 Brazil 
ome Máquinas e equipamentos (0,68) 3,50 China 
wht Trigo em grão (0,86) 3,65 Brazil 
pfb Fibras naturais (0,89) 0,51 Brazil 
ele Equipamentos eletrônicos (0,99) 2,25 China 
omf Equipamentos diversos (1,38) (1,71) China 
wap Artigos de vestuário (1,82) (2,73) China 
tex Artigos têxteis (2,55) (1,70) China 

Variação da produção setorial Região com  
maior IVC 

Setores  
com  

maiores  
ganhos  
com um  

APC 

Setores  
com  

menores  
ganhos  
com um  

APC 

Setor Descrição 
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6 CONCLUSÃO 

 

O crescimento significativo experimentado pela economia chinesa em anos recentes se 

traduziu em aumento representativo do comércio externo desse país. Concomitantemente, as 

exportações brasileiras, que registraram participação relativamente estável no total das 

exportações mundiais no decorrer da década, passaram a ser destinadas mais intensamente ao 

crescente mercado chinês, se constituindo, a partir de 2009, no principal destino das 

exportações do Brasil. Tal volume e a complementaridade da pauta de exportações entre os 

dois países sugerem a possibilidade de serem gerados ganhos de bem-estar ao se adotar um 

acordo preferencial de comércio entre eles.  

Conforme visto na primeira parte do trabalho, as simulações realizadas com o modelo 

GTAP confirmam que um acordo preferencial entre Brasil e China resultaria em um ganho de 

bem-estar para os dois países, na medida em que o comércio entre se eles se aprofunda cada 

vez mais em setores nos quais eles produzem com maior eficiência comparativamente ao 

restante do mundo. O mesmo não ocorre, por exemplo, em acordos preferenciais do Brasil 

com os outros países do BRICS — Rússia, Índia e África do Sul —, que, apesar da sua 

crescente atividade econômica, não possuem tal relevante representatividade no comércio 

exterior com o Brasil.  

Entretanto, tal especialização do comércio cria uma tendência à concentração de produtos 

de menor valor agregado na pauta de exportação brasileira. A estrutura exportadora da 

indústria chinesa e o aumento da renda média naquele país contribuem para que as 

importações da China se concentrem em commodities metálicas e agrícolas, ressaltando-se 

que as exportações brasileiras de produtos básicos destinados ao mercado chinês registraram 

concentração significativamente superior à assinalada com os demais parceiros comerciais 

(BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2011). E, conforme visto nos resultados das simulações 

realizadas, há, com o estabelecimento de um APC com a China, uma queda na produção de 

produtos de maior valor agregado no Brasil. 

Dado o estágio recente de desenvolvimento e urbanização chinês, é de se esperar que o 

ciclo de forte demanda por produtos primários ofertados pelo Brasil perdure por mais tempo. 

Ou seja, no longo prazo, tal tendência pode ter um efeito negativo sobre a estrutura produtiva 

brasileira e sobre a competitividade da indústria local em bens de maior valor agregado. 

Assim, uma análise dinâmica do impacto, no longo prazo, de um acordo preferencial de 

comércio entre Brasil e China seria o próximo passo deste exercício, uma vez que haja um 

modelo de equilíbrio geral dinâmico, em que o estoque de capital possa ser endógeno. Além 
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disso, um outro passo adicional deste trabalho seria analisar o estabelecimento de um APC 

com a China no contexto do Mercosul.  É de se esperar que nesse cenário as exportações de 

manufaturados brasileiros para a Argentina sejam impactadas pela concorrência chinesa. O 

mesmo poderia acontecer com a soja exportada pelo Brasil, que poderia encontrar um forte 

concorrente na produção argentina. 

Por fim, foi analisado o impacto do desalinhamento cambial de Brasil e China na relação 

de comércio entre eles e o Resto do Mundo. Conforme foi visto, para o período analisado, 

tanto China quanto Brasil possuíam uma taxa cambial desalinhada, no sentido da manutenção 

de um câmbio mais desvalorizado que o nível de equilíbrio. Isso resulta em uma proteção 

artificial, que impulsiona a competitividades das exportações ao mesmo tempo que 

desestimula as importações.  

Ao se retirar, por meio de choques aplicados sobre as tarifas de importações, essa 

proteção resultante da desvalorização cambial de suas moedas o resultado é uma forte perda 

de bem-estar, via queda nos termos de trocas desses países. E, ao comparar o nível de 

atividade setorial após o ajuste cambial, o que se verifica é que há uma “reversão” da 

produção em alguns setores, isto é, alguns setores cujos produtos antes eram amplamente 

importados passam a ter maior produção local, e vice-versa. 

Tais resultados evidenciam o efeito significativo do câmbio na competitividade desses 

países no comércio internacional. Entretanto, por mais que o impacto do câmbio no comércio 

internacional como uma forma de proteção tarifária arbitrária seja evidente, conforme tratado 

em vários estudos recentemente, o problema ainda é passível de solução, uma vez que não foi 

incorporado às regras da OMC.  
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