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RESUMO 

 

 

Motivado pelas diversas discussões em torno do futuro das negociações 

multilaterais do comércio mundial, utilizando o embasamento de trabalhos anteriores 

realizados a partir de dados de exportação e importação nos Estados Unidos da 

América, o presente trabalho busca estimar impactos econômicos ao Brasil das 

diretivas do Acordo de Facilitação de Comércio de Bali, utilizando-se para isso de 

Modelo de Equilíbrio Geral já consolidado no tratamento de comércio internacional, 

bem como sua base de dados. Os principais resultados indicam uma 

reindustrialização das exportações brasileiras, e permitem concluir que a adesão ao 

Acordo gera ganhos ao Brasil, e que o país segue na direção correta nesse aspecto. 

Tais resultados se mostram úteis na formulação de futuras diretrizes para a abertura 

comercial. 

Palavras-chave: Acordo de Bali, modelos de equilíbrio geral computável, facilitação 

de comércio, GTAP. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

Motivated by the various discussions on the future of the multilateral negotiations of 

world trade, using previous works, which used data on export and import in the 

United States of America as basis, this paper seeks to estimate the economic 

impacts of the policies of Bali Trade Facilitation Agreement to Brazil, making use of a 

consolidated Computable General Equilibrium model in the treatment of international 

trade, as well as its database. The main results indicate a reindustrialization of 

Brazilian exports, and show that the adherence to the Agreement generates gains in 

Brazil, and that the country goes in the right direction in this regard. Such results 

could be useful in elaborating future guidelines for trade liberalization. 

 

Keywords: Bali Package, computable general equilibrium model, trade facilitation, 

GTAP.  
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1 INTRODUÇÃO 

O Acordo de Facilitação de Comércio de Bali, determinação da extensa 

rodada de negociações de Doha, sinaliza impactos à eficiência dos processos 

aduaneiros. Uma vez que suas diretrizes sejam seguidas, espera-se que 

principalmente países em desenvolvimento, aqueles que em geral têm maior 

carência, percebam substancial melhora em seus processos de importação e 

exportação de mercadorias. 

Ao mesmo passo em que acordos comerciais evoluem, custos indiretos 

de transação, constituídos principalmente pelo atraso em sua efetivação, ganham 

notoriedade, e são destacados pela literatura geral de comércio internacional como 

uma barreira a ser transposta, com potenciais ganhos em escala global. 

Considerando esses aspectos, e tendo em vista as características da 

estrutura aduaneira brasileira, o presente estudo propõe-se a estimar os impactos 

das possíveis reduções de custos em nossas transações na dinâmica do comercio 

internacional. Nessa situação, busca-se também entender os desdobramentos 

específicos para os diferentes setores econômicos do Brasil. 

Tais objetivos serão perseguidos utilizando como ferramenta a 

modelagem computacional, com base em dados consolidados e estimações de 

trabalhos anteriores, e através da análise perspectiva de uma possível melhoria do 

desempenho brasileiro como agente no comércio internacional, motivada pela 

aderência ao Acordo de Bali. 

Para isso, é feita uma revisão bibliográfica no Capítulo 2, que vai desde a 

documentação de acordos comerciais até a evolução de estudos no âmbito de 

comércio internacional que tangenciam o assunto aqui proposto. 

No Capítulo 3 é apresentada a base de dados, em conjunto com a 

definição dos aspectos da modelagem e das premissas utilizadas na obtenção de 

resultados, bem como os ensaios realizados. 

Em seguida, no Capítulo 4, são apresentados os principais resultados 

encontrados e suas implicações e por último, no capítulo 5, conclui-se. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Como embasamento ao estudo proposto tem-se inicialmente o conteúdo 

do próprio acordo de comércio. 

Parte-se na sequência para uma revisão dos trabalhos realizados no 

contexto de facilitação de comércio, buscando ao mesmo tempo mostrar os passos 

que já foram dados nesse sentido nas últimas décadas e fundamentar a presente 

análise. 

 

2.1 O Acordo de Facilitação do Comércio de Bali 

 

A Organização Mundial do Comércio (OMC), estabelecida em 1995 como 

um passo seguinte àqueles que sucederam as guerras mundiais no século XX na 

busca de cooperação internacional, é uma organização que pretende supervisionar 

e liberalizar o comércio entre as nações. A organização lida com a regulamentação 

do comércio entre os seus países-membros e fornece uma estrutura para 

negociação e formalização de acordos comerciais e um processo de resolução de 

conflitos que visa ajudar produtores de bens e serviços, exportadores e importadores 

a conduzir suas atividades. Ao mesmo tempo, ela reforça a adesão dos participantes 

aos acordos, que são assinados pelos representantes dos governos dos Estados-

membros e ratificados pelos parlamentos nacionais (OMC, 2011). São membros 

atualmente 160 países, dentre eles o Brasil. 

Sua nona rodada de negociações é a Rodada Doha, que foi iniciada em 

2001 e leva o nome da cidade onde o os países discutiram a abertura do comércio 

mundial. A rodada ainda está aberta, com conversações que visam diminuir as 

barreiras comerciais ao longo do mundo, focando no livre comércio entre os países e 

com foco principalmente naqueles em desenvolvimento. 

Depois de mais de nove anos de negociações, os membros da OMC 

chegaram então a um consenso sobre um Acordo de Facilitação do Comércio (TFA, 

sigla em inglês) na Conferência Ministerial de Bali, em Dezembro de 2013, como 

parte de um pacote mais amplo (Pacote de Bali), que por sua vez integra a Rodada 

Doha. 

O acordo final contém disposições para aprimorar a rapidez e a eficiência 

de procedimentos aduaneiros através de uma cooperação eficaz entre as 
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alfândegas e outras autoridades competentes em matéria de facilitação do comércio 

e questões de conformidade aduaneira, dispondo também sobre temas como 

assistência técnica e capacitação na área. Assim, o texto cria arranjos voltados à 

livre e rápida movimentação de bens entre os países. 

Na primeira seção, o primeiro artigo trata da disponibilidade online de 

informações de importação e exportação em portos, bem como as tarifas aplicadas, 

regras de classificação de produtos, leis aplicáveis, restrições, proibições e 

penalizações.  

Os artigos seguintes cuidam que exista a oportunidade de que os pontos 

sejam discutidos entre os negociantes, e que possa ocorrer revisão de 

procedimentos (no caso de decisões administrativas e apelos judiciais), pontuando a 

elevação da imparcialidade, da transparência e da não discriminação (o que pode 

envolver controles e inspeções, detenção de mercadorias e procedimentos de teste). 

Subsequentemente, o artigo seis dedica-se às taxas impostas a 

mercadorias transacionadas, disciplinando seu montante para que se aproxime dos 

custos de serviços efetivamente realizados. Esse ponto tem importância no presente 

estudo quando configura custos diretos do comércio, ou seja, despesas relacionadas 

ao fornecimento de informações e documentação à autoridade competente (OCDE, 

2009). 

Na continuação, o sétimo artigo entra no mérito de desembaraço de 

mercadorias, o que inclui procedimentos prévios e posteriores ao intercâmbio, 

passando por medidas de facilitação de comércio. Destaca-se o estabelecimento em 

seu item sete de que os membros incluam pelo menos três das seguintes medidas: 

a) Baixos requisitos de documentação e de dados, conforme o caso; 

b) Baixa taxa de controles físicos e verificações, conforme o caso; 

c) Baixo tempo para liberação, conforme o caso; 

d) Pagamento diferido de impostos, taxas e encargos; 

e) Utilização de garantias globais ou reduzidas; 

f) Declaração única para todas as importações ou exportações em um 

dado período e 

g) Desembaraço de mercadorias nas instalações do operador autorizado 

ou outro local autorizado pela alfândega. 

Nesse mesmo artigo, ressalta-se também o tratamento de bens perecíveis 

dado pelo item nove. O texto, visando à prevenção de perdas evitáveis ou da 
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deterioração de mercadorias perecíveis, e cuidando que todos os requisitos 

regulatórios sejam cumpridos, propõe que cada membro deve prover a liberação de 

mercadorias perecíveis, em circunstâncias normais, dentro do menor tempo possível, 

além de prover a liberação em circunstâncias excepcionais, quando for apropriado, 

fora do horário de expediente da alfândega e de outras autoridades relevantes. Essa 

visão é aderente com a percepção encontrada na literatura a respeito de 

mercadorias naturalmente sensíveis, como destacam Walkenhorst & Yasui (OCDE, 

2009). Segundo eles, para bens perecíveis por natureza, como alimentos, atrasos e 

outros problemas na fronteira podem se revelar bastante custosos. Além disso, 

produtos de agricultura, de madeira e pescados geralmente são sujeitos a 

procedimentos adicionais de fronteira e inspeção física para garantir a observância 

de requisitos fitossanitários, o que gera um aumento considerável nas tarifas e 

tempo gasto. 

Na sequência, trata-se da cooperação entre agências de fronteiras, que 

inclui alinhamento de dias e horário de trabalho, alinhamento de procedimentos e 

formalidades e compartilhamento de instalações, e da circulação de mercadorias 

sob controle aduaneiro no que tange permissão de que mercadorias destinadas à 

importação sejam movidas, sob controle da alfândega, entre as repartições 

existentes dento do território. 

O décimo artigo refere-se a formalidades relacionadas à importação e 

exportação sob controle aduaneiro, descrevendo, entre outros, requerimentos de 

documentação, uso de Padrões Internacionais e inspeção pré-carregamento. O item 

quatro, particularmente, zela pela adoção de um guichê único (single window, em 

inglês) que centraliza o acesso a serviços e sistemas governamentais destinados à 

obtenção de documentos pertinentes. 

Por fim, os artigos finais da primeira seção abordam a cooperação entre 

fronteiras, encorajando a prática de Compliance, a troca de informações entre os 

membros e a reciprocidade de requisições e as disposições institucionais. Pode-se 

frisar o item doze do artigo doze, que enfatiza que nenhuma das determinações 

deve impedir membros de manterem acordos bilaterais ou multilaterais ou afetar as 

relações já existentes. Com relação às disposições institucionais, têm-se o 

estabelecimento dos seguintes comitês: 

a) Comitê de Facilitação do Comércio, aberto para a participação de todos 

os membros, com frequência de reuniões conforme demanda (porém inferior a um 
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ano), e com o objetivo de fornecer consultoria a assuntos relacionados ao acordo. 

b) Comitê Nacional de Facilitação do Comércio, estabelecido por cada 

membro com o objetivo de facilitar a coordenação doméstica e o cumprimento das 

disposições do acordo.  

Na segunda seção do acordo, são definidas as disposições especiais e de 

tratamento diferenciado para membros de países menos desenvolvidos e em 

desenvolvimento, ponderando para que esses sejam obrigados a assumir 

compromissos em medida compatível com seu desenvolvimento individual, suas 

necessidades financeiras e suas capacidades administrativas e institucionais. A 

divisão se faz justa, uma vez que estudos mostram que países em desenvolvimento 

tendem a ganhar mais com procedimentos de comércio mais eficientes (OCDE, 

2009), embora o desafio possa ser maior para essas economias do que para o 

mundo desenvolvido.  

Quando se diferenciam países quanto ao seu grau de desenvolvimento, é 

importante ter em mente a posição do Brasil com relação aos demais. Nesse sentido, 

de forma a obter uma referência, são apresentados a seguir os dados nacionais 

considerados pelo Doing Business, projeto que examina pequenas e médias 

empresas e fornece medidas objetivas de suas regulamentações e seus 

cumprimentos em diversas economias do mundo. 
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Facilidade de fazer negócios no Brasil – Visão Glob al 

     Região America Latina & Caribe Ranking 2015 Ranking 2014** Alteração 

População 200.361.925 120 123 3 

RNB Per Capita 
(US$) 11.690 

DTF 2015* 
(%) 

DTF 2014*  
(% ) 

Alteração DTF* 
(pontos percentuais) 

Cidades 
cobertas São Paulo, Rio de Janeiro. 58.01 57.39 0.62 

 
 Tópicos Posição 2015 Posição 2014 Alteração 

Começar um negócio 167 160 -7 

Obtenção de alvarás de construção 174 171 -3 

Obtenção de eletricidade 19 19 0 

Registros de propriedade 138 137 -1 

Obtenção de crédito 89 86 -3 

Proteção de investidores 
minoritários 35 35 0 

Pagamento de taxas 177 175 -2 

Comércio entre fronteiras 123 126 3 

Cumprimento de contratos 118 118 0 

Resolução de Insolvências 55 60 5 

 

Quadro 2.1 - Facilidade de fazer negócios no Brasil – 2015  

Fonte: Adaptado de DOING BUSINESS (2014c) 

Notas: *O índice  DTF (do inglês Distance to Frontier) mostra quão distante em média a economia 

está em um ponto no tempo do melhor desempenho atingido por uma economia em cada Indicador 

Doing Business desde  2005 ou o terceiro ano em que as informações para o indicador foram 

coletadas. A medida é normalizada para que varie de 0 a 100, com 100 representando a fronteira.  

**Os índices de anos passados são ajustados. Eles são baseados em 10 tópicos e refletem correções 

de dados. 

 

Sabendo que o ranking leva em consideração 189 economias, a atual 

posição do Brasil em 120º, e o posicionamento ainda pior quando se trata 

isoladamente do pagamento de taxas e da negociação entre fronteiras, colocam o 

país em posição bastante desfavorável no cenário mundial. 

Feita a comparação, por fim, para facilidade de referência, são resumidos 

no quadro seguinte os artigos do Acordo de Bali e o seu assunto correspondente. 
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Seção Artigo Conteúdo 

I 

1 Publicação e disponibilidade de informação. 

2 Informações anteriores à entrada em rigor. 

3 Consulta administrativa. 

4 Procedimentos de recurso ou revisão. 

5 
Outras medidas para aumentar a imparcialidade, não 
discriminação e transparência. 

6 Taxas e cobranças relacionadas à importação e exportação. 

7 Liberação e desembaraço de mercadorias. 

8 Cooperação entre agências de fronteira. 

9 Circulação de mercadorias sob controle aduaneiro. 

10 
Formalidades relacionadas à importação e exportação e 
trânsito. 

11 Liberdade de trânsito. 

12 Cooperação aduaneira. 

13 Disposições Institucionais. 

II - 
Provisões para tratamento especial e diferenciado para 
membros de países em desenvolvimento e membros de 
países menos desenvolvidos. 

Quadro 2.2 - Conteúdo resumido do Acordo de Facilitação do Comércio de Bali 

Fonte: elaboração própria 

 

 

2.2 Estudos de custos de transações comerciais e fa cilitação de comércio 

 

Esta seção dedica-se a revisar a literatura existente de benefícios da 

facilitação de comércio, apontando os principais estudos realizados nas últimas 

décadas, muitos do quais são referenciados pela própria OCDE (Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico) em suas pesquisas. 

A partir do estudo “Paperwork or Profits in International Trade” realizado 
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em 1971 com base em pesquisas feitas a empresas americanas de exportação e 

importação (corretores, transitários, seguradores e outros), o Conselho Nacional de 

Documentação Comercial Internacional dos Estados Unidos (US-NCITD) estimou os 

custos diretos das transações realizadas. Examinando o custo de documentação 

para o comércio internacional de produtos manufaturados e de consumo, surgidos a 

partir de uma gama de procedimentos oficiais solicitados (relativos a financiamento, 

seguros, transporte e alfândega), estimou-se que os custos de documentação 

equivaliam a 7,5% do valor total dos carregamentos do país. Pesquisas posteriores 

converteram o próprio resultado obtido pelo US-NCITD em aproximadamente 5% 

para importações e 7% para exportações, e assumindo que os custos existem em 

ambas as pontas da transação, estimou-se que os custos totais estivessem entre 10 

e 15% do valor total das mercadorias negociadas (Raven, 1996). 

O assunto desde então ganhou expressividade devido principalmente às 

reduções de barreiras tarifárias nas sucessivas rodadas de negociações de 

comércio internacional e às mudanças nas práticas de gestão da cadeia de 

suprimentos, tais como uma maior dependência de entregas just-in-time1.  

Posteriormente, no início dos anos 1980, o Conselho Sueco de 

Procedimentos Comerciais (SWEPRO) usou dados de fontes empresariais e 

governamentais para estimar o custo de observância dos procedimentos comerciais 

do país, concluindo que eles poderiam chegar a 4% do valor das mercadorias em 

cada ponta (excluindo-se óleo, ferro, minério, navios e aeronaves), chegando 

portanto a 8% do valor total. 

Ernst & Whinney (1987a) estimaram os custos para cumprimento das 

exigências feitas para o comércio interno da União Européia (UE), restritos nesse 

estudo àqueles relacionados a pessoal, computadores, despesas e honorários de 

agentes de desembaraço, incluindo tanto procedimentos de importação quanto de 

exportação, obtendo resultado de 0,7% para o primeiro e de 0,8% para o segundo, 

ou 1,5% do total. Na mesma publicação, os autores, focando no transporte 

rodoviário para o comércio dentro da UE, conduziram uma análise sobre os custos 

atribuídos a atrasos por formalidades em negociações. Estimou-se esse custo total 

em valores monetários, interpretado posteriormente por Cecchini et al  (1988) como 

                                                           
1  Jus-in-time é um modelo de gestão da produção que busca torná-la enxuta, com a melhoria 

contínua dos processos desde a obtenção de produtos base, com estoques reduzidos, até o 
transporte. 
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algo em torno de 1,5% do valor final do produtos, o que configura cronologicamente 

a primeira aferição de custos indiretos dentre os trabalhos selecionados nesta 

bibliografia.  

Os custos com documentação em transações na Europa foram estimados 

também pelo Relatório Final EU COST 306 (Comissão Européria, 1989), no qual 

aparecem valores de podem variar de 3,5% a 15% se forem consideradas 

contribuições posteriores relacionadas à inclusão de erros, como da Conferência das 

Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD,1994b), Raven(1996) 

e IECC (1996). Esse primeiro, que revisa também outros trabalhos aqui previamente 

citados, considera os custos diretos e indiretos nas transações comerciais em nível 

mundial no intervalo de 7% a 10% do valor total das mercadorias, conforme 

apresentado no Simpósio Internacional de Eficiência em Comércio da Organização 

das Nações Unidas (UNISTE) daquele ano. 

Uma pesquisa com importações de empresas industriais e comerciais 

japonesas, conduzida pelo Ministério do Comércio Internacional e Indústria (METI), 

no Japão (1998) concluiu que os custos para os procedimentos administrativos 

encontram-se no intervalo de 0,5% a 1,2% para maquinário de transporte e entre 0,5% 

e 2,4% para demais máquinas e equipamentos. Levantou-se que uma redução de 

custo em torno de 2% poderia ser então aplicada aos preços de importações da 

maior parte das economias em desenvolvimento asiáticas.  

Também em 1998, um palestrante do Simpósio de Facilitação de 

Comércio da Organização Mundial do Comércio (OMC) relatou que os altos custos 

trabalhistas e a baixa produtividade no manuseio de cargas de portos indianos 

resultariam em um custo para movimentação de um container na Índia em torno de 

50% superior ao de países vizinhos, e entre 10% e 30% superior a países europeus 

e americanos (WTO, 1998).  Em situação semelhante, Guasch e Spiller (1999), 

argumentaram que provedores de serviço portuário monopolistas e a regulação 

ineficiente das operações aumentariam entre 5% e 25% as tarifas implícitas das 

exportações na América Latina. 

A apreciação dos custos de transação até o final do século XX teria sido 

realizado por uma parcela representativa das economias do mundo. Surgem no 

século seguinte novas contribuições, em paralelo com uma mudança no cenário 

internacional em função dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. 

No próprio ano de 2001, David Hummels, através do artigo “Time as a 
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Trade Barrier”, examinou a importância do tempo como uma barreira ao comércio, 

estimando a magnitude do seu custo e relacionando esses padrões de comércio e a 

organização internacional da produção. Os resultados obtidos foram considerados 

em diversos trabalhos posteriores (inclusive dele próprio, realizado em 2013), e 

contribuíram na maior compreensão de custos indiretos nas transações. Dada sua 

importância, inclusive para o presente estudo, será dedicada a seção seguinte para 

sua exposição. 

Ainda no mesmo ano, Hertel, Walmsley e Itakura (2001) introduziram de 

forma inédita uma variável de eficiência para choque em modelo computacional, 

buscando simular o impacto de menores custos de transação não tarifários, como 

custos de desembaraço aduaneiro, no acordo de livre comércio entre o Japão e 

Cingapura. Trata-se da mesma metodologia adotada no presente estudo, como será 

futuramente especificado. 

Haralambides & Londoño-Kent (2002) pesquisaram os movimentos, os 

tempos, e os custos de cada procedimento no transporte rodoviário de produtos 

manufaturados através da fronteira entre Laredo (EUA) e Nuevo Laredo (México), o 

maior ponto de passagem entre os dois países, aplicando-os a um exemplo 

hipotético de um carregamento de Chicago (EUA) a Monterrey (México). Obtiveram 

assim, entre custos de manuseio, inspeção e outros, o equivalente entre 0,8% e 2,1% 

no valor total das mercadorias na direção dos Estados Unidos ao México, e de 0,6% 

a 1,2% para a direção contrária. De forma semelhante à que se propõe o presente 

trabalho, baseando-se nos custos de atraso calculados por Hummels (2001), os 

autores chegaram então aos custos equivalentes dos atrasos ocorridos nas duas 

direções, obtendo nesse caso, valores no intervalo de 1,6% a 4% para EUA-México 

e 0,1%-0,5% para México-EUA. 

Em estudo abrangente dos impactos de barreiras não tarifárias em 

modelos de Equilíbrio Geral Computável (CGE, sigla em inglês), Andriamananjara et 

al (2004) estimaram equivalentes ad valorem globais utilizando informação de preço 

da Euromonitor2 e cobertura de informações de barreiras não tarifárias da UNCTAD. 

Os autores utilizaram então as estimativas para simular os efeitos de bem-estar com 

a remoção das barreiras, cujos ganhos globais ficariam em torno de $90 bilhões de 

dólares. 

                                                           
2 A Euromonitor é uma empresa privada de inteligência de mercado, que realiza pesquisas e fornece 

informações em diversos setores na economia. 
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Não apenas baseados nos resultados de Hummels, mas contando com 

seu apoio no recálculo dos custos de atrasos para uma base de dados mais 

atualizada e detalhada, Minor & Tsigas (2008), além de analisar as conexões entre a 

facilitação de comércio e volumes de negócios, introduziram a faceta central da 

metodologia de pesquisa que utiliza uma base de dados formada por equivalente 

tarifários para o tempo em negociações, que são específicos para cada produto e 

país. Essa base foi então utilizada no contexto de modelos CGE para explorar os 

efeitos de eventuais reduções de tempo em negociações para países agrupados por 

renda em grupos. Vale ressaltar que essa metodologia, considerada desde utilização 

da base de dados de equivalente tarifários de tempo até a modelagem por CGE, 

será aplicada no presente estudo na perspectiva de uma possível melhoria do 

desempenho do Brasil como agente no comércio internacional, motivado pela 

aderência ao Acordo de Bali. 

Fugazza e Maur (2008), empreendendo esforços para tornar a 

modelagem através de CGE uma ferramenta de política útil para analisar barreiras 

não tarifárias, e assumindo que essa prática estava na época ainda em fase inicial, 

significando que, ex ante, relativamente pouco se sabia dos custos e benefícios das 

barreiras, mostraram que utilizando as mesmas estimativas robustas da incidência 

de barreiras, pode-se obter resultados vastamente diferentes dependendo das 

especificações do modelo, no caso, o Global Trade Analysis Project (GTAP), 

considerado pelos autores o carro-chefe das análises de política comercial em CGE.  

A implementação das diferentes categorias de efeitos econômicos 

geradas pelas barreiras não tarifárias no GTAP se deu tanto pela mudança nos 

tributos afetando as transações, através da variável tms, quanto pelo efeito de 

eficiência representando a mudança em preços de um parceiro comercial particular, 

através da variável ams. Essa segunda abordagem, que trata as barreiras como 

“areia nas rodas” do comércio, tem vantagem sobre a primeira na medida em que 

evita questões relacionadas às receitas oriundas de taxas, encontradas quando 

essas são utilizadas para a modelagem no GTAP, como na primeira abordagem. De 

fato, como resultado do estudo, mesmo nos casos de predominância de barreiras 

criadoras de receita, em detrimento de barreiras técnicas, o resultado da utilização 

dessa última se mostrou mais razoável, restringindo-se, no entanto, a valores 

pequenos de choques. 

Na conclusão, os autores reconhecem que a modelagem através de 
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choques de eficiência é mais adequada para a representação de custos indiretos.  

Dentre os estudos mais recentes no assunto, destaca-se um artigo que 

trata do duplo desafio encontrado pelas fronteiras de promover ao mesmo tempo 

segurança e facilitação (Martincus & Fariña, 2014). Os autores comentam a atuação 

dos organismos de controle fronteiriço, ponderando seu possível impacto nos 

tempos para concretização de transações e relevando a importância de uma gestão 

coordenada de fronteiras para que esse efeito seja reduzido. 

 

2.3 O tempo como barreira ao comércio 

 

Hummels (2013), analisando tempos de atraso em procedimentos 

portuários como uma barreira não tarifária ao comércio internacional, apresentou 

uma metodologia para expressar o custo do tempo não em dias, mas em termos de 

equivalente tarifário, como será relatado a seguir.  

Segundo o autor, uma entrega rápida não é tão importante para produtos 

a granel e para produtos manufaturados simples, mas é crítica em duas 

circunstâncias: quando as mercadorias estão sujeitas a rápida depreciação e 

quando a demanda por elas é incerta.  

A depreciação acontece principalmente quando se trata de bens 

perecíveis, como flores ou frutas frescas, ou aqueles sujeitos a uma rápida 

obsolescência tecnológica, como equipamentos eletrônicos avançados, que podem 

perder um valor significativo se submetidos a longos tempos de transporte.  

Já a incerteza da demanda aparece devido à rápida mudança de 

preferências pelos consumidores, e à consequente escolha dos exportadores pela 

postergação de decisões relacionadas à produção em busca de maior informação a 

respeito das condições do mercado, o que os compele a procurar meios de 

transporte mais rápidos para aumentar sua habilidade de resposta. 

No mesmo contexto, Aizenman (2004) e Schaur (2006) mostram que o 

transporte aéreo rápido pode ser um meio efetivo de lidar com a volatilidade da 

demanda internacional. As firmas podem atender um mercado estrangeiro com 

remessas baratas, porém lentas por meio marítimo, ou com remessas rápidas, 

porém mais caras por meio aéreo. Da primeira forma, o exportador deve enviar as 

mercadorias sem o conhecimento pleno da demanda que irá se materializar, o que 

minimiza seu custo com transporte, mas tem risco de sobre oferta em caso de 
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baixas demandas. No segundo caso, o exportador pode esperar até uma data mais 

próxima à venda e então atender a demanda com remessas aéreas. Ainda segundo 

Schaur (2006), as firmas depositam maior confiança no transporte aéreo quando 

lidam com mercadorias que historicamente tem maior volatilidade de demanda. 

A metodologia desenvolvida consiste em estimar o valor de um dia 

economizado no transporte de cada produto, seguindo para o cálculo do valor diário 

de economia de tempo por país, e concluindo com o cálculo dos equivalentes 

tarifários pela combinação dos valores de cada país com as informações do Doing 

Business. 

Tecnicamente, primeiro são utilizados dados sobre a escolha modal 

(comparação de transação por meio marítimo ou aéreo) para identificar o valor que 

os exportadores atribuem à economia de tempo para cada bem negociado, medido 

em ad-valorem ou em tarifa de termos equivalentes. Em segundo lugar, são 

combinadas as estimativas de economia de tempo para cada bem, com informações 

de defasagens relacionadas com: transporte dentro do país, atrasos nos portos e 

desembaraço aduaneiro para cada exportador. Isso permite calcular, para cada bem 

e cada exportador, o custo equivalente de atrasos ad valorem. Por último, os 

produtos são agregados para se obter estimativas concisas de atrasos. Esses 

passos são pormenorizados nas seções que seguem. 

Tais estimativas serão então incorporadas no presente estudo, e são 

apresentadas em capítulo específico dedicado à base de dados utilizada. 

 

2.3.1 Primeiro passo: estimar o valor da economia d e tempo por escolha 

modal 

 

Pode-se estimar o valor de economia de tempo, observando três coisas: 

os valores de bens importados utilizando ou o transporte aéreo ou o marítimo; o 

preço do transporte aéreo em relação ao transporte marítimo; e o número de dias 

em trânsito por via aérea em relação à via marítima. A ideia é explicar quando a via 

aérea é escolhida como uma função do prêmio pago por ele, e o tempo 

economizado. Quando o prêmio pago para o transporte aéreo é relativamente alto e 

o tempo economizado com o uso de aviões é pequeno, há menos embarque aéreo. 

Por outro lado, se o prêmio é pequeno e a economia de tempo usando aviões é 
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grande, há maior uso do transporte aéreo. 

A conversão destas estimativas em um cálculo do valor da economia de 

tempo é feita segundo o modelo em Hummels (2013), cujas equações são descritas 

na continuação.  

Suponhamos que um agente representativo consuma diferentes 

variedades de um bem k, produzidos pelo exportador j de acordo com a função de 

utilidade com Elasticidade de Substituição Constante (CES): 

(1) � = (∑ ���� ��	
)�/	
 

  �� = (�� − 1)/��  , e �� é a elasticidade de substituição entre as mercadorias. 

Um parâmetro chave no modelo é ��� , que captura um transformador 

preço-equivalente da qualidade. Enquanto que a qualidade tem muitas dimensões, 

estamos interessados na percepção de qualidade do consumidor por uma entrega 

mais oportuna. Ceteris paribus, o consumidor obtém maior utilidade de um bem 

chegando em um prazo curto do que daquele chegando com prazo maior, de modo 

que podemos escrever o transformador preço-equivalente da qualidade como: 

 

(2) ��� = ��������� 
 

Isto quer dizer que um aumento de um dia no transporte reduz a utilidade 

em ��� = ����, ou em logarítmos, ����� = −��. 

Isto produz uma função da demanda de uma variedade de bem k 

proveniente de um exportador j da seguinte maneira: 

 

(3) ��� = � �
!�
"�# $� =	�  �
&'(�)*+,�"�# $� 

 

O termo $� corresponde às despesas reais do importador com o produto 

k. O termo de preço -��  é o preço visto pelo consumidor, incluindo os custos de 

produção, transporte, e o lucro da empresa. Note-se que qualidade e os preços 

entram na equação de forma simétrica, porém com sinais invertidos. Ou seja, um 

aumento de 1 % em ��  é equivalente, do ponto de vista do consumidor, a uma 

redução de 1% nos preços dos produtos, uma vez que ambos aumentam a 
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demanda em σ %. 

Isso nos permite avaliar o valor para o consumidor de obter o produto um 

dia mais cedo. A redução do atraso em um dia produz uma melhoria de qualidade 

para o consumidor de ��, e isso aumenta a quantidade vendida por ����. Devido ao 

fato do transformador de qualidade ser escrito em termos de preço-equivalente, uma 

diminuição de um dia no tempo de transporte tem o mesmo impacto sobre as 

quantidades entregues do que uma redução de �� nas tarifas. Isto é, se estimarmos 

que �� = 1 %, então cada dia em trânsito se traduz na imposição de uma tarifa ad 

valorem de 1% sobre o bem em questão. 

 

Para a identificação de ��	é fundamental que se observe, no conjunto de 

informações disponíveis, se uma empresa escolheu transporte aéreo (caro e rápido) 

ou o transporte marítimo (lento e barato). Podemos, então, obter a escolha modal 

que maximiza os lucros para uma empresa do exportador j, da forma que segue. 

Deixando de lado o sobrescrito k da commodity por um momento, 

façamos com que o custo marginal de entregar um produto do exportador j para o 

mercado através da opção modal m seja ./� + 12, o que inclui o custo marginal de 

produção e a taxa de envio por unidade. A empresa irá cobrar preços iguais ao lucro 

sobre os custos marginais: 

-� = �� − 1 (./� + 12) 
 

E terá um lucro por unidade de: 3�,2��,2 = 1� − 1 (./� + 12) 
Multiplicando esse valor pela quantidade demandada, temos: 

(4) 3�,2 = �#�� 5./� + 126��,2 = �#�� 5./� + 126 7 89'852:�;<=6	&'(�)*+,�,= >�# $ 

A empresa pode agora comparar a rentabilidade do transporte aéreo com 

o transporte marítimo. O primeiro incorre um custo g maior, porem em menos dias 

em trânsito (definem-se dias de transporte aéreo para todos os exportadores). Já o 

transporte marítimo incorre em um custo de transporte mais baixo, porém mais dias 

em trânsito (utiliza-se um cronograma de envio para identificar os dias 

economizados). 
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A empresa escolhe o meio aéreo se 3�,�?@>3�,A:&�B ⇔ ��3�,�?@>��3�,A:&�B, ou 

conforme obtido da equação (4): 

ln F 1� − 1 5./� + 126G 1� − 1 5./� + 1�?@6	���������,*HI J�# $K > 	 F 1� − 1 5./� + 126G 1� − 1 5./� + 1A:&�B6	���������,MNO*P J�# $K 	 
Com alguma manipulação algébrica, chegamos a: 

=(1 − �)5��	-�,�?@:?Q − ��-�,A:&�B:?Q 6 − ��RSTUV/�S� > 0 

=(1 − �)5��	-�,�?@QAX − ln -�,A:&�BQAX 6 + (1 − �)(ln51 + Y�,�?@6 − ln51 + Y�,A:&�B6) − ��RSTU�,A:&�B > 0 

 

Na equação, os preços CIF e FOB3 se referem aos preços dos produtos 

incluindo e excluindo os custos de transporte respectivamente, e Y�,�?@	 = 1�,�?@	/	-	�,�?@	QAX é o custo ad-valorem do transporte aéreo para o exportador j. Se há muitas 

firmas vendendo a mercadoria para o mercado em questão, pode-se descrever a 

parcela dessas firmas que usam o transporte aéreo como uma função da mesma 

desigualdade. Ou seja, o valor das importações que são enviadas por meio aéreo 

em relação ao valor por meio marítimo é: 

�� 7 -��,�?@-��,A:&�B> = 	 (1 − �) ZlnZ	-�,�?@QAX − 	-�,A:&�BQAX [ + (1 − �)(ln	(1 + Y�,�?@	[ − ln	(1 + Y�,A:&�B	)) − ��RSTU�,A:&�B 

 

Pode-se inclusive estimar esta equação reunindo todas as informações de 

importação, ou fazê-lo de forma separada para cada produto k, caso em que os 

parâmetros principais são específicos por produto. 

Têm-se então uma forma de identificar o parâmetro de custo do tempo. 

Para um dado exportador j e um produto k, relaciona-se o valor de uma negociação 

feita por meio aéreo com outra feita por meio marítimo como uma função das 

diferenças entre os preços (excluindo os custos de transporte) para os dois meios, 

as diferenças em custos de envio ad valorem e os atrasos de tempo associados com 

o transporte marítimo. 

Como um controle adicional, inclui-se o preço médio da variedade de 

mercadoria k enviada pelo exportador j, assumindo que preços mais altos possam 

refletir em uma maior qualidade do produto, o que resulta: 
                                                           

3 As siglas CIF (do inglês, Cost, Insurance and Freight) e FOB (do inglês, Free on Board) são 
utilizadas no transporte marítimo para distinguir quem arca com os custos de frete entre comprador e 
fornecedor. No primeiro, o fornecedor é responsável por todos os custos e riscos com a entrega da 
mercadoria, incluindo o seguro e o frete. No segundo, o comprador assume todos os riscos e custos 
com o transporte da mercadoria assim que ela é colocada a bordo do navio (“Livre a bordo”). 
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(5) �� 7  \�
,*HI]M^
 \�
,MNO*P]M^ > = 	_��5��	-��,�?@QAX − ��-��,�?@QAX 6	+	_`�5ln51 +

Y��,�?@) − 							ln51 + Y��,A:&�B66 + _a�RSTU +	_b���-�� 

 

Essa é uma equação de estimativa, e pode ser assim obtida 

simplesmente usando método dos mínimos quadrados. Cada um dos coeficientes de 

estimação tem um parâmetro correspondente da função de utilidade, de forma que 

podemos utilizá-los para resolver para o valor da economia de tempo. �� = 1 − _`�, �� = −_a�/(1 − _`�) 
Conceitualmente, podemos pensar nesses dois parâmetros da seguinte 

forma. Uma firma pode estar relutante a usar transporte aéreo porque isso 

aumentaria os preços enfrentados pelos consumidores, diminuindo a quantidade que 

pode ser vendida. A resposta do consumidor é dada por �� = 1 − _`� . Quando 

consumidores são altamente suscetíveis a aumentos no preço, as firmas serão 

relutantes ao uso dessa modalidade. Por outro lado, há o peso de uma maior 

utilidade obtida pelos consumidores ao obter a mercadoria de forma mais rápida �� = −_a�/(1 − _`�). Os parâmetros foram escritos em termos de equivalente de 

preço a fim de calcular equivalentes tarifários. Como resultado, deve-se dividir o 

coeficiente de dias em trânsito marítimo pela sensibilidade de quantidades com 

relação aos preços. 

Em princípio o valor para os consumidores da economia de tempo �� 

poderia variar conforme exportadores ou produtos. Equipamentos eletrônicos, frutas 

frescas e vestuários de alta moda podem ser especialmente sensíveis com relação 

ao tempo, enquanto produtos a granel não. Se certos exportadores se especializam 

em produtos nesses extremos, suas sensibilidades médias ao tempo serão 

diferentes. 

A fonte relevante para identificar variações conforme mercadorias e 

países exportadores é o preço relativo do transporte aéreo, que pode variar 

conforme o país por dois motivos. Primeiro, a elasticidade dos custos de envio com 

relação à distância é maior para o meio aéreo do que para o meio marítimo. Isso 

significa que quanto mais distante o exportador está do mercado alvo, maior é o 
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preço relativo para transporte aéreo. Segundo, um exportador pode ter 

peculiaridades com o custo de transporte, levando em consideração, por exemplo, a 

qualidade da infraestrutura portuária e a competição entre transportadores (Wilson et 

al, 2004). 

De forma similar, o preço relativo do transporte aéreo pode variar 

conforme a mercadoria por dois motivos. Primeiro, os produtos são diferentes 

quanto ao peso, volume, e necessidades especiais de manipulação. Segundo, para 

uma mesma quantidade, variações no preço do produto afetam o impacto ad 

valorem de um maior custo de transporte por meio aéreo. 

Para as estimativas foram utilizados relatórios de importações americanas 

com informações mensais de valor, quantidade e modo de transporte, desagregados 

por produtos (conforme sistema harmonizado de classificação – HS), ponto de 

entrada e exportador, além do custo de transporte para cada operação. Dessa base, 

foram filtrados exportadores e produtos com dados incompletos, cuidando para não 

enviesar a amostra em nenhum sentido. 

Utilizou-se ainda escalas de horário de embarcações entre quaisquer dois 

portos, a partir dos quais se obteve o tempo médio de transporte portuário 

particularmente para cada exportador e distrito norte-americano de entrada. 

 

2.3.2 Segundo passo: agregação 

 

No modelo, são estimados valores de ��  para mais de 1000 produtos. 

Para que sejam visualizados razoavelmente, é preciso agregá-los, e há diversas 

agregações possíveis. 

A primeira se dá através de pesos individuais aos países. Nesse caso, 

calcula-se o valor médio de �� para todas as mercadorias k para cada exportador j, 

ponderadas pela parcela de k nas negociações do exportador j, U�� , da seguinte 

forma: 

(6) �� = ∑ U��� 	�� 

A ideia é que frutas frescas, por exemplo, podem ser muito sensíveis ao 

tempo (�QQ é alto), mas se um país não produz esse produto, ele não tem peso no 

cálculo. O índice τc é o mesmo para todos os países, mas o valor do tempo na visão 

de cada país muda devido aos pesos atribuídos a �� por cada um deles. 
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Outra forma utiliza países comparáveis. Suponha que um exportador tem 

a capacidade de produzir frutas frescas (no sentido que tem o clima certo, os produz 

para o consumo doméstico, etc.), mas não os exporta precisamente porque seus 

atrasos são tão grandes que esses custos o excluem do mercado de exportação. No 

extremo, esse país pode chegar a não ter nenhuma negociação de bens sensíveis. 

Neste caso, os custos impostos por atrasos são tão graves que eles agem como 

uma tarifa proibitiva, e por isso são totalmente desconsiderados do custo de tempo 

calculado para o país. 

Para lidar com isto, é proposto um peso alternativo, no qual os valores de U��  são substituídos por valores alternativos U@&<� , que correspondem à parcela da 

mercadoria k em determinada região (reg) tal como definido pelo Banco Mundial. 

Têm-se, portanto, para cada região: 

(7) �@&< =	∑ U@&<�� ∗ �� 

 

2.3.3 Terceiro passo: cálculo de tarifas equivalentes de atraso em 

negociações utilizando informações da Doing Business 

 

O banco de dados Doing Business reporta atrasos associados com o 

tempo de transporte terrestre (IT), espera no porto (PW) e desembaraço aduaneiro 

(CC) para cada exportador j. Denotando-se esses atrasos, medidos em dias, têm-se: ef,g = ehi,g + ejk,g + ell,g 
Suponha que o custo do tempo desses outros atrasos imponha o mesmo 

peso para os exportadores do que encargos impostos pelo transporte marítimo 

(lento). Então, o custo de tempo total enfrentando exportador j (ponderando pelas 

negociações do país) é: emg = ��ef,g	, onde  �� =	∑ U��� ∗ �� 

Da mesma forma, pode-se calcular os custos de tempo para uma região 

utilizando seu peso como ponderação, obtendo-se assim: 

(8) em@&< =	�@&<ef,g 
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3. ASPECTOS DE MODELAGEM 

 

Este capítulo apresenta a base de dados utilizada no estudo, os 

tratamentos realizados para adequação ao escopo, a definição dos aspectos da 

modelagem e das premissas utilizadas e por fim os ensaios realizados e seus 

resultados obtidos. 

 

3.1 Modelo utilizado 4 

 

Modelos de Equilíbrio Geral, ou Modelos CGE consistem em uma classe 

de modelo econômico que utiliza dados reais para estimar possíveis reações da 

economia a alterações de cenário político, mudanças de tecnologia, ou outros 

fatores externos. São compostos por equações que descrevem suas variáveis e por 

uma base de dados (de um modo geral bastante completa e detalhada) aderente ao 

modelo de equações.  

O GTAP (Global Trade Analysis Project) é uma rede global de 

pesquisadores (principalmente de universidades, organizações internacionais e 

órgãos governamentais) que conduzem análises quantitativas de questões de 

política internacional, tendo por objetivo aprimorar sua qualidade em âmbito 

econômico. O grupo, coordenado por um time do Center for Global Trade Analysis, 

do Departamento de Economia Agrícola da Universidade norte-americana de Purdue, 

desenvolve e mantém modelos econômicos nesse formato, cujas características 

serão a seguir descritas. 

O modelo GTAP padrão é um modelo CGE multi região e multi setor, com 

competição perfeita, retornos constantes de escala e tratamento de negociações 

bilaterais por elasticidade de Armington5. De acordo com Badri Narayanan, Angel 

Aguiar e Robert McDougall (2012), a base de dados cobre atualmente 134 regiões e 

57 setores. Seu detalhamento, bem como esclarecimentos a respeito de eventuais 

supressões ou agrupamentos se dará nas seções seguintes. 

                                                           
4 O conteúdo explicativo do modelo utitlizado foi baseado em Brockmeier (1996) e em Hertel e 

Tsigas (1997).  
5 Uma elasticidade Armington representa a elasticidade de substituição entre produtos de diferentes 

regiões, e baseia-se na suposição feita por Paul Armington em 1969 de que os produtos 
comercializados internacionalmente são diferenciados por país de origem. A suposição tornou-se 
padrão de modelos de equilíbrio geral computável, que geram respostas menores e mais realistas do 
comércio a alterações nos preços do que modelos de produtos homogêneos. 
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Para explicá-lo, parte-se inicialmente de um modelo de uma única região 

de economia fechada, sem intervenções governamentais, para então considerar 

múltiplas regiões e políticas de intervenção.  

Nessa visão inicial, as equações fundamentais do modelo dividem-se em 

dois tipos diferentes. Uma parte trata das relações contábeis, garantindo que as 

receitas e as despesas de todos os agentes da economia estejam balanceadas. A 

outra consiste em equações comportamentais, baseadas em teorias 

microeconômicas, especificando o comportamento de otimização pelos agentes.  

A imagem a seguir explica o conceito básico do modelo, focando nas 

relações contábeis. Diferentes atividades serão introduzidas em seguida, 

complementando a visão de seu funcionamento. Como opção metodológica, serão 

apresentadas as figuras no formato original elaborado por Brockmeier (1996), e 

serão utilizadas da mesma forma as siglas em inglês. 

 
Figura 3.1 - Consumidor Representativo e Componentes da Demanda Final 

Fonte: Brockmeier (1996) 

 

O ponto inicial nessa exposição é o Consumidor Representativo (em 

inglês, Regional Household) associado a cada país, que coleta toda a receita gerada 

na economia fechada. De acordo com a função de utilidade per capita de Cobb-

Douglas6, a receita regional é exaurida pelas três formas de demanda final: Gastos 

                                                           
6A função de utilidade de Cobb-Douglas, a princípio utilizada para estudar o comportamento da 

produção, é utilizada comumente em economia, com formulação geral simplificada U(n�,	n`) = An�:n�̀ , 
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Domésticos Privados (PRIVEXP), Gastos Governamentais (GOVEXP) e Poupança 

(SAVE). Essa abordagem representa o fechamento padrão do GTAP, no qual cada 

componente de demanda final mantém, grosso modo, uma parcela constante da 

receita doméstica total. Um aumento nessa receita causa então uma mudança com 

proporção aproximadamente igual nos gastos públicos, privados e na poupança. 

Em um segundo passo, são incluídos os produtores na figura (Figura 3.2), 

na qual as firmas e o consumidor representativo, juntos com as três componentes de 

demanda final formam a economia fechada. Isso possibilita uma análise 

pormenorizada das entidades contábeis especificadas no modelo GTAP. 

Começando com o consumidor representativo, a parte superior do gráfico mostra 

que a receita regional disponível consiste no Valor da Produção ao preço dos 

Agentes (VOA) pago pelos produtores pelo uso dos fatores de produção para o 

consumidor representativo. De forma a dar uma apresentação mais clara, os gráficos 

mostram apenas os fluxos na economia. No entanto, existem fluxos correspondentes 

ou posses de ativos que cruzam o mercado na direção oposta. No caso descrito 

acima, o fluxo de valor VOA também tem um fluxo correspondente de serviços dos 

fatores de produção, indo de volta do consumidor representativo para os produtores. 

Esses fluxos, assim como o de outros bens e serviços, não estão incluídos no 

gráfico. 

                                                                                                                                                                                     
em que c e d são números positivos que descrevem as preferências do consumidor, na maioria das 
vezes totalizando um. 
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 Figura 3.2 - Economia fechada de uma região sem intervenção governamental 

Fonte: Brockmeier (1996) 

 

A Figura 3.2 indica claramente que a receita regional disponível é 

coletada pelo consumidor representativo e inteiramente exaurida pelos gastos 

domésticos privados, gastos governamentais e pela poupança. A modelagem dos 

componentes de demanda final através desse consumidor representativo tem a 

vantagem de que nenhum agente pode ter um gasto maior do que sua renda. Além 

disso, esse conceito de receita regional é bastante aderente para computar a 

variação equivalente como uma medida de benefícios regionais, que surgem devido 

à existência de diferentes cenários políticos ou tecnológicos, como é o caso do 

presente estudo. 

Uma vez estabelecida a distribuição da receita regional, pode-se 

considerar as atividades econômicas de outros agentes na economia fechada. 

Inicialmente, a Figura 3.2 mostra as relações contábeis entre os gastos 

governamentais, o consumo privado e a poupança. Os gastos governamentais são 

denotados por Valor das compras Domésticas realizadas pelo Governo, valoradas 
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ao preço dos Agentes (VDGA). De forma a modelar o comportamento do governo ao 

gastar, o modelo utiliza uma função de subtilidade de Cobb-Douglas, com as 

parcelas de despesas constantes entre todas as commodities. 

O segundo componente da demanda final é o consumo privado, denotado 

por Valor das compras Domésticas Privadas, valoradas ao preço dos Agentes 

(VDPA). O comportamento de otimização com restrições dos gastos privados é 

representado no modelo por uma CDE (diferenças constantes de elasticidade) de 

gastos implícitos. Essa função, apesar de ser menos geral do que as formas 

totalmente flexíveis, é mais versátil que as comumente usadas CES (elasticidade 

constante de substituição), e pode ser facilmente calibrada utilizando os dados de 

receita e da própria elasticidade-preço da demanda. 

Considerando por fim a terceira componente da demanda, pode-se ver na 

 Figura 3.2 que a poupança é totalmente exaurida em investimentos (NETINV). 

Nota-se que no GTAP, a demanda por investimentos é balizada pela poupança. 

Dada a natureza estática do modelo, assume-se que não são feitos investimentos 

durante o período considerado, e por isso não há alteração na capacidade produtiva 

das indústrias. No entanto, a demanda por bens de investimento irá afetar a 

atividade econômica na região através de seus efeitos no padrão de produção. O 

conjunto de bens de capital considerados como investimento é tratado de maneira 

análoga à modelagem da demanda intermediária, que será tratada a seguir. 

Tendo em vista o lado da produção em uma economia fechada, a 

 Figura 3.2 também mostra a relação contábil entre as firmas no modelo. Os 

produtores recebem pagamento pela venda de bens de consumo ao consumidor 

privado (VDPA) e ao governo (VDGA), insumos intermediários para outros 

produtores (Valor das compras Domésticas das Firmas, valoradas ao preço dos 

Agentes, VDFA) e bens de investimento para o setor de investimentos (NETINV). 

Sob a hipótese de lucro zero empregada pelo modelo, essa receita deve ser 

precisamente exaurida em gastos de insumos intermediários (VDFA 7 ) e fatores 

primários de produção (VOA).  

A tecnologia de produção aninhada no modelo possui retornos constantes 

de escala, com um único produto para cada setor, e as firmas que maximizam lucros  

escolhem sua combinação ideal de fatores primários independentemente dos preços 

                                                           
7 Já que as firmas obtém receita tanto pela venda de produtos a outras firmas, quanto pelos insumos 

intermediários, o fluxo de valores ocorre em ambas as direções. 
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de insumos intermediários. A utilização desse tipo de separação também significa 

que a elasticidade de substituição entre qualquer bem de produção individual e 

diferentes insumos é igual. Essa tecnologia é posteriormente simplificada pelo 

emprego da forma funcional da CES na agregação dos fatores primários, bem como 

na combinação do valor adicionado e insumos intermediários de forma a produzir 

uma saída única, o que reduz o número total de parâmetros de substituição na 

função de produção para duas por setor. 

Entre os fatores primários, o modelo GTAP ainda faz distinção entre 

fatores de produção perfeitamente móveis e aqueles com ajuste mais lento. No 

primeiro caso, por padrão aplicado a mão de obra e capital, o fator ganha o mesmo 

retorno de mercado, independentemente de onde ele é empregado. No caso dos 

fatores de produção com mobilidade imperfeita, por padrão a terra e recursos 

naturais, os retornos em equilíbrio podem variar entre os setores. Essa composição 

garante que a intensidade do uso dos fatores de produção em cada região seja 

aderente ao Teorema de Heckser-Ohlin8. 

As relações contábeis completas neste modelo de uma única região de 

economia fechada formam um sistema de equações simultâneas em que uma 

identidade é redundante e pode ser descartada. No GTAP a identidade poupança-

investimento não é imposta. A computação separada de poupança e investimento 

acaba por fazer uma verificação de consistência nas relações de contabilidade e 

verifica que a Lei de Walras9  é satisfeita. Uma vez que o modelo só pode ser 

resolvido para N-1 preços, o preço é fixado exogenamente, e todos os outros preços 

são avaliados em relação a este numerário. 

Em adição às atividades de demanda e oferta, toda economia inclui 

também intervenções governamentais. Evoluindo a visão do modelo a partir disso, 

chega-se à Figura 3.3, que apresenta o valor adicional dos fluxos advindos de 

políticas intervencionistas, denotados simplificadamente por TAXAS. Deve-se notar 

                                                           
8 Eli Hecksher e Bertil Ohlin desenvolveram um modelo matemático de equilíbrio geral em comércio 

internacional que complementa a visão da vantagem comparativa ricardiana, ao prever padrões de 
produção em função da dotação de fatores primários de cada região. Em essência, teorizam que o 
país exportará o produto que usa de forma intensiva o fator que é relativamente abundante 
domesticamente. 

9  A Lei de Walras é uma lei econômica que sugere que, devido a restrições orçamentárias, a 
existência de excesso de oferta em um mercado deve ser compensada pelo excesso de demanda em 
outro mercado, de forma que se balancem. Assim, ao examinar um mercado específico, se todos os 
outros mercados estão em equilíbrio, a Lei de Walras afirma que o mercado examinado também esta 
em equilíbrio. A lei recebe o nome do economista neoclássico Léon Walras, precursor da Teoria do 
Equilíbrio Geral. 
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que essas transações são transferências (voluntárias ou involuntárias) que não são 

acompanhadas por fluxo de bens ou serviços cruzando o mercado na direção oposta. 

Na Figura Figura 3.3, o fluxo das TAXAS vai do consumidor privado, 

firmas e governo para o consumidor representativo. Uma vez que esses valores 

incluem tanto taxas como subsídios, eles denotam a receita com impostos líquida. 

Por conta da introdução de intervenção governamental, a maior parte das relações 

contábeis na economia fechada deve sofrer alterações. O consumidor privado e o 

governo não gastam sua receita disponível toda no consumo de bens, mas passam 

a pagar TAXAS para o consumidor representativo. No caso do governo, TAXAS se 

referem às taxas de consumo de commodities que são produzidas na economia 

fechada. Já para o consumidor privado, as TAXAS cobrem taxas de consumo e 

imposto de renda líquido de subsídios. As relações contábeis desses dois agentes, 

portanto, incluem TAXAS como gastos adicionais. Isso é capturado pela distinção 

entre preços de mercado e preço dos agentes (com taxa inclusa). 

Devido ao fato dos produtores passarem a ser objeto de taxação, suas 

relações contábeis também sofrem alterações. Além de comprar insumos 

intermediários e fatores primários, as firmas passam então a pagar TAXAS ao 

consumidor representativo. Esse fluxo de valores representa as taxas em insumos 

intermediários e impostos ao setor produtivo, líquido de subsídios. 

Por fim, a Figura 3.3 mostra que todas as TAXAS cobradas na economia 

sempre convertem para o consumidor representativo. Como resultado, a renda 

regional consiste no VOA pago pelo uso de fatores de produção e na soma de todos 

os impostos líquidos de subsídios. 
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Figura 3.3 - Economia fechada de uma região sem intervenção governamental 

Fonte: Brockmeier (1996) 

 

No modelo GTAP, receitas com impostos e gastos com subsídios são 

computados através da comparação do valor de determinada transação, valorada ao 

preço do agente e ao preço de mercado. Se houver alguma discrepância entre 

esses dois valores, então a diferença deve ser igual à taxa ou subsídio em questão. 

Assim, a abordagem utilizada não mantém registro de qualquer imposto individual ou 

subsídio, nem dos diferentes usos possíveis dessas receitas fiscais (ou seja, 

aumento das compras governamentais, redução do déficit do sector público). Taxas 

e subsídios traçam um limite entre o preço de mercado e o preço dos agentes. No 

modelo, essa conexão se dá pela multiplicação do preço de mercado da commodity 

específica pelo poder da taxa ad valorem ou do subsídio associado, a partir do qual 
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o preço da commodity na visão dos agentes é obtido. De acordo com as 

elasticidades de oferta e demanda no mercado individual, o preço de mercado, bem 

como o preço dos agentes no novo equilíbrio, serão alterados. O fato do preço dos 

agentes ser maior ou menor que o preço de mercado associado será determinado 

pelo agente que paga o imposto. No caso de um imposto (subsídio) do lado da 

demanda, o preço dos agentes é maior (menor) do que o preço de mercado. Se o 

imposto (subsídio) é aplicado ao fornecedor da mercadoria particular, o preço dos 

agentes é menor (maior) do que o mercado. 

O poder da taxa ad valorem nesses casos é dado pela proporção entre o 

Valor das compras Domésticas Privadas, valoradas ao preço dos Agentes (VDPA) e 

o Valor das compras Domésticas Privadas, valoradas ao preço de Mercado (VDPM): 

 

(9) eop = 	 qfjrqfjs 

 

 Uma vez que o valor de TPD é maior do que uma unidade, o preço do 

agente (PPD) deve ser superior ao preço de mercado (PM) de acordo com a relação 

de preço ot × eop = oop . Em um segundo passo as receitas de taxas (DTAX) 

podem ser computadas como: 

 

(10) poevw = 	xpov − xpot 

 

Essas taxas são pagas pelo consumidor privado ou pelo lado do consumo 

e são incluídas nas TAXAS que fluem ao consumidor representativo, ou o lado da 

receita na Figura 3.3. Além disso, VDPM indica a receita recebida pelos produtores 

pela venda de suas commodities. 

No caso de uma intervenção no lado do suprimento, o poder da taxa ad 

valorem, TO, que inicialmente tem valor unitário, de forma que o preço do agente 

(PS0) e o preço do mercado (PM0) coincidem, sofre interferência. Em contraste com 

a taxação no lado da demanda, o preço do agente (PS1) é agora menor do que o 

preço de mercado (PM1). Seu cálculo se dá pela proporção entre o Valor da 

produção ao preço dos agentes (VOA) e o Valor da Produção ao preço de Mercado, 

valoradas ao preço de Mercado (VOM). Já a receita com impostos ao produtor, 

PTAX, é dada pela diferença entre VOM e VOA: 
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(11) oevw = 	xyt − xyv 

 

Devido ao fato de todos os impostos considerados na economia fechada 

reverterem para o consumidor representativo, essas receitas são incluídas nas 

TAXAS que fluem dos produtores para o consumidor regional na Figura 3.3. 

Dado o conhecimento da teoria por trás da versão de uma única região do 

modelo GTAP, pode-se então integrar um chamado setor de negociação. Diante da 

impossibilidade de representar graficamente todas as regiões, com seus respectivos 

fluxos de comércio, utiliza-se a combinação de todas as regiões, com exceção de 

uma, em um único setor chamado de Resto do Mundo. A região restante é então 

utilizada para mostrar as alterações que precisam ser feitas no modelo estrutural 

para configurar uma economia aberta. 

Na Figura 3.4, o setor chamado de Resto do Mundo e os fluxos de valores 

iniciados por esse novo agente são adicionados, o que passa a representar uma 

economia aberta multi regional na qual a relação contábil de todos os agentes sofreu 

nova mudança. Considerando o lado da produção de uma economia aberta, a figura 

indica que as firmas de um lado obtêm receitas adicionais pela venda de 

commodities para o Resto do Mundo, exportações estas denotadas por VXMD. Por 

outro lado, produtores passam então a gastar suas receitas não só em fatores 

primários e insumos intermediários, mas também em insumos importados, 

denotados por VIFA. Além disso, as firmas tem que pagar uma taxa adicional de 

consumo de bens importados para o consumidor representativo. Embora essa 

despesa esteja incluída nas TAXAS que fluem do produtor para o consumidor 

representativo, o gráfico não mostra nenhuma alteração em relação a isso. 

O modelo emprega a suposição de Armington no setor de negociação, o 

que permite a distinção de produtos importados por sua origem, e explica a 

negociação intra industrial de produtos similares. Dessa forma, supõe-se que 

commodities importadas são separáveis dos bens produzidos domesticamente e 

combinadas em um agrupamento adicional na árvore de produção. A elasticidade de 

substituição desse agrupamento na entrada do modelo é igual para todos os usos. 

Nessas condições a firma decide, em um primeiro passo, a fonte de suas 

importações e, baseada no preço resultante da importação, determina a combinação 

ótima de bens importados e domésticos. Se comparado com a economia fechada, o 
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modelo multi regional apresenta então equações de demanda condicional separadas 

para bens intermediários importados ou domésticos. 

A Figura 3.4 mostra também as relações contábeis do componente de 

demanda final em uma economia aberta. No gráfico, nota-se que o governo e os 

consumidores privados gastam sua receita não só com bens domésticos, mas 

também com commodities importadas denotadas como VIPA e VIGA 

respectivamente. Adicionalmente, ambos os agentes têm de pagar taxas adicionais 

ao consumidor representativo, relativas às importações, fazendo com que as 

relações contábeis desses agentes passem a incluir taxas de consumo e despesas 

com mercadorias importadas. Analogamente ao comportamento das firmas 

previamente descrito, o modelo multi regional GTAP inclui equações de demanda 

condicional separadas para commodities importadas, destinadas para o consumo 

governamental e privado. Commodities importadas e produzidas domesticamente 

são combinadas em uma agregação tanto para despesas privadas quando para as 

públicas. A elasticidade de substituição entre bens importados e de produção 

doméstica nessa agregação da árvore de utilidades é suposta constante para todos 

os usos. As equações de demanda de importações diferem então apenas no que se 

refere à suas parcelas do total. 
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Figura 3.4 - Economia aberta multirregional 

Fonte: Brockmeier (1996) 

 

A relação contábil da poupança, terceiro componente da demanda final, 

também sofre alteração. Uma vez que essas variações não podem ser facilmente 

representadas na figura, a poupança na Figura 6 é denotada simplificadamente 

como Poupança GLOBAL. Na versão multi regional do modelo GTAP, economias e 

investimento são computados em base global, de forma que todos os poupadores 

encontrem um preço comum para a commodity dessa poupança. Isso significa que 

se todos os outros mercados estão em equilíbrio, todas as firmas tem lucro zero, e 
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todos os consumidores estão em sua restrição orçamentária, então o investimento 

global deve ser igual à poupança global, e a Lei de Walras será satisfeita. 

Finalmente, é preciso verificar as relações contábeis para o resto do 

mundo. De acordo com o gráfico, o resto do mundo recebe pagamentos pela venda 

de seus bens para o consumo privado, público e para as firmas. Essas receitas 

serão gastas em commodities exportadas de região única para o resto do mundo, 

denotadas como VXMD, e em taxas de importação, MTAX, e taxas de exportação, 

XTAC pagas ao consumidor representativo. 

Receitas de taxas e despesas com subsídios relacionados às 

negociações são computadas de uma maneira análoga àquelas oriundas de 

instrumentos políticos usados no mercado doméstico. A única diferença é que a taxa 

ou o subsídio são então definidos como a proporção entre o preço de mercado e o 

preço mundial. Se há uma taxa de importação (subsídio), o preço de mercado é 

maior (menor) que o preço mundial, de forma que o poder da taxa ad valorem é 

maior (menor) do que uma unidade. No caso de uma taxa (subsídio) de exportação, 

o preço de mercado fica abaixo (acima) do preço mundial, com consequente taxa ad 

valorem menor (maior) do que uma unidade. 

Dentre os resultados do modelo há um índice sumarizado, elaborado a 

partir de equações que não tem necessariamente um papel na solução de equilíbrio, 

porém cujas taxas de variação são convenientemente apresentadas em conjunto 

com as demais.  

Vale enfatizar, entre eles, o índice quantitativo qgdp(r), que representa o 

Produto interno Bruto (PIB) da região r, obtido a partir da diferença entre o índice de 

valor vgdp (r), que leva em conta mudanças de preço e quantidade, e o índice de 

preços pgdp (r), que leva em conta mudanças apenas de preço10. 

Da mesma forma, a mudança percentual nos termos de troca, denotados 

por tot(r), é captada pela diferença entre o índice agregado de preços recebidos, 

psw(r), e de preços pagos, pdw(r), por produtos vendidos e comprados em cada 

região. Esses, por sua vez, são função das negociações realizadas em nível global, 

dos montantes negociados em cada região, dos preços FOB e CIF praticados e da 

poupança. 

                                                           
10 A necessidade de computar os índices correspondentes de valor e preço para então obter os 

índices de quantidade advém do fato de estarem sendo agregadas diferentes commodities no 
resultado final. 
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Utilizando índices de preço e de valor de forma semelhante à descrita 

para o PIB e para os termos de troca, também são incluídas no conjunto de 

respostas as alterações de montantes exportados e importados em cada região, 

representados pelas variáveis qiw (i,s) e qxw(i,r), em que r é a região exportadora, e 

s é a região importadora da commodity i. O montante negociado em cada 

composição de r e s, com notação qxs(i,r,s), é função do montante total importado, 

descontado da diferença entre o preço composto praticado nas importações e o 

preço doméstico do importador da commodity i da região r à s, ponderado pela 

elasticidade de substituição entre os produtos importados. 

Outro índice apresentado nos resultados do modelo, e que será explorado 

nos ensaios desse estudo, é o valor agregado na indústria j da região r, denotado 

por qva (j,r), que nada mais é que o PIB setorial, obtido a partir da receita total da 

indústria e região, descontados os pregressos técnicos de valor agregado composto 

e Hicks-neutros11. 

Detalhes da formulação dessas equações não serão aqui apresentados, e 

podem ser obtidos em Hertel (1997). 

 

3.2 Base de dados 

 

A base de dados da versão mais recente do modelo GTAP (8) é dividida 

em 134 regiões, resultado da desagregação de cinco países africanos (Benin, 

Burkina Faso, Guiné, Togo e Ruanda), quando comparada com a versão 

imediatamente anterior. No entanto, nesse trabalho serão utilizadas 129 regiões 

(sendo os cinco países citados desconsiderados quando for o caso), para efeito de 

comparação com trabalhos anteriores. Essas regiões, bem como sua divisão em 

grupos, são ilustradas no quadro que segue. 

Os setores da economia, da mesma forma, foram agrupados, tendo em 

vista não só a macro análise dos dados, mas também uma melhor apresentação 

gráfica. 

A base é referenciada, como já citado, a Badri Narayanan, Angel Aguiar e 

Robert McDougall (2012). 

                                                           
11 O progresso técnico Hicks-neutro é uma mudança na função de produção de um negócio ou 

indústria em que não é afetado o balanço entre capital e trabalho, cujas produtividades crescem na 
mesma proporção. 
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Quadro 3.1 - Regiões e grupos que compõem a base de dados 

Fonte: elaboração própria 

Nota: O Brasil pode ser considerado à parte da América Latina dependendo da situação 

Sigla Região do modelo Grupo Sigla Região do modelo Grupo

aus Austrália khm Cambodja

nzl Nova Zelândia idn Indonesia

xoc Resto da Oceania lao Laos

can Canadá mys Malasia

usa Estados Unidos da America phl Filipinas

mex México sgp Singapura

xna Resto da America do Norte tha Tailândia

arg Argentina vnm Vietnã

bol Bolivia xse Resto do Sudeste Asiático

bra Brasil che Suiça

chl Chile nor Noruega

col Colômbia xef Resto da EFTA

ecu Equador alb Albânia

pry Paraguai bgr Bulgária

per Peru blr Bielorússia

ury Uruguai hrv Croácia

ven Venezuela rou Romênia

xsm Resto da America do Sul rus Rússia

cri Costa Rica ukr Ucrânia

gtm Guatemala xee Resto da do Leste Europeu

hnd Honduras xer Resto da Europa

nic Nicaragua kaz Cazaquistão

pan Panama kgz Quirguistão

slv El Salvador xsu Resto da Antiga União Soviética

xca Resto da America Central arm Armênica

xcb Caribe aze Azerbaijão

aut Austria geo Geórgia

bel Bélgica bhr Bahrein

cyp Chipre irn Irã

cze República Tcheca isr Israel

dnk Dinamarca kwt Kuwait

est Estônia omn Omã

fin Finlândia qat Qatar

fra França sau Arábia Saudita

deu Alemanha tur Turquia

grc Grécia are Emirados Árabes Unidos

hun Hungria xws Resto do Oeste Asiático

irl Irlanda egy Egito

ita Itália mar Marrocos

lva Letônia tun Tunísia

ltu Lituânia xnf Resto do Norte Africano

lux Luxemburgo cmr Camarões

mlt Malta civ Costa do Marfim

nld Holanda gha Gana

pol Polônia nga Nigéria

prt Portugal sen Senegal

svk Slovakia xwf Resto do Oeste Africano

svn Eslováquia xcf África Central

esp Espanha xac Sul da África Central

swe Suécia eth Etiópia

gbr Reino Unido ken Quênia

chn China mdg Madagascar

hkg Hong Kong mwi Malawi

jpn Japão mus Maurícia

kor Coreia moz Moçambique

mng Mongolia tza Tanzânia

twn Taiwan uga Uganda

xea Resto do Leste Asiático zmb Zâmbia

bgd Bangladesh zwe Zimbábue

ind India xec Resto do Leste Africano

npl Nepal bwa Botswana

pak Paquistão nam Namíbia

lka Sri Lanca zaf Sul da África

xsa Resto do Sul Asiático xsc Resto das alfândegas Sul Africanas

Resto do Mundo

Sul Asiático

ASS

Oceania

Leste Asiático

Sudeste Asiático
América do Norte

MENA

América Latina

EU_25
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Quadro 3.2 - Setores da economia e grupos que compõem a base de dados 

Fonte: elaboração própria 

Sigla Produto Grupo
pdr Arroz em casca
wht Trigo
gro Grãos de cereais
v_f Vegetais, frutas e nozes
osd Sementes oleagenosas
c_b Cana-de-açúcar
pfb Fibras vegetais
ocr Outros cultiváveis agrícolas
ctl Bovinos, ovinos e caprinos, equinos
oap Outros produtos animais
rmk Leite bruto
wol Lã e bicho-da-seda
frs Silvicultura
fsh Pescados
coa Carvão
oil Oléo
gas Gás
omn Outros minerais
cmt Produtos de carne bovina
omt Outros produtos de carne
vol Óleos vegetais e gorduras
mil Laticínios
pcr Arroz processado
sgr Açúcar
ofd Outros produtos alimentícios
b_t Produtos alcoólicos e de tabaco
tex Têxteis
wap Artigos de vestuário
lea Produtos de couro
lum Produtos de madeira
ppp Produtos de papel e publicações
p_c Petróleo, produtos de carvão
crp Químicos, borracha e produtos de plástico
nmm Outros produtos minerais
i_s Siderurgia
nfm Outros metais
fmp Produtos de metal
mvh Veículos a motor e peças
otn Outros equipamentos de transporte
ele Equipamento eletrônico
ome Outros maquinários e equipamentos
omf Outros manufaturados 
ely Eletricidade
gdt Produção de gás e distribuição
wtr Água
cns Construção
trd Comércio
otp Outros transportes
wtp Transporte aquático
atp Transporte aéreo
cmn Comunicação
ofi Serviços Financeiros
isr Seguro
obs Outros serviços prestados
ros Serços recreativos e outros serviços
osg Administração Pública, Defesa, Educação e saúde
dwe Habitações

Agricultura

Indústria extrativa

Agroindústria

Manufaturas

Serviços
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 Para cada uma dessas regiões e produtos, têm-se a partir dos estudos 

realizados por Hummels (2013), conforme já citado anteriormente, os custos dos 

atrasos referenciados no ano de 2013. Ou seja, toma-se como conhecido o impacto, 

em valor percentual, no valor final de um produto exportado ou importado por um 

país, devido ao atraso que ocorre nesse trâmite. Tais valores, já agregados, serão a 

seguir expostos em comparação com as tarifas efetivamente praticadas, ou seja, as 

tarifas impostas às exportações brasileiras por outras regiões e as tarifas brasileiras 

aplicadas às importações. Isso permite elucidar graficamente a relevância que os 

atrasos (e possíveis reduções de atrasos) têm na dinâmica do comércio 

internacional. 

Sempre quando necessário, o agrupamento desses custos foi feito 

através da ponderação pelo montante total negociado em milhões de dólares no ano 

de 2007, informação disponível também na base de dados do modelo. Esse cálculo 

fornece então o valor do custo diário do atraso para cada região agregada.  

O custo final é obtido, finalmente, multiplicando o valor anteriormente 

calculado pelo número de dias gastos nas transações em cada país ou região. Para 

isso foram considerados os tempos medidos pela Doing Business, cujos valores são 

apresentados no Quadro 3.3. Detalhes da metodologia dessa medição podem ser 

obtidos através do site do projeto (DOING BUSINESS, 2014a).  

 

 

Quadro 3.3 - Tempos de transação 

Fonte:  adaptado de DOING BUSINESS (2014b) 

Nota: Valores arredondados. A média leva em conta os tempos gastos para completar todos os 

procedimentos necessários para a exportação ou para a importação, e caso algum desses possa ser 

Preparação de 
documentos

Desembaraço 
e inspeções

Manuseio 
portuário

Manuseio 
interno

Total
Preparação de 

documentos
Desembaraço 
e inspeções

Manuseio 
portuário

Manuseio 
interno

Total

África do Sul 8 2 4 2 16 7 2 9 3 21
Alemanha 4 1 2 2 9 3 1 1 2 7
América Latina e Caribe - - - - 17 - - - - 19
Argentina 6 2 2 2 12 22 3 3 2 30
ASS - - - - 30 - - - - 38
Brasil 6 3 3 1 13 8 4 3 2 17
China 14 2 3 2 21 15 4 3 2 24
EUA 2 1 2 1 6 2 1 1 1 5
Europa e Ásia Central - - - - 24 - - - - 26
França 4 1 3 2 10 5 1 3 2 11
Holanda 4 1 1 1 7 3 1 1 1 6
Índia 8 2 3 3 16 8 4 5 3 20
Italia 11 2 3 3 19 10 2 3 3 18
Leste Asiático - - - - 20 - - - - 21
MENA - - - - 19 - - - - 24
Rússia 13 1 3 5 22 12 1 2 5 20
Sul Asiático - - - - 33 - - - - 34

Região

Tempo para exportação (dias) Tempo para importação ( dias)
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acelerado (ainda que haja custo adicional), é escolhido o procedimento legal mais rápido. Não há 

segregação dos tempos para as regiões, uma vez que são compostas por diversos países. 

 

O quadro segrega os tempos gastos conforme grupos de procedimentos, 

a seguir descritos. A obtenção de documentação vai desde a elaboração e o 

processamento de documentos, até a preparação para o desembaraço, o que 

abrange inspeções anteriores ao carregamento. Desembaraços e inspeções tratam 

da verificação de documentação, controles e inspeções técnicas e sanitárias. O 

manuseio portuário refere-se às atividades desenvolvidas dentro do porto, como a 

espera para carregar os containers nas embarcações. O manuseio interno envolve a 

obtenção e o carregamento de containers, o transporte até a fronteira, espera para 

carregamento, espera para cruzamento de fronteira, e transporte da fronteira até o 

porto (Djankov, Freund e Pham, 2010). 

O tempo gasto no Brasil em procedimentos anteriores ao carregamento é 

praticamente equivalente ao tempo total dos demais procedimentos, o que ocorre 

também para demais países em desenvolvimento. Os maiores tempos totais 

aparecem na África Subsaariana, e destaca-se o alto tempo para documentação de 

importações da Argentina, que leva em média 22 dias. 

Comparando com os demais países estudados pela Doing Business, o 

tempo de exportação brasileira toma a posição de número 64, e é similiar a Arábia 

Saudita , Dominica, El Salvador, Romênia, São Cristóvão e Nevis e Turquia. Já a 

importação fica na posição 87, em conjunto também com a Arábia Saudita, além da 

Bulgária, Jamaica, Paquistão, Peru, República Tcheca, Seicheles. 

Cabe ressaltar que, dentre os produtos considerados, não serão levados 

em conta aqueles classificados como serviços, uma vez que não existem estimativas 

para esse setor. 

Os gráficos que seguem mostram os valores dos custos de atraso de 

todas as exportações e importações realizadas pelo Brasil e para países 

representativos do restante do mundo. Foram eleitos para isso: Rússia, Índia e 

China (completando o grupo BRIC), além de África do Sul, Alemanha, Argentina e 

Estados Unidos. Têm-se, a título comparativo, os gráficos seguintes. Ressalta-se 

que, para um produto qualquer, o custo do atraso de exportação de um país a outro 

é diferente daquele custo de importação do destinatário. 

 



Gráfico 3.1 - Custos de atraso em exportações: compa

Fonte: elaboração própria

 

Nota-se que a África do Sul tem os maiores valores para a exportação, o 

que se deve principalmente aos longos tempos transcor

portos. O Brasil tem equivalente

embora os valores sejam bastante expressivos

 

Gráfico 3.2 - Custos de atraso em importações: comparativo entre países

Fonte: elaboração própria

 

Os estudos empíricos disponíveis sugerem que custos de transação são, 

grosso modo, os mesmos para exportação ou importação. De acordo com um 

relatório norte-americano 

Custos de atraso em exportações: comparativo entre países

Fonte: elaboração própria 

se que a África do Sul tem os maiores valores para a exportação, o 

que se deve principalmente aos longos tempos transcorridos na alfândega e nos 

O Brasil tem equivalentes inferiores à maioria dos países em comparação, 

embora os valores sejam bastante expressivos. 

Custos de atraso em importações: comparativo entre países

Fonte: elaboração própria 

Os estudos empíricos disponíveis sugerem que custos de transação são, 

grosso modo, os mesmos para exportação ou importação. De acordo com um 

americano (US-NCITD, 1971), a magnitude do custo de 
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rativo entre países 

se que a África do Sul tem os maiores valores para a exportação, o 

ridos na alfândega e nos 

países em comparação, 

 

Custos de atraso em importações: comparativo entre países 

Os estudos empíricos disponíveis sugerem que custos de transação são, 

grosso modo, os mesmos para exportação ou importação. De acordo com um 

, a magnitude do custo de 



documentação para as duas operações são muito similares. Outro estudo mais 

recente realizado pelo Banco Mundial mostrou que custos e atrasos na importação 

excediam os de exportação para alguns países, enquanto o contrário acontecia para 

outros (World Bank, 2002)

espera em fronteiras, com três dias para exportações e três dias e meio para 

importações (MRI: Mitsubishi Research Institute, 2001)

proposto, os custos de atraso serão tratados com as diferenças já apresentadas, 

dado que já houve tal distinção no trabalho de Hummels (2013) e que algumas 

simulações irão considerar impactos apenas para alguns países (reduzindo o efeito 

de compensação previamente observado pelo Banco Mundial).

Desagregando os dados disponíveis para examinar os custos bilaterais de 

comércio para o Brasil, são obtidos os gráficos da sequência.

presentados os custos de atraso, já aqui descritos, em conjun

efetivamente aplicadas, disponíveis na base de dados do GTAP.

Gráfico 3.3 - Custos de 

Fonte: elaboração própria

 

Analisando as exportações brasileiras 

de atraso são predominantemente superiores às tarifas impostas pelas regiões que 

compõem o grupo. Dentre esses setores, destaca

do tempo ao valor final

existentes, e é atribuído principalmente a produtos químicos e plásticos e a 

maquinário. Apenas para 

significativas, graças a produtos alimentícios variados. 

as duas operações são muito similares. Outro estudo mais 

recente realizado pelo Banco Mundial mostrou que custos e atrasos na importação 

excediam os de exportação para alguns países, enquanto o contrário acontecia para 

ld Bank, 2002). Outra pesquisa encontrou tempos praticamente iguais de 

espera em fronteiras, com três dias para exportações e três dias e meio para 

(MRI: Mitsubishi Research Institute, 2001). Ainda assim, no es

proposto, os custos de atraso serão tratados com as diferenças já apresentadas, 

dado que já houve tal distinção no trabalho de Hummels (2013) e que algumas 

simulações irão considerar impactos apenas para alguns países (reduzindo o efeito 

nsação previamente observado pelo Banco Mundial). 

Desagregando os dados disponíveis para examinar os custos bilaterais de 

comércio para o Brasil, são obtidos os gráficos da sequência.

presentados os custos de atraso, já aqui descritos, em conjun

efetivamente aplicadas, disponíveis na base de dados do GTAP. 

          

Custos de transação em exportações brasileiras para a Oceania

Fonte: elaboração própria 

Analisando as exportações brasileiras à Oceania, nota

de atraso são predominantemente superiores às tarifas impostas pelas regiões que 

compõem o grupo. Dentre esses setores, destaca-se o de manufaturas, cujo impacto

ao valor final de produto (15,57%) supera em quatro vezes as

, e é atribuído principalmente a produtos químicos e plásticos e a 

maquinário. Apenas para a agroindústria as tarifas aplicadas (2,8

significativas, graças a produtos alimentícios variados. Não surpreende por fim que 
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as duas operações são muito similares. Outro estudo mais 

recente realizado pelo Banco Mundial mostrou que custos e atrasos na importação 

excediam os de exportação para alguns países, enquanto o contrário acontecia para 

. Outra pesquisa encontrou tempos praticamente iguais de 

espera em fronteiras, com três dias para exportações e três dias e meio para 

. Ainda assim, no estudo aqui 

proposto, os custos de atraso serão tratados com as diferenças já apresentadas, 

dado que já houve tal distinção no trabalho de Hummels (2013) e que algumas 

simulações irão considerar impactos apenas para alguns países (reduzindo o efeito 

Desagregando os dados disponíveis para examinar os custos bilaterais de 

comércio para o Brasil, são obtidos os gráficos da sequência. Neles, são 

presentados os custos de atraso, já aqui descritos, em conjunto com as tarifas 

 

 
exportações brasileiras para a Oceania 

Oceania, nota-se que os custos 

de atraso são predominantemente superiores às tarifas impostas pelas regiões que 

se o de manufaturas, cujo impacto 

roduto (15,57%) supera em quatro vezes as tarifas 

, e é atribuído principalmente a produtos químicos e plásticos e a 

as tarifas aplicadas (2,80%) são mais 

Não surpreende por fim que 



no geral, o custo de atraso médio de todos os produtos (

tarifas (3,10%). 

 

Gráfico 3.4 - Custos de transação em exportações brasileiras para a 

Fonte: elaboração própria

 

Quanto à América

relação aos valores médios gerais

custo de 12,8%. Destaca

agrícolas brasileiros (13,21%), 

Estados Unidos e ao México, com taxas super

Gráfico 3.5 - Custos de transação em exportações brasileiras para a

Fonte: elaboração própria

 

Do Gráfico 3.5 podemos 

no geral, o custo de atraso médio de todos os produtos (10,48

Custos de transação em exportações brasileiras para a América do Norte

Fonte: elaboração própria 

América do Norte, há um cenário parecido, inclusive com 

relação aos valores médios gerais. Nesse cenário, manufaturas apresentam o alto 

Destaca-se ainda o alto valor das tarifas enfrentadas pel

agrícolas brasileiros (13,21%), dentre eles os cultiváveis agrícolas vendidos aos 

Estados Unidos e ao México, com taxas superiores a 18%. 

 

Custos de transação em exportações brasileiras para a América Latina

Fonte: elaboração própria 

Do Gráfico 3.5 podemos realçar dois pontos. Primeiro, as taxas 
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48%) seja superior às 

       

América do Norte 

do Norte, há um cenário parecido, inclusive com 

Nesse cenário, manufaturas apresentam o alto 

enfrentadas pelos produtos 

dentre eles os cultiváveis agrícolas vendidos aos 

 

América Latina 

dois pontos. Primeiro, as taxas 



encontradas por produtos de agro

uniforme, com destaque para produtos alimentícios (principalmente de carne) e 

açúcar. Em segundo, têm

com valor notoriamente superior ao de

condição, especula-se que reduções de atrasos teriam maior potencial de 

nossas exportações do que acordos bilaterais 

América Latina. 

Os números já apresentados permitem 

tende a ser maior para produtos de maior valor agregado, que é o caso d

agroindústria e das manufaturas.

Gráfico 3.6 - Custos de transação em exportações brasileiras para a 

Fonte: elaboração própria

 

Destaca-se, para os produtos destinados à Europa, a tarifa média de 

32,22% aplicada às exportações nacionais relativas 

principalmente aos produtos de carne bovina (a exemplo do Reino Unido, que 

os produtos em 105%). 

manufaturados, a barreira 

barreira tarifária (de 6,08%)

 

produtos de agroindústria (10,01%), que se dividem de forma 

uniforme, com destaque para produtos alimentícios (principalmente de carne) e 

açúcar. Em segundo, têm-se o custo geral médio do atraso de mercadorias (

com valor notoriamente superior ao de tarifas (3,69%). Tendo por base essa 

se que reduções de atrasos teriam maior potencial de 

do que acordos bilaterais de redução tarifária 

números já apresentados permitem observar que o custo do tempo 

tende a ser maior para produtos de maior valor agregado, que é o caso d

e das manufaturas. 

Custos de transação em exportações brasileiras para a Europa

Fonte: elaboração própria 

se, para os produtos destinados à Europa, a tarifa média de 

% aplicada às exportações nacionais relativas à agroindústria

principalmente aos produtos de carne bovina (a exemplo do Reino Unido, que 

os produtos em 105%). No entanto, devido ao peso predominante de produtos 

barreira média criada por atrasos (7,30%) se mostra superior à

barreira tarifária (de 6,08%). 

54 
 

que se dividem de forma 

uniforme, com destaque para produtos alimentícios (principalmente de carne) e 

se o custo geral médio do atraso de mercadorias (13,71%) 

%). Tendo por base essa 

se que reduções de atrasos teriam maior potencial de estimular 

de redução tarifária com parceiros da 

observar que o custo do tempo 

tende a ser maior para produtos de maior valor agregado, que é o caso da 

 

Europa 

se, para os produtos destinados à Europa, a tarifa média de 

à agroindústria, atribuídas 

principalmente aos produtos de carne bovina (a exemplo do Reino Unido, que tarifa 

No entanto, devido ao peso predominante de produtos 

se mostra superior à 



Gráfico 3.7 - Custos de transação em exportações brasileiras para o 

Fonte: elaboração própria

 

Dentre os custos de transação em exportações brasileiras ao Leste 

Asiático, ficam evidentes 

brasileira, com tarifa média de 33,11%, 

protecionismo do mercado japonês com relação ao arroz.

encontrado entre todos os grupos de produtos e regiões desse estudo. 

portanto, que na média 

maioria dos grupos de produtos nesse caso.

 

Gráfico 3.8 - Custos de transação em exportações brasileiras para o 

Fonte: elaboração próp

 

Países do Sul Asiático têm não apenas a maior m

aplicadas às exportações do Brasil, mas colocam altas barreiras em todos os grupos 

Custos de transação em exportações brasileiras para o Leste Asiático

Fonte: elaboração própria 

Dentre os custos de transação em exportações brasileiras ao Leste 

ficam evidentes as altas tarifas aplicadas às exportações agrícolas 

, com tarifa média de 33,11%, o que se deve principalmente à política de 

protecionismo do mercado japonês com relação ao arroz. Esse é o maior valor 

encontrado entre todos os grupos de produtos e regiões desse estudo. 

portanto, que na média geral a tarifa efetiva seja mais alta, como ocorre para a 

maioria dos grupos de produtos nesse caso. 

Custos de transação em exportações brasileiras para o Sul Asiático

Fonte: elaboração própria 

Países do Sul Asiático têm não apenas a maior mé

aplicadas às exportações do Brasil, mas colocam altas barreiras em todos os grupos 
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Leste Asiático 

Dentre os custos de transação em exportações brasileiras ao Leste 

xportações agrícolas 

se deve principalmente à política de 

Esse é o maior valor 

encontrado entre todos os grupos de produtos e regiões desse estudo. É esperado, 

geral a tarifa efetiva seja mais alta, como ocorre para a 

 

Sul Asiático 

édia geral de tarifas 

aplicadas às exportações do Brasil, mas colocam altas barreiras em todos os grupos 



de produtos, sendo a maior delas para 

também baixos custos de atraso para a maior parte dos produtos, com exceção de 

manufaturados, que levam o custo geral para um valor médio próximo dos demais 

grupos de países. 

 

Gráfico 3.9 - Custos de transação em exportações brasileiras para 

Fonte: elaboração própria

 

Analisando a Ásia de um modo geral, a partir dos gráficos 

encontra-se um denominador comum nas altas tarifas impostas aos produtos 

agrícolas do Brasil. Nesse cenário, e considerando para algumas regiões altas 

tarifas também em outros seguimentos, os custos de atraso aparecem com menor 

representação. 

Gráfico 3.10 - Custos de transação em exportações brasileiras para 

da África 

Fonte: elaboração própria

de produtos, sendo a maior delas para a agroindústria (24,43

de atraso para a maior parte dos produtos, com exceção de 

manufaturados, que levam o custo geral para um valor médio próximo dos demais 

Custos de transação em exportações brasileiras para o Sudeste Asiático

Fonte: elaboração própria 

Analisando a Ásia de um modo geral, a partir dos gráficos 

se um denominador comum nas altas tarifas impostas aos produtos 

. Nesse cenário, e considerando para algumas regiões altas 

tarifas também em outros seguimentos, os custos de atraso aparecem com menor 

Custos de transação em exportações brasileiras para o 

Fonte: elaboração própria 
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(24,43%). Encontram-se 

de atraso para a maior parte dos produtos, com exceção de 

manufaturados, que levam o custo geral para um valor médio próximo dos demais 

 

Sudeste Asiático 

Analisando a Ásia de um modo geral, a partir dos gráficos 3.7, 3.8 e 3.9, 

se um denominador comum nas altas tarifas impostas aos produtos 

. Nesse cenário, e considerando para algumas regiões altas 

tarifas também em outros seguimentos, os custos de atraso aparecem com menor 

 

o Oriente Médio e norte 



O Gráfico 3.10 contém 

países do norte da África

regiões definido anteriormente como MENA (do inglês 

Africa). Os dados mostram predominância de altas taxas

produtos quando encontram a fronteira dos países, 

extrativa (que em geral tem índices muitos baixos), que ainda assim supera os 

custos de atraso, pouco significantes. O custo de atraso para as manufaturas 

(14,52%), como já verificado e comentado em outras situações devido ao seu p

mostra valor expressivo e dentro das faixas definidas por outros grupos de países.

 

Gráfico 3.11 - Custos de transação em exportações brasileiras para a 

Fonte: elaboração própria

 

O perfil dos custos de transação das exportações do Brasil aos países 

africanos localizados abaixo do Saara, agrupados aqui com

encontrado no norte do continente. Pode

representatividade da indústria ext

procedimentos resulta em um aumento de 

 

 

O Gráfico 3.10 contém custos de transação de exportações brasileiras a 

África e a alguns países asiáticos, que compõem o grupo de 

regiões definido anteriormente como MENA (do inglês Middle East and North of 

). Os dados mostram predominância de altas taxas aplicadas aos nossos 

produtos quando encontram a fronteira dos países, com exceção da indústria 

extrativa (que em geral tem índices muitos baixos), que ainda assim supera os 

custos de atraso, pouco significantes. O custo de atraso para as manufaturas 

%), como já verificado e comentado em outras situações devido ao seu p

mostra valor expressivo e dentro das faixas definidas por outros grupos de países.

Custos de transação em exportações brasileiras para a 

Fonte: elaboração própria 

O perfil dos custos de transação das exportações do Brasil aos países 

africanos localizados abaixo do Saara, agrupados aqui como ASS, é semelhante ao 

encontrado no norte do continente. Pode-se diferenciar, no entanto, a 

representatividade da indústria extrativa, segmento em que o atraso em 

procedimentos resulta em um aumento de 8,09% no valor final de produtos.
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custos de transação de exportações brasileiras a 

e a alguns países asiáticos, que compõem o grupo de 

dle East and North of 

aplicadas aos nossos 

com exceção da indústria 

extrativa (que em geral tem índices muitos baixos), que ainda assim supera os 

custos de atraso, pouco significantes. O custo de atraso para as manufaturas 

%), como já verificado e comentado em outras situações devido ao seu perfil, 

mostra valor expressivo e dentro das faixas definidas por outros grupos de países. 

 

Custos de transação em exportações brasileiras para a África Subsaariana 

O perfil dos custos de transação das exportações do Brasil aos países 

ASS, é semelhante ao 

se diferenciar, no entanto, a 

rativa, segmento em que o atraso em 

% no valor final de produtos. 



Gráfico 3.12 - Custos de transação em exportações brasileiras para o 

Fonte: elaboração própria

 

As transações de saída de produtos nacionais para o restante do mundo, 

por fim, caracterizam-se de forma 

De modo geral, como foi ressaltado a partir dos 

transação, conclui-se que exportações de maior valor agregado sofrem maior 

impacto do custo de tempo.

Nos gráficos a seguir pode

foco nas importações brasileiras.

Gráfico 3.13 - Custos de transação em importações brasileiras da 

Fonte: elaboração própria

 

Da mesma forma que 

de transações de importação de produtos da indústria extrativa (silvicultura, 

pescados, carvão, óleo e gás) são bastante baixos, não só para o caso da Oceania 

Custos de transação em exportações brasileiras para o 

elaboração própria 

As transações de saída de produtos nacionais para o restante do mundo, 

se de forma semelhante ao já levantado nos grupos anteriores

De modo geral, como foi ressaltado a partir dos primeiros gráficos

se que exportações de maior valor agregado sofrem maior 

impacto do custo de tempo. 

a seguir pode-se observar a mesma informação, porém com 

foco nas importações brasileiras. 

Custos de transação em importações brasileiras da Oceania.

Fonte: elaboração própria 

mesma forma que foi observado nas exportações do país, os custos 

de transações de importação de produtos da indústria extrativa (silvicultura, 

óleo e gás) são bastante baixos, não só para o caso da Oceania 
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Custos de transação em exportações brasileiras para o Resto do Mundo 

As transações de saída de produtos nacionais para o restante do mundo, 

ao já levantado nos grupos anteriores. 

primeiros gráficos de custos de 

se que exportações de maior valor agregado sofrem maior 

se observar a mesma informação, porém com 

 
Oceania. 

nas exportações do país, os custos 

de transações de importação de produtos da indústria extrativa (silvicultura, 

óleo e gás) são bastante baixos, não só para o caso da Oceania 



acima apresentado, mas também para a maior parte das demais r

(excetuando-se a Europa, como se verá em seguida).

em grande medida produtos lácteos, o que fica evidenciado na tarifa de 17,01% para 

a agroindústria. 

Gráfico 3.14 - Custos de transação em importações brasileiras d

Fonte: elaboração própria

 

Assim como visto para a Oceania, constatam

para a agroindústria em 

aplicada na fronteira ocorre predominantemente em outros produtos alimentícios

não lácteos. O custo de atraso para esse grupo (

manufaturas (16,06%) possuem patamar elevado com r

a média geral da região a 15,48%.

Gráfico 3.15 – Custos de transação em importações brasileiras d

Fonte: elaboração própria

acima apresentado, mas também para a maior parte das demais r

se a Europa, como se verá em seguida). Vê-se aqui que o Brasil tarifa 

produtos lácteos, o que fica evidenciado na tarifa de 17,01% para 

 

Custos de transação em importações brasileiras da América do Norte.

Fonte: elaboração própria 

Assim como visto para a Oceania, constatam-se altos custos de transação 

em produtos advindos da América do Norte. No entanto, a tarifa 

aplicada na fronteira ocorre predominantemente em outros produtos alimentícios

O custo de atraso para esse grupo (24,04%), bem como o de 

%) possuem patamar elevado com relação aos demais, e

a 15,48%. 

Custos de transação em importações brasileiras da América Latina.

Fonte: elaboração própria 
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acima apresentado, mas também para a maior parte das demais regiões 

se aqui que o Brasil tarifa 

produtos lácteos, o que fica evidenciado na tarifa de 17,01% para 

 

a América do Norte. 

se altos custos de transação 

advindos da América do Norte. No entanto, a tarifa 

aplicada na fronteira ocorre predominantemente em outros produtos alimentícios que 

%), bem como o de 

elação aos demais, elevando 

 

a América Latina. 



Chama a atenção 

Brasil às mercadorias dos países Latino

preponderantemente a veículos a motor e peças, não são suficientes para aumentar 

a média de tarifação, devido ao baixo montante negoci

para manufaturas, por sua vez, são relevantes, 

da redução de custos transacionais como alternativa para o estímulo 

internacional de bens com maio

 

Gráfico 3.16 – Custos de transação em importações brasileiras d

Fonte: elaboração própria

 

A barreira que praticamente inexiste para a América Latina é bastante

expressiva no caso da Europa. Todos os grupos de produtos 

relevantes, variando de 2,

O custo do atraso é notável

(18,31%), preponderantemente atribuído a produtos alimentícios, como já observado 

em outras situações. Minerais diversos, da mesma forma, contribuem para o 

equivalente tarifário do atraso de 

 

Chama a atenção no Gráfico 3.15 a baixa barreira tarifária imposta pelo 

dos países Latino-Americanos. As maiores tarifas, instituídas 

preponderantemente a veículos a motor e peças, não são suficientes para aumentar 

a média de tarifação, devido ao baixo montante negociado. Os custos de atrasos 

para manufaturas, por sua vez, são relevantes, levantando novamente a importância 

da redução de custos transacionais como alternativa para o estímulo 

de bens com maior valor econômico adicionado. 

Custos de transação em importações brasileiras da Europa

Fonte: elaboração própria 

A barreira que praticamente inexiste para a América Latina é bastante

expressiva no caso da Europa. Todos os grupos de produtos 

relevantes, variando de 2,73% para indústria extrativa até 11,14% para 

é notável na média geral (14,92%), e é alto para a

preponderantemente atribuído a produtos alimentícios, como já observado 

em outras situações. Minerais diversos, da mesma forma, contribuem para o 

equivalente tarifário do atraso de 17,64% para a indústria extrativa.
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baixa barreira tarifária imposta pelo 

As maiores tarifas, instituídas 

preponderantemente a veículos a motor e peças, não são suficientes para aumentar 

ado. Os custos de atrasos 

levantando novamente a importância 

da redução de custos transacionais como alternativa para o estímulo ao comércio 

 

a Europa 

A barreira que praticamente inexiste para a América Latina é bastante 

expressiva no caso da Europa. Todos os grupos de produtos encontram tarifas 

% para indústria extrativa até 11,14% para agroindústria. 

é alto para a agroindústria 

preponderantemente atribuído a produtos alimentícios, como já observado 

em outras situações. Minerais diversos, da mesma forma, contribuem para o 

% para a indústria extrativa. 



Gráfico 3.17 – Custos de transação em importações brasileiras d

Fonte: elaboração própria

 

A preponderância de produtos manufaturados (em torno de 84%) dentre 

as importações brasileiras do Leste Asiático faz com que os custos desse grupo 

sejam imperativos na formação do valor médio geral, de 11,52% para as tarifas 

efetivamente aplicadas (de cujo

maquinários) e de 13,87% para o equivalente tarifário do atraso.

 

Gráfico 3.18 – Custos de transação em importações brasileiras d

Fonte: elaboração própria

 

O Sul Asiático é a única região do continente em que os custos do atraso 

em transações internacionais superam as tarifas que aplicamos em nossas 

fronteiras de um modo geral, como mostra o gráfico acima.

 

Custos de transação em importações brasileiras do Leste Asiático.

Fonte: elaboração própria 

A preponderância de produtos manufaturados (em torno de 84%) dentre 

as importações brasileiras do Leste Asiático faz com que os custos desse grupo 

sejam imperativos na formação do valor médio geral, de 11,52% para as tarifas 

efetivamente aplicadas (de cujos produtos distinguem-se equipamentos e 

% para o equivalente tarifário do atraso. 

Custos de transação em importações brasileiras do Sul Asiático.

própria 

O Sul Asiático é a única região do continente em que os custos do atraso 

em transações internacionais superam as tarifas que aplicamos em nossas 

fronteiras de um modo geral, como mostra o gráfico acima. 
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o Leste Asiático. 

A preponderância de produtos manufaturados (em torno de 84%) dentre 

as importações brasileiras do Leste Asiático faz com que os custos desse grupo 

sejam imperativos na formação do valor médio geral, de 11,52% para as tarifas 

se equipamentos e 

 

 

o Sul Asiático. 

O Sul Asiático é a única região do continente em que os custos do atraso 

em transações internacionais superam as tarifas que aplicamos em nossas 



Gráfico 3.19 – Custos de transação em importações brasileiras d

Fonte: elaboração própria

 

O perfil dos custos do Gráfico 3.19 

Ásia, apresentada nos gráficos an

 

Gráfico 3.20 – Custos de transação em importações brasileiras d

África. 

Fonte: elaboração própria

 

O Oriente Médio e 

das importações brasileiras, em torno de 

estudo. Os baixos montantes tornam o setor da indústria extrativa inexpressivo, 

restando notabilizar as tarifas aplicadas 

 

Custos de transação em importações brasileiras do Sudeste Asiático.

Fonte: elaboração própria 

custos do Gráfico 3.19 acompanha a forma preponderante na 

Ásia, apresentada nos gráficos anteriores. 

Custos de transação em importações brasileiras do Oriente Médio e 

Fonte: elaboração própria 

O Oriente Médio e o norte da África representam uma parcela pequena 

das importações brasileiras, em torno de 2% segundo os dados considerados nesse 

Os baixos montantes tornam o setor da indústria extrativa inexpressivo, 

restando notabilizar as tarifas aplicadas à agroindústria e à Agricultura.
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o Sudeste Asiático. 

acompanha a forma preponderante na 

 

Oriente Médio e Norte da 

representam uma parcela pequena 

% segundo os dados considerados nesse 

Os baixos montantes tornam o setor da indústria extrativa inexpressivo, 

gricultura.  



Gráfico 3.21 – Custos de transação em importações brasileiras d

Fonte: elaboração própria

 

As demais regiões africanas 

continente, diferindo quando se diz respeito às tarifas efetivamente aplicadas aos 

produtos manufaturados (9,93%).

Gráfico 3.22 – Custos de transação em importações

Fonte: elaboração própria

Concluindo a análise da série de gráficos que elucidam a questão dos 

custos transacionais no comércio global, têm

do mundo, grupo definido no Quadro 3.1, a título 

Sintetizando a análise dos custos agregados por setor, apresentada 

através dos gráficos de 3.2 a 3.22, 

bens de alto valor agregado, quando equivalentes tarifário

agroindústria e manufaturas são proeminentes para praticamente todas as regiões. 

Algumas distorções também são realçadas, como é o caso das tarifas enfrentadas 

Custos de transação em importações brasileiras da África Subsaariana.

Fonte: elaboração própria 

As demais regiões africanas não fogem às características do norte do 

continente, diferindo quando se diz respeito às tarifas efetivamente aplicadas aos 

produtos manufaturados (9,93%). 

Custos de transação em importações brasileiras do Resto do Mundo.

Fonte: elaboração própria 

Concluindo a análise da série de gráficos que elucidam a questão dos 

custos transacionais no comércio global, têm-se os custos de importação do restante 

definido no Quadro 3.1, a título de lembrança. 

Sintetizando a análise dos custos agregados por setor, apresentada 

através dos gráficos de 3.2 a 3.22, fica evidente a maior importância do tempo para 

bens de alto valor agregado, quando equivalentes tarifário

e manufaturas são proeminentes para praticamente todas as regiões. 

Algumas distorções também são realçadas, como é o caso das tarifas enfrentadas 
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a África Subsaariana. 

não fogem às características do norte do 

continente, diferindo quando se diz respeito às tarifas efetivamente aplicadas aos 

 

Resto do Mundo. 

Concluindo a análise da série de gráficos que elucidam a questão dos 

custos de importação do restante 

Sintetizando a análise dos custos agregados por setor, apresentada 

fica evidente a maior importância do tempo para 

bens de alto valor agregado, quando equivalentes tarifários de produtos de 

e manufaturas são proeminentes para praticamente todas as regiões. 

Algumas distorções também são realçadas, como é o caso das tarifas enfrentadas 



por produtos brasileiros 

bovina no reino Unido, e arroz no Japão. Com relação às importações, vale ressaltar 

as baixas barreiras tarifárias impostas à América Latina, as altas barreiras impostas 

à Europa em contrapartida, e particularmente o alto custo do atraso para indústria 

extrativa desse último, atribuído ao comércio de minerais.

Ainda com base em agregações de dados do modelo GTAP, desta vez 

com relação aos produtos considerados, destaca

custos dentro de cada grupo

têm-se o seguinte. 

 

Gráfico 3.23 – Custo de atraso 

Fonte: elaboração própria

Observando o Gráfico 3.23 

parte dos manufaturados) têm o maior custo médio de atraso, valor que supera em 

três vezes a média de todas as exportações. 

com maior custo de atraso é a cana

média. Ressalta-se, no entanto, que o montante de 

muito baixo, devido à sua alta perecibilidade, resumindo

comércio de sementes com a Argentina.

 Abaixo da média estão outros produtos alimentícios

agroindústria, com 8,93% e a indústria extrativa, representada pela s

o valor de 4,30%. 

Seguindo no contexto, ao agregar os custos enfrentados pelos produtos 

fornecidos pelo Brasil, ou aplicados em nossa fronteira para produt

por produtos brasileiros agrícolas nos Estados Unidos e México,

bovina no reino Unido, e arroz no Japão. Com relação às importações, vale ressaltar 

as baixas barreiras tarifárias impostas à América Latina, as altas barreiras impostas 

à Europa em contrapartida, e particularmente o alto custo do atraso para indústria 

extrativa desse último, atribuído ao comércio de minerais. 

Ainda com base em agregações de dados do modelo GTAP, desta vez 

om relação aos produtos considerados, destaca-se a seguir aqueles com maio

custos dentro de cada grupo. Tratando inicialmente das exportações

de atraso por produto dentre as exportações brasileiras

Fonte: elaboração própria 

Observando o Gráfico 3.23 nota-se que os metais (juntos com a maior 

parte dos manufaturados) têm o maior custo médio de atraso, valor que supera em 

três vezes a média de todas as exportações. Já no grupo de agricultura, o produto 

com maior custo de atraso é a cana-de-açúcar, que também tem valo

se, no entanto, que o montante de cana-de-

muito baixo, devido à sua alta perecibilidade, resumindo-se basicamente ao 

comércio de sementes com a Argentina. 

Abaixo da média estão outros produtos alimentícios

% e a indústria extrativa, representada pela s

Seguindo no contexto, ao agregar os custos enfrentados pelos produtos 

ou aplicados em nossa fronteira para produt
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xico, produtos de carne 

bovina no reino Unido, e arroz no Japão. Com relação às importações, vale ressaltar 

as baixas barreiras tarifárias impostas à América Latina, as altas barreiras impostas 

à Europa em contrapartida, e particularmente o alto custo do atraso para indústria 

Ainda com base em agregações de dados do modelo GTAP, desta vez 

se a seguir aqueles com maiores 

exportações brasileiras, 

 
dentre as exportações brasileiras  

s metais (juntos com a maior 

parte dos manufaturados) têm o maior custo médio de atraso, valor que supera em 

Já no grupo de agricultura, o produto 

açúcar, que também tem valor superior à 

-açúcar exportado é 

se basicamente ao 

Abaixo da média estão outros produtos alimentícios, pertencentes à 

% e a indústria extrativa, representada pela silvicultura, com 

Seguindo no contexto, ao agregar os custos enfrentados pelos produtos 

ou aplicados em nossa fronteira para produtos estrangeiros, 



em cada setor da economia, temos os gráficos da sequência.

Gráfico 3.24 - Custos de transação para exportações brasileiras 
Fonte: elaboração própria

 

Os países foram ordenados, nesse gráfico e nos seguintes, de acordo 

como custo do atraso, a partir do maior deles. 

Ambos os custos aparecem com ordens de grandeza semelhante, 

embora as tarifas sejam notoriamente superiores 

para o setor da agricultura, em especial para o Leste Asiático, como já demo

no Gráfico 3.7. A situação 

5,46% supera a tarifa aplicada (2,38%) e para a América Latina, que tem a menor 

tarifa de todas as regiões nessa esfera, com 2,11%.

 

Gráfico 3.25 - Custos de transação para exportações brasileiras 

Fonte: elaboração própria

em cada setor da economia, temos os gráficos da sequência.  

Custos de transação para exportações brasileiras – Agricultura
Fonte: elaboração própria 

Os países foram ordenados, nesse gráfico e nos seguintes, de acordo 

como custo do atraso, a partir do maior deles.  

Ambos os custos aparecem com ordens de grandeza semelhante, 

embora as tarifas sejam notoriamente superiores em praticamente todas as

para o setor da agricultura, em especial para o Leste Asiático, como já demo

no Gráfico 3.7. A situação é diferente apenas para a Europa, cujo custo de atraso de 

5,46% supera a tarifa aplicada (2,38%) e para a América Latina, que tem a menor 

de todas as regiões nessa esfera, com 2,11%. 

Custos de transação para exportações brasileiras – Indústria extrativa

Fonte: elaboração própria 
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Agricultura 

Os países foram ordenados, nesse gráfico e nos seguintes, de acordo 

Ambos os custos aparecem com ordens de grandeza semelhante, 

em praticamente todas as regiões 

para o setor da agricultura, em especial para o Leste Asiático, como já demonstrado 

é diferente apenas para a Europa, cujo custo de atraso de 

5,46% supera a tarifa aplicada (2,38%) e para a América Latina, que tem a menor 

 

Indústria extrativa 



 

O setor da indústria extrativa tem os meno

foi possível verificar através dos gráficos regionalizados previamente apresentados. 

Destaca-se a África Subsaariana

brasileiros com o maior custo do atraso

efetivamente aplicada. O Sul Asiático

países desse caso, com valor de 6,48%.

 

Gráfico 3.26 - Custos de transação para exportações brasileiras 

Fonte: elaboração própria

 

Custos de atraso em exportações brasileiras no setor d

tem um perfil similar ao agrícola

barreiras tarifárias por sua vez diferem, com ênfase para a Europa, com 

para o Sul Asiático, com 24,43%.

 

O setor da indústria extrativa tem os menores custos de transação, como 

foi possível verificar através dos gráficos regionalizados previamente apresentados. 

a África Subsaariana como consumidor dos produtos 

o maior custo do atraso, além de grande disparidade com a tarifa 

O Sul Asiático tem a maior tarifa dentre todos os grupos de 

com valor de 6,48%. 

Custos de transação para exportações brasileiras – Agroindústria

Fonte: elaboração própria 

Custos de atraso em exportações brasileiras no setor d

tem um perfil similar ao agrícola com relação à ordem de grandeza

barreiras tarifárias por sua vez diferem, com ênfase para a Europa, com 

para o Sul Asiático, com 24,43%. 
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s custos de transação, como 

foi possível verificar através dos gráficos regionalizados previamente apresentados.  

consumidor dos produtos 

e grande disparidade com a tarifa 

tem a maior tarifa dentre todos os grupos de 

 

groindústria 

Custos de atraso em exportações brasileiras no setor da agroindústria 

ordem de grandeza dos valores. As 

barreiras tarifárias por sua vez diferem, com ênfase para a Europa, com 32,22% e 



Gráfico 3.27 - Custos de transação para exportações brasileiras 

Fonte: elaboração própria

 

Custos de atraso em manufaturas, por sua vez

dificuldade maior ao exportador. E

superiores às tarifas efetivas 

Norte, os valores classificam o setor como aquele em que o tempo tem maior 

importância. 

Na sequência é feita a mesma apreciação para as importações.

 

Gráfico 3.28 - Custos de transação para importações brasileiras 

Fonte: elaboração própria

Custos de transação para exportações brasileiras – Manufaturas

Fonte: elaboração própria 

de atraso em manufaturas, por sua vez, salientam

dificuldade maior ao exportador. Em sua grande maioria superiores a 10%, e 

às tarifas efetivas para todas as regiões com exceção da

Norte, os valores classificam o setor como aquele em que o tempo tem maior 

Na sequência é feita a mesma apreciação para as importações.

Custos de transação para importações brasileiras – Agricultura

Fonte: elaboração própria 
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Manufaturas 

salientam-se como uma 

maioria superiores a 10%, e 

para todas as regiões com exceção da América do 

Norte, os valores classificam o setor como aquele em que o tempo tem maior 

Na sequência é feita a mesma apreciação para as importações. 

 

Agricultura 



 

Observando o cenário 

Brasil, nota-se inicialmente uma tarifaç

Oceania a 9,84% para o Sudeste Asiático, excetuando

tarifas inexpressivas em torno de 0,04%. Custos 

Resto do Mundo aparecem como barreiras igualmente importantes à tarifária.

 

Gráfico 3.29 - Custos de transação para importações brasileiras 

Fonte: elaboração própria

 

Com importâncias ainda mais tímidas do que nas exportações, os custos 

de atraso em importações são relevantes para a Europa, cujo atraso equivale a 

17,64% contra 2,73% da tarifação.

minerais diversos para essa região justificam a grande diferença com relação às 

demais, como apresentado 

 

Observando o cenário encontrado pelos produtos agrícolas na fronteira do 

se inicialmente uma tarifação uniforme, variando de 4,93%, para a 

Oceania a 9,84% para o Sudeste Asiático, excetuando-se a América Latina, com 

tarifas inexpressivas em torno de 0,04%. Custos de atraso para os grupos MENA e 

Resto do Mundo aparecem como barreiras igualmente importantes à tarifária.

Custos de transação para importações brasileiras – Indústria Extrativa

oração própria 

Com importâncias ainda mais tímidas do que nas exportações, os custos 

de atraso em importações são relevantes para a Europa, cujo atraso equivale a 

17,64% contra 2,73% da tarifação. Os altos valores de equivalente tarifários de 

ersos para essa região justificam a grande diferença com relação às 

demais, como apresentado previamente no Gráfico 3.16. 
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encontrado pelos produtos agrícolas na fronteira do 

ão uniforme, variando de 4,93%, para a 

se a América Latina, com 

de atraso para os grupos MENA e 

Resto do Mundo aparecem como barreiras igualmente importantes à tarifária. 

 

Indústria Extrativa 

Com importâncias ainda mais tímidas do que nas exportações, os custos 

de atraso em importações são relevantes para a Europa, cujo atraso equivale a 

Os altos valores de equivalente tarifários de 

ersos para essa região justificam a grande diferença com relação às 



Gráfico 3.30 - Custos de transação para importações brasileiras 

Fonte: elaboração própria

 

Na agroindústria

Asiático o custo do atraso é próximo de quatro vezes o custo tarifário. Na América 

do Norte, próximo do dobro. E essa relevância se aplica também para as principais 

regiões fornecedoras de produtos ao mercado brasileiro.

Gráfico 3.31 - Custos de transação para importações brasileiras 

Fonte: elaboração própria

 

Por fim, à vista dos custos de transação na importação de manufaturas, 

encontra-se a relação mais expressiva entre custos ind

Custos de transação para importações brasileiras – Agro

Fonte: elaboração própria 

agroindústria, por sua vez, há montantes mais significativos.

Asiático o custo do atraso é próximo de quatro vezes o custo tarifário. Na América 

do Norte, próximo do dobro. E essa relevância se aplica também para as principais 

regiões fornecedoras de produtos ao mercado brasileiro. 

Custos de transação para importações brasileiras – Manufaturas

Fonte: elaboração própria 

Por fim, à vista dos custos de transação na importação de manufaturas, 

se a relação mais expressiva entre custos indiretos de atraso e as tarifas 
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Agroindústria 

, por sua vez, há montantes mais significativos. No Leste 

Asiático o custo do atraso é próximo de quatro vezes o custo tarifário. Na América 

do Norte, próximo do dobro. E essa relevância se aplica também para as principais 

 

Manufaturas 

Por fim, à vista dos custos de transação na importação de manufaturas, 

iretos de atraso e as tarifas 
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aplicadas diretamente, evidenciada pela América Latina, que é tarifada em 0,33% ao 

mesmo tempo em que enfrenta um custo de atraso de 19,43%. Tal fato, somado à 

observação feita no Gráfico 3.5, tem a implicação política de que acordos regionais 

devem focar nos custos de transação, e não em tarifas. 

Utilizando a agregação por produto, ao analisar as importações 

destacadas no Gráfico 3.24, a cana-de-açúcar apresenta custo de atraso 

equivalente a 24,93%, evidenciando a agricultura como o maior valor dentre os 

produtos analisados. Petróleo e produtos de carvão, com 23,50%, substituem os 

metais, no caso das exportações, como o maior custo de atraso no grupo de 

manufaturas, cujos produtos encontram-se, em sua maioria, acima da média. Assim, 

têm-se claramente que os custos maiores estão concentrados na indústria de 

transformação. 

 

 

Gráfico 3.32 – Custo de atraso por produto dentre as importações brasileiras 
Fonte: elaboração própria 

Os gráficos dessa seção permitem interpretar que reduções de atrasos 

podem fornecer aos exportadores de países em desenvolvimento um acesso a 

mercados compatível com aqueles obtidos através de parcerias econômicas. Disso 

decorre que a redução de barreiras temporais também é importante para 

importadores, e que melhorias em Facilitação de Comércio deveriam ser prioridade 

para todos os parceiros em negociações (HUMMELS, 2013). 
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3.3 Modelagem de choque temporal 

 

Utilizando a base de dados GTAP inicialmente agregada conforme as 

regiões do Quadro 3.1 e os setores da economia do Quadro 3.2, com algumas 

alterações que serão a seguir caracterizadas, parte-se então para a simulação dos 

desdobramentos no comércio global ao se aprimorar os procedimentos 

alfandegários dos países ou regiões. 

O desenvolvimento se dá através de um choque tecnológico melhorando 

a tecnologia de importação de mercadorias nas regiões estudadas, que se traduz no 

modelo pela variável ams, que nada mais é que um aumento na tecnologia de 

importação de um produto i da região r pela região s, conforme notação adotada e, 

portanto, um deslocamento de demanda. A força dos choques é função dos custos 

de atraso obtidos por Hummels (2013), dados extensamente analisados na seção 

anterior.  

Justifica-se o uso dessa variável uma vez que as melhorias aqui 

propostas figuram ganhos de eficiência nos procedimentos portuários, ou seja, uma 

redução na “areia nas rodas” dos portos, conforme notação utilizada por Fugazza e 

Maur (2008). A eventual e possível abordagem por diminuição de tarifas, e a 

consequente alteração na renda governamental estaria exposta aos mesmos 

problemas técnicos apontados pelos autores e será utilizada a título de comparação. 

Diferente das barreiras tarifárias, que aparecem de forma explícita na 

base de dados do GTAP, o custo dos atrasos portuários, por serem barreiras não 

tarifárias, manifestam-se de forma implícita no comportamento dos agentes da 

economia e, portanto, no equacionamento do modelo, requerendo uma estratégia 

apropriada para a modelagem dos choques de eficiência portuária. 

A abordagem adotada neste trabalho segue a metodologia desenvolvida 

em Hertel et al(2001), a qual introduz o conceito de "preço efetivo" de uma 

commodity i, importada de um país r aos preços domésticos no mercado de destino 

s, otz{|}∗ . Por sua vez, este preço efetivo se relaciona com o preço 

observado	otz?@�.  de acordo com otz∗ = otz/vtz. A variável de ajuste AMS é 

não observável e, no equilíbrio inicial, vale 1, situação na qual o valor implícito do 

custo dos atrasos portuários é integralmente repassado aos agentes da economia. 
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Para uma variação positiva de AMS, correspondente ao equivalente ad 

valorem estimado para o custo do atraso portuário de importação, haverá uma 

queda do preço efetivo da mercadoria importada (otz{|}∗ .), consequência da redução 

integral dos atrasos portuários. Variações parciais de AMS corresponderão a 

reduções parciais, de igual proporção, dos custos dos atrasos portuários nas 

importações da commodity i, proveniente do país r, destinadas ao país s. Para a 

manutenção da balança comercial, a quantidade exportada é redefinida por meio de 

seu equivalente efetivo, dado por: ~wz∗ = ~wz/vtz. Desta forma, o valor efetivo 

exportado iguala-se ao valor exportado original. 

Quando esta teoria é incorporada ao modelo GTAP, e os preços de 

importação e as equações de demanda são totalmente diferenciados e reescritos 

como variações porcentuais, obtém-se as seguintes equações: 

(9) �nU?@� = −S.U?@� + ��.?� − �2? . [-.U?@� − S.U?@� − -�.?@�]  
 

O preço composite das importações é definido por: 

(10)  -�.?� =	∑ �?��� . [-.U?�� − S.U?��]                                      
onde:  �2?   = elasticidade de substituição entre os bens i importados; �nU?@� = variação porcentual das exportações bilaterais do bem i, provenientes de r, 

destinadas a s; ��.?@� = variação porcentual das importações totais do bem i, por s; -.U?@� = variação porcentual no preço das importações do bem i, provenientes de r, 

com destino a s; -�.?�  = variação porcentual no preço médio das importações do bem i, por s; S.U?@� = variação porcentual no preço efetivo do bem i importado por s, proveniente 

de r, devido a custos de transação não observáveis. 

Das equações (9) e (10) é possível compreender de que forma choques 

na variável S.U?@� são repassados aos agentes da economia. A equação (9) revela 

que um aumento de S.U?@�, correspondente ao aumento da eficiência portuária na 

importação do bem i, pelo país s, diminui o preço efetivo do bem importado i, 

proveniente de r, tornando este país relativamente mais competitivo em relação ao 

resto do mundo, de acordo com a elasticidade de substituição �2? . 

Ao mesmo tempo, e de forma compensatória, dado que a quantidade 
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efetiva aumenta, menos importações são requeridas para suprir a demanda do país 

s. Já a equação (10) revela que, com a redução dos atrasos na importação do bem i, 

proveniente de r, o preço médio das importações totais de i, com destino em s, tende 

a cair, aumentando a quantidade importada do bem i, em detrimento da produção 

local. 

 

3.4 Fechamento 

 

A agregação de regiões em grupos utilizada é a mesma até então 

proposta, com pequenas adequações para a realização de choques. Os fatores 

primários são mantidos desagregados, com ETRAE12 definida em “-1,000000” para 

terra, “-0,001000” para recursos naturais, e valores móveis de mão de obra 

(qualificada e não qualificada) e capital. Tal configuração, e usando-se o fechamento 

convencional do GTAP, propicia mobilidade intersetorial perfeita de trabalho e capital, 

e mobilidade imperfeita dos fatores terra e recursos naturais. A oferta agregada 

nacional dos fatores de produção é exógena para cada região, assim como a 

tecnologia de produção das firmas. Os investimentos regionais são baseados nas 

taxas de retorno internas e no diferencial de retorno entre as regiões. 

A resolução do modelo é feita utilizando o método de Gragg13, com três 

soluções, passos por solução definidos em 2-4-6 e três subintervalos (conforme 

notação do modelo). 

 

3.5 Sensibilidade sistemática 

 

Será realizado ainda, para os principais ensaios, um teste de 

sensibilidade, com o intuito de testar a robustez dos resultados com relação às 

premissas adotadas. Utiliza-se então a Análise de Sensibilidade Sistemática (ASS 

na sigla em inglês), disponibilizada em conjunto com o software do GTAP com o 

objetivo de demonstrar quão sensíveis são as soluções em relação à mudança de 
                                                           

12 ETRAE, do inglês, “Elasticity of transformation for sluggish primary factor endowments”, é um dos 
parâmetros comportamentais do modelo, e permite atuar na dinâmica do modelo com relação à 
mobilidade dos fatores primários entre setores. 

13 William B. Gragg desenvolveu uma metodologia de solução numérica de equações diferencias 
ordinárias pela extrapolação repetida, baseada na regra do ponto médio. Essa metodologia se faz útil 
na obtenção de soluções precisas quando são utilizadas perturbações que geram equações não 
lineares no modelo de equilíbrio geral.  



74 
 

parâmetros.  

Os resultados da ASS são estimativas do valor médio e do desvio padrão 

de cada variável endógena, obtidas através da resolução do modelo diversas vezes, 

com diferentes valores de parâmetros ou choques, selecionados através de 

quadratura de Strouds14, com distribuição triangular simétrica15, estimativas essas 

que permitem a inferência do intervalo mais provável de valores para cada uma das 

variáveis. 

O intervalo de confiança, por sua vez, é elaborado de forma cautelosa 

utilizando-se a desigualdade de Chebyshev16, dado o desconhecimento do processo 

gerador de dados, e portando a impossibilidade de assumir uma distribuição 

aproximada pela normal, por exemplo. 

  

                                                           
14 A quadratura de Strouds é um caso particular da quadratura gaussina, utilizada para discretizar 

distribuições contínuas de variáveis. Os primeiros momentos idênticos entre a curva contínua e a 
discretizada, que definem a ordem da quadratura, nesse caso são 3.   

15 Distribuição simétrica de densidade de probabilidade que varia linearmente de um valor máximo 
(max) até a média (med), com inclinação -1/(.Sn − .�R)` e da média até um valor mínimo (min) 
com inclinação	1/(.�R − .��)` 

16 A desigualdade de Chebyshev afirma que, indiferente da distribuição na variável Y em questão, 
para cada número positivo e real k, a probabilidade de que o valor de Y não esteja dentro de k 
desvios padrões (D) da média (M) é inferior a 1/�`. Assim, com 95% de certeza (1 − 1/4,47`), a 
média está dentro do intervalo entre M- 4,47*D e M +4,47*D. 
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4 RESULTADOS 

De conhecimento das características do modelo utilizado e da base de 

dados disponível, são feitos então três ensaios de cenários possíveis de aderência 

ao Pacote de Bali, cujas premissas são apresentadas para cada um dos casos. 

Em seguida, testa-se a sensibilidade desses ensaios com relação aos 

parâmetros adotados pelo modelo, e por fim é feito um último exame de cunho 

comparativo. 

 

4.1. Ensaio 1 - Brasil melhorando procedimentos adu aneiros 

 

Demonstrando compromisso com as metas estabelecidas no acordo de 

Bali, em especial com relação ao décimo artigo da primeira seção do documento, 

que trata de Formalidades relacionadas à importação e exportação e trânsito (como 

resumido no Quadro 2.2), o Ministério de Desenvolvimento da Indústria e Comércio 

(MDIC) lançou em abril de 2014 o Programa Portal único de Comércio Exterior, que 

visa unificar os sistemas dos órgãos envolvidos nos processos de exportação e 

importação no Brasil. 

O programa tem como meta final reduzir o prazo de exportação de 13 

para oito dias e o prazo de importação de 17 para dez dias até 2017 (MDIC, 2014), 

ou seja, uma redução de 38,46% e 41,18% respectivamente. 

Assumindo que esse avanço seja atingido, e dada a linearidade das 

medidas realizadas e das premissas assumidas no presente estudo, as diminuições 

em tempos poderiam ser expressas na mesma medida em diminuições de custos de 

atraso. Com essa premissa, porém adotando uma redução teórica de 50% para 

negociações nos dois sentidos, o que garante melhor condição ao comparar esse 

caso com as outras simulações, têm-se a Tabela 1 e a Tabela 2, que seguem. 

Tabela 1 - Redução de custos de atraso em exportações brasileiras 

Setor  Custo do atraso Choque 

Agricultura 3,07% 1,54% 

Indústria Extrativa 0,30% 0,15% 

Agroindústria 1,25% 0,62% 

Manufaturas 7,68% 3,84% 

Fonte: (Hummels, D. & Schaur, G., 2013) 
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Nota: dados trabalhados pelo autor 

Os custos de atraso para os ensaios foram agregados da mesma forma já 

descrita anteriormente. No entanto, de forma conservadora, foram considerados os 

tempos de transação da base de dados do GTAP, que são equivalentes àqueles 

apresentados pela Doing Business (Quadro 3.3), porém não levam em consideração 

o tempo dedicado à adequação da documentação pelos agentes. Essa metodologia 

respeita a visão de Fuzagazza e Maur (2008) de tratar choques de eficiência como 

“areia nas rodas” do comércio, e não como “pedras”, cuja remoção representaria 

ganhos irrealistas. 

 

Tabela 2 - Redução de custos de atraso em importações brasileiras 

Setor  Custo do atraso  Choque  

Agricultura 0,81% 0,41% 

Indústria Extrativa 0,09% 0,05% 

Agroindústria 6,32% 3,16% 

Manufaturas 8,12% 4,06% 

Fonte: (Hummels, D. & Schaur, G., 2013) 

Nota: dados trabalhados pelo autor 

São estimados na coluna “Choque”, os ganhos que seriam obtidos em 

valores finais dos produtos exportados (Tabela 1) e dos produtos importados (Tabela 

2) no país, compondo assim um choque no modelo econômico. As consequências 

são as que seguem, obtidas da resolução pelo GTAP. 

 

 Tabela 3 - Simulação GTAP - Melhoria de procedimentos aduaneiros pelo Brasil – Variação 

do Produto Interno Bruto 

Região  % 

Brasil 0,52 

Oceania 0,00 

Leste Asiático 0,00 

Sudeste Asiático 0,00 

Sul Asiático 0,01 

América do Norte 0,01 

América Latina 0,10 

EU_25 0,00 
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MENA 0,01 

ASS -0,01 

Resto do Mundo 0,01 

Fonte: elaboração própria 

  

Nas saídas do modelo, a coluna “(Sim)” apresenta a relação entre o valor 

da variável após a simulação (Pós) em comparação com o cenário prévio (Pré).  

A Tabela 1 fornece, para o choque realizado, um aumento de 0,52% no 

PIB brasileiro. A América Latina foi impactada em 0,10%, e impactos menores são 

visíveis para as regiões ASS, MENA o Sul Asiático e a América do Norte e Resto do 

Mundo. 

 

Tabela 4 - Simulação GTAP - Melhoria de procedimentos aduaneiros pelo Brasil – 

Montantes negociados em valores reais 

Setor  
∆ Exportação 

[%] 

∆ Importação 

 [%] 

Agricultura -2,30 4,00 

Indústria Extrativa -3,26 1,56 

Agroindústria -8,16 12,29 

Manufaturas 11,61 12,05 

Serviços -9,13 5,39 

Fonte: elaboração própria 

 

Dado o choque mais enérgico, tanto na exportação quanto na importação 

de manufaturas, é esperado que o setor apresente maiores desdobramentos. De 

fato, apenas esse segmento teve aumento no montante de exportações (11,61%), 

enquanto os demais sofreram reduções, sendo a maior delas em serviços (-9,13%). 

Todas as importações, por sua vez, foram ampliadas, principalmente nos setores de 

agroindústria, onde a redução de custos dos atrasos é mais significativa. 

Nota-se que a redução de barreiras intensificou as transações nos dois 

sentidos, esbarrando inclusive nos serviços, que não sofreram choque direto. 

 

 



78 
 

Tabela 5 - Simulação GTAP - Melhoria de procedimentos aduaneiros pelo Brasil – Variação 

dos Termos de troca 

Região  % 

Brasil 1,69 

Oceania -0,00 

Leste Asiático -0,03 

Sudeste Asiático -0,01 

Sul Asiático 0,03 

América do Norte -0,03 

América Latina -0,09 

EU_25 -0,02 

MENA -0,02 

ASS -0,02 

Resto do Mundo -0,01 

Fonte: elaboração própria 

 

No comércio internacional, termos de troca representam a relação entre o 

preço médio de exportações e o preço médio de importações. O acréscimo do termo 

na simulação para o Brasil (1,69%), portanto, indica que houve aumento da 

demanda internacional por produtos brasileiros, que ganharam mais competitividade 

em função do aumento de eficiência portuária. Os preços das demais regiões 

sofreram impacto menos significativo, destacando-se novamente a América Latina. 

 

Tabela 6 - Simulação GTAP - Melhoria de procedimentos aduaneiros pelo Brasil – Variação 

das Taxa de retorno dos fatores 

Fator  % 

Terra -4,52 

Mão de obra 

qualificada 0,77 

Mão de obra não 

qualificada 0,97 

Capital 0,71 

Recursos naturais -11,36 

Fonte: elaboração própria 
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A taxa de retorno dos fatores, representada no modelo pela variável 

pfactreal, mede a taxa de retorno dos fatores primários em relação ao índice de 

preços do consumidor. A Tabela 6 mostra, portanto, uma desvalorização do fator 

terra e dos recursos naturais, que tiveram a maior variação, e um relativo aumento 

em capital e mão de obra. Houve, portanto, valorização de bens capital-intensivos. 

 

Tabela 7 - Simulação GTAP - Melhoria de procedimentos aduaneiros pelo Brasil – Variação 

do PIB setorial 

Setor  % 

Agricultura -1,12 

Indústria Extrativa -1,79 

Agroindústria -1,65 

Manufaturas -0,52 

Serviços 0,33 

Bens de Capital 3,50 

Fonte: elaboração própria 

 

Decompondo as alterações de PIB por setores, têm-se aumento apenas 

para serviços (0,33%).  

Os bens de capital, compostos por equipamentos e instalações utilizados 

na produção de outros bens ou mercadorias, porém não incorporados no produto 

final, são estimados pelo modelo e representados pela variável CGDS (do inglês, 

Capital Good Commodities). A simulação do caso presente resultou em acréscimo 

de 3,50% no valor adicionado desses bens, o que sinaliza forte aumento de 

investimentos, possivelmente impulsionados pelo aumento de exportações, em 

especial de manufaturas (Tabela 4), e o aumento de serviços. 

O gráfico mostra ainda uma diminuição do PIB da manufatura, já que o 

modelo estático utilizado encolhe o setor na presença de uma maior importação. No 

futuro, em um modelo dinâmico, seria esperado um aumento.  
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Tabela 8 - Simulação GTAP - Melhoria de procedimentos aduaneiros pelo Brasil – variação 

setorial de exportações (%) 

Setor  Agricultura  
Indústria 

Extrativa  
Agroindústria  Manufaturas  Serviços 

Oceania -7,72 -1,71 -9,09 15,22 -9,86 

Leste Asiático 0,97 -3,47 -10,13 1,66 -9,89 

Sudeste Asiático -2,17 -4,46 -9,33 3,88 -9,86 

Sul Asiático -8,25 -1,73 -9,90 9,43 -9,77 

América do Norte -6,21 -3,87 -6,02 10,35 -9,85 

América Latina -5,33 -4,42 -0,40 14,31 -9,61 

EU_25 -2,54 -1,64 -8,11 8,32 -9,85 

MENA -5,69 -4,33 -8,66 13,38 -9,82 

ASS -8,25 -4,43 -10,04 -9,68 -9,83 

Resto do Mundo -4,59 -3,81 -9,17 51,44 -9,84 

Fonte: elaboração própria 

 

A expansão dos dados da Tabela 4 para as demais regiões permite 

realçar peculiaridades do resultado do choque realizado. Embora as exportações de 

manufaturas tenham aumentado para praticamente todas as regiões, revelando 

especialização da pauta de exportação nesse setor em todo o mundo (o que 

reverteria a tendência atual com predominância de agroindústria), o incremento foi 

menor no Leste Asiático, com valor de 1,66%, e negativo para a África Subsaariana, 

de -9,68%. Essa última, que consome em torno de 3,5% das exportações brasileiras, 

segundo a base de dados do modelo, revela a tendência de que as exportações 

migrem para mercados maiores. As reduções mais expressivas ficam por conta da 

agroindústria com essas mesmas regiões. 

Há diminuição na exportação de serviços, o que pode ser atribuído a um 

aumento no fornecimento doméstico, demandado pelo setor de manufaturas por 

exemplo.  

 

 

 

 



81 
 

Tabela 9 - Simulação GTAP - Melhoria de procedimentos aduaneiros pelo Brasil – variação 

setorial de importações (%) 

Região  Agricultura  
Indústria 

Extrativa  
Agroindústria  Manufaturas  Serviços 

Oceania 3,52 1,35 7,82 3,50 5,43 

Leste Asiático 6,98 4,67 51,57 9,49 5,48 

Sudeste Asiático 5,03 6,01 1,23 1,17 5,44 

Sul Asiático 4,03 7,05 18,30 28,30 5,23 

América do Norte 3,53 1,79 29,23 13,30 5,45 

América Latina 3,56 1,61 7,48 18,75 4,90 

EU_25 5,83 64,66 20,96 11,30 5,42 

MENA 10,01 1,12 1,75 6,98 5,34 

ASS 4,14 1,05 9,31 10,57 5,36 

Resto do Mundo 11,01 1,36 0,86 4,12 5,42 

Fonte: elaboração própria 

 

Estendendo por fim as importações brasileiras, chega-se e um quadro 

mais heterogêneo. Os produtos da indústria extrativa com origem na Europa sofrem 

o significante aumento de 64,66%, a agroindústria do Leste Asiático tem aumento de 

51,57% e as manufaturas sul asiáticas têm aumento de 28,30%. O quadro exibido 

para agroindústria e manufaturas fica dentro do esperado. 

 

 

4.2. Ensaio 2 - Brasil e parceiros comerciais melho rando procedimentos 

aduaneiros 

 

Outro cenário relevante para analisar é aquele em que não só o Brasil 

melhora seus procedimentos, mas seus principais parceiros comerciais também. 

Com esse tipo de ensaio, pretende-se antever os desdobramentos do cumprimento 

dos itens estabelecidos no acordo comercial por alguns membros de forma 

antecipada com relação aos demais. 

A definição dos principais parceiros brasileiros fica por conta do relatório 

elaborado pelo MDIC com a Balança Comercial Brasileira no ano de 2013, do qual 

são destacadas as tabelas que aparecem na sequência.  
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Tabela 10 - Principais fornecedores ao Brasil (US$ Milhões) - 2013 

 Valor 
∆ % 

2013/12 
Participação % 

01 - China 37.302 8,9 15,6 

02 - Estados Unidos 36.280 11,3 15,1 

03 - Argentina 16.463 0,1 6,9 

04 - Alemanha 15.182 6,8 6,3 

05 - Nigéria 9.648 20,4 4,0 

06 - Coréia do Sul 9.491 4,3 4,0 

07 - Japão 7.082 -8,5 3,0 

08 - Itália 6.717 8,3 2,8 

09 - França 6.498 10,0 2,7 

10 - Índia 6.357 26,1 2,7 

Fonte: (SECEX/MDIC, 2014) 

 

Tabela 11 - Principais compradores (US$ Milhões) - 2013 

 Valor 
∆ % 

2013/12 
Participação % 

01 - China 46.026 11,6 19,0 

02 - Estados Unidos 24.862 -7,4 10,3 

03 - Argentina 19.615 9,0 8,1 

04 - Holanda 17.326 15,2 7,2 

05 - Japão 7.964 0,1 3,3 

06 - Alemanha 6.552 -10,0 2,7 

07 - Venezuela 4.850 -4,1 2,0 

08 - Coreia do Sul 4.720 4,9 1,9 

09 - Chile 4.484 -2,6 1,9 

10 - México 4.230 5,7 1,8 

Fonte: (SECEX/MDIC, 2014) 

 

China, Estados Unidos e Argentina destacam-se tanto como os principais 

fornecedores, com parcela superior a um terço do total (Tabela 10), quanto como 

compradores, com parcela ainda maior (Tabela 11). Estes, somados aos países 
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europeus levantados pelo MDIC, para os efeitos desse ensaio, formam o conjunto 

dos principais parceiros do Brasil. Considera-se, quando utilizados dados de 2007 

para simulações, que não haja grande alteração desse cenário. 

Considerando esses países reduzindo seus tempos médios em 

procedimentos aduaneiros em proporção similar à meta estabelecida pelo Brasil, 

assumida por simplificação em 50%, têm-se então um novo cenário de choque 

econômico com impacto direto a um número maior de países. Tais valores relativos 

a exportações aparecem na Tabela 12 e os relativos a importações aparecem na 

Tabela 13, ambos já agrupados. 

 

Tabela 12 - Redução de custos de atraso em exportações de parceiros comerciais do Brasil  

(%) 

Região  Agricultura  
Indústria 

Extrativa  
Agroindústria  Manufaturas  

Brasil 1,54 0,15 0,62 3,84 

Argentina 0,58 0,02 0,35 2,36 

China 1,16 0,34 1,39 1,3 

EUA 0,4 0,09 0,76 1,08 

França 0,53 0,56 1,44 1,46 

Alemanha 0,41 0,45 0,81 1,09 

Itália 1,42 3,2 2,57 2,07 

Holanda 0,47 0,06 0,71 0,86 

Fonte: (Hummels, D. & Schaur, G., 2013) 

Nota: dados trabalhados pelo autor 

 

Ressalta-se que, nesse cenário, o Brasil continua recebendo o mesmo 

choque que no anterior, porém em conjunto com seus parceiros, cada qual com sua 

parcela na redução de custos.  
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Tabela 13 - Redução de custos de atraso em importações de parceiros comerciais do Brasil 

(%) 

Região  Agricultura  
Indústria 

Extrativa  
Agroindústria  Manufaturas  

Brasil 0,41 0,05 3,16 4,06 

Argentina 1,64 0,08 1,85 2,27 

China 1,54 0,1 0,71 1,81 

EUA 0,69 0,02 0,53 0,72 

França 1,20 0,05 1,11 1,53 

Alemanha 0,5 0,02 0,76 0,98 

Itália 1,02 0,08 1,07 2,30 

Holanda 0,33 0,03 0,60 0,80 

Fonte: (Hummels, D. & Schaur, G., 2013) 

Nota: dados trabalhados pelo autor 

 

A nova rodada do modelo utiliza os mesmos parâmetros definidos no 

primeiro cenário, porém a agregação é feita de forma que os parceiros comerciais 

sejam desagregados de suas respectivas regiões, e considerados isolados. Isso 

permite tanto a incorporação dos novos impactos quanto a análise pontual para cada 

caso. Essa nova agregação será notada na apresentação dos resultados nas 

tabelas seguintes. 

 

Tabela 14 - Melhoria de procedimentos aduaneiros pelo Brasil e principais parceiros – 

Variação do Produto Interno Bruto 

Região  % 

Brasil 0,64 

Argentina 1,28 

China 1,57 

EUA 0,28 

França 1,01 

Alemanha 0,82 

Itália 1,24 

Holanda 0,71 

Oceania 0,16 

Leste Asiático 0,16 
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Sudeste Asiático 0,28 

Sul Asiático 0,1 

América do Norte 0,41 

América Latina 0,34 

EU_25 0,37 

MENA 0,41 

ASS -0,09 

Resto do Mundo 0,35 

Fonte: elaboração própria 

 

Novamente há aumento no PIB brasileiro, desta vez no valor de 0,64%, 

que é 0,12 pontos percentuais superior ao caso em que apenas o Brasil aprimora 

seus procedimentos, como verificado na Tabela 3. O número, no entanto é inferior 

ao de parceiros como a Argentina, com aumento de 1,28%, a China, com 1,57% e a 

Itália, com 1,24%. Essa primeira expõe os benefícios do choque para o Mercosul. 

 

Tabela 15- Simulação GTAP - Melhoria de procedimentos aduaneiros pelo Brasil e principais 

parceiros – Montantes negociados em valores reais 

Setor  
∆ Exportação 

[%] 

∆ Importação 

 [%] 

Agricultura 0,6 1,51 

Indústria Extrativa -3,97 0,66 

Agroindústria -7,52 11,53 

Manufaturas 12,67 11,95 

Serviços -5,69 3,62 

Fonte: elaboração própria 

 

Quando outros países aprimoraram seus procedimentos, o 

comportamento brasileiro no cenário econômico se mantém na mesma direção, 

porém com alterações. As exportações relativas a manufaturas aumentam ainda 

mais, na faixa de 12,67%, porém as relativas à agroindústria e serviços caem menos, 

com -7,52% e -5,69% respectivamente.  

Importações seguem a mesma tendência de aumento em montante, 

porém com menor intensidade em todos os setores, sendo a variação positiva de 
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11,95% em manufaturas a mais importante dentre todos os setores para esse ensaio. 

 

Tabela 16 - Simulação GTAP - Melhoria de procedimentos aduaneiros pelo Brasil e 

principais parceiros – Variação dos Termos de troca 

Região  % 

Brasil 0,86 

Argentina 1,65 

China 0,70 

EUA 0,31 

França 1,03 

Alemanha 0,97 

Itália 1,78 
Holanda 0,69 

Oceania -0,69 
Leste Asiático -0,17 

Sudeste Asiático -0,47 
Sul Asiático -0,43 

América do Norte -0,46 
América Latina -0,73 

EU_25 -0,51 
MENA -0,77 

ASS -0,86 
Resto do Mundo -0,71 

Fonte: elaboração própria 

 

Os termos de troca tem novamente variação positiva, porém inferior à 

obtida no ensaio anterior, já que ocorrem aumentos menos significativos nos preços 

de venda brasileiros, possivelmente em função da competição com os parceiros 

comerciais no atendimento da nova demanda. A redução dos preços de importação, 

resultantes do aumento de oferta pelos países, em especial de manufaturas, embora 

seja superior ao ensaio anterior, não é suficiente para que torne o termo superior. 

Como esperado após a observação do PIB, observa-se que a Argentina, 

China e Itália têm ganhos positivos em termos de troca. 
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Tabela 17 - Simulação GTAP - Melhoria de procedimentos aduaneiros pelo Brasil e 

principais parceiros  – Variação da taxa de retorno dos fatores 

Fator  % 

Terra -2,11 

Mão de obra não 

qualificada 
0,77 

Mão de obra 

qualificada 
0,98 

Capital 0,73 

Recursos naturais -13,14 
Fonte: elaboração própria 

 

Nota-se uma diminuição ainda maior na utilização de recursos naturais na 

produção brasileira. Reduz também a remuneração em terra, em 2,11%, porém com 

menor força quando comparada ao Ensaio 1. Ainda, há maior uso de fatores de mão 

e obra e de capital. Vale ressaltar que a priorização de produtos capital-intensivos 

cria demanda de mão de obra qualificada, como esperado.  

 

Tabela 18 - Simulação GTAP - Melhoria de procedimentos aduaneiros pelo Brasil e 

principais parceiros – Variação do PIB setorial 

Setor  % 

Agricultura -0,6 

Indústria Extrativa -2,08 

Agroindústria -1,56 

Manufaturas -0,79 

Serviços 0,36 

Bens de Capital 2,8 

Fonte: elaboração própria 

 

O PIB aumentou no setor de serviços (0,36%), havendo também adição 

de valor aos bens de capital, em 2,8%, esses inferiores ao caso anterior. 
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Tabela 19 - Simulação GTAP - Melhoria de procedimentos aduaneiros pelo Brasil e 

principais parceiros – variação setorial de exportações 

Região  Agricultura  
Indústria 

Extrativa  
Agroindústria  Manufaturas  Serviços 

Argentina -7,7 3,67 9,57 25,81 0,7 
China 12,39 -6,49 -6,31 11,52 -4,35 

EUA -7,74 -3,97 -3,91 12,12 -6,36 
França -5,01 -1,3 -10,63 3,99 -2,5 

Alemanha -4,97 -2,81 -5,65 15,09 -3,54 
Itália 3,77 22,16 -3,66 9,28 -1,23 

Holanda 5,23 -3,65 -3,11 2,13 -4 
Oceania -7,74 -3,82 -10,06 12,65 -8,06 

Leste Asiático -5,31 -2,44 -10,18 -1,28 -7,15 

Sudeste Asiático -0,98 -6,49 -8,92 2,42 -7,77 

Sul Asiático -8,43 -6,99 -9,53 7,5 -8,16 

América do Norte -5,84 -2,01 -8,24 10,26 -6,89 

América Latina -4,21 -5,73 -1,08 8,8 -7,78 

EU_25 -1,45 -3,16 -8,32 6,53 -7,04 

MENA -4,32 -5,99 -7,71 10,14 -7,51 

ASS -8,35 -6,1 -9,58 -7,59 -8,74 

Resto do Mundo -4,09 -5,4 -9,07 46,92 -7,55 

Fonte: elaboração própria 

 

Pode-se verificar grandes variações nos montantes exportados nesse 

ensaio. A exportação de produtos manufaturas à Argentina aumenta 25,81%, à 

Alemanha aumenta 15,09% e ao Resto do Mundo aumenta 46,92%. Há crescimento 

considerável ainda de produtos exportados da indústria extrativa à Itália, com a 

figura de 22,16%. A exportação de agroindústria, com exceção da Argentina, cai em 

valores que variam de -1,08%, na America Latina, até -10,63% na França. 
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Tabela 20 - Simulação GTAP - Melhoria de procedimentos aduaneiros pelo Brasil e 

principais parceiros – variação setorial de importações 

Região  Agricultura  
Indústria 

Extrativa  
Agroindústria  Manufaturas  Serviços 

Argentina -1,89 -13,27 2,95 42,52 -11,44 
China 1,06 -1,2 104,77 9,46 -0,83 

EUA 3,69 -0,89 35,69 13,98 2,73 
França 0,65 53,42 25,83 9,81 -3,94 

Alemanha 0,21 78,35 18,89 6,77 -2,6 
Itália -1,25 737,09 71,27 15,95 -6,56 

Holanda 12,35 1,74 58,16 17,12 -1,28 
Oceania 5,89 1,07 6,06 -0,28 7,07 

Leste Asiático 19,61 13,79 18,02 7,3 5,1 

Sudeste Asiático 5,18 6,09 -1,71 -2,93 6,65 

Sul Asiático 7,12 4,4 16,67 23,41 7 

América do Norte 4,13 -1,29 36,81 15,86 4,48 

América Latina 6,66 -0,81 1,3 3,41 6,71 

EU_25 5,75 36,62 8,87 5,96 5,2 

MENA 11,7 -0,06 -1,29 2,25 6,11 

ASS 8,93 1,65 9,51 7,12 8,29 

Resto do Mundo 13,01 0,65 -1,62 -0,6 6,14 

Fonte: elaboração própria 

 

A combinação do choque de importação pelo Brasil com o choque de 

exportação chinesa de agroindústria gerou o aumento de 104,77% no fluxo de 

comércio, cabendo citar nesse setor ainda a Itália, com 71,27%, a Holanda, com 

58,16% e a América do Norte, com 36,81%. O mesmo ocorreu com a indústria 

extrativa italiana, que passou a exportar 737,09% mais (embora o nível de 

importação seja baixo), em resposta à retirada de uma grande barreira. Há ainda um 

grande aumento de importações de manufaturas da Argentina, de 42,52%. 

Ainda que ocorra aumento em importações em todos os setores, vale 

destacar a agricultura, em especial do Leste Asiático, que aumenta 19,61%. 
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4.3. Ensaio 3 -  Todas as regiões melhorando proced imentos aduaneiros 

 

Parte-se então para uma nova simulação, na qual todos os países obtém 

uma redução do custo de seus atrasos em 50%, como consequência da aderência 

ao acordo de Bali. Os choques são proporcionais aos valores apresentados nas 

tabelas seguintes. 

 

Tabela 21 - Redução de custos de atraso em exportações de todos os países 

Região  Agricultura  
Indústria 

Extrativa  
Agroindústria  Manufaturas  

Brasil 1,54 0,62 0,15 3,84 

Oceania 2,09 0,67 0,90 3,07 

Leste Asiático 2,74 1,59 3,30 3,39 

Sudeste Asiático 3,21 0,49 1,93 2,75 

Sul Asiático 1,48 5,12 2,30 4,04 

América do Norte 1,07 0,15 1,79 2,23 

América Latina 2,41 1,87 1,88 4,99 

EU_25 2,65 1,22 2,66 2,85 

MENA 4,61 0,11 3,50 4,84 

ASS 0,17 0,07 0,06 0,06 

Resto do Mundo 3,11 0,15 3,50 4,50 

Fonte: (Hummels, D. & Schaur, G., 2013) 

Nota: dados trabalhados pelo autor 

 

A agregação utilizada é a mesma do primeiro ensaio, uma vez que não há 

a necessidade de segregar os parceiros brasileiros de suas respectivas regiões, 

uma vez que receberão choques em conjunto. 
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Tabela 22 - Redução de custos de atraso em importações de todos os países 

Região  Agricultura  
Indústria 

Extrativa  
Agroindústria  Manufaturas  

Brasil 0,41 0,05 3,16 4,06 

Oceania 3,12 1,58 0,85 4,24 

Leste Asiático 5,31 1,54 2,62 3,04 

Sudeste Asiático 3,2 0,48 1,94 2,4 

Sul Asiático 1,8 3,08 3,89 5,61 

América do Norte 2,00 0,35 1,20 1,77 

América Latina 5,31 1,54 2,62 3,04 

EU_25 3,89 0,99 1,48 2,54 

MENA 3,89 0,99 1,48 2,54 

ASS 0,23 0,11 0,11 0,08 

Resto do Mundo 3,20 0,15 3,36 4,96 

Fonte: (Hummels, D. & Schaur, G., 2013) 

Nota: dados trabalhados pelo autor 

 

A rodada do modelo forneceu os valores apresentados nas tabelas que 

seguem. 

Tabela 23 - Simulação GTAP - Melhoria de procedimentos aduaneiros de todos os países – 

Variação do Produto Interno Bruto 

Região  % 

Brasil 1,14 

Oceania 1,10 

Leste Asiático 0,98 

Sudeste Asiático 2,16 

Sul Asiático 2,12 

America do Norte 0,54 

América Latina 1,61 

EU_25 0,71 

MENA 2,87 

ASS -0,06 

Resto do Mundo 1,87 

Fonte: elaboração própria 
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Com a configuração do terceiro ensaio o Brasil obtém a maior variação de 

PIB, equivalente a 1,14%. A ordem de grandeza é semelhante à das demais regiões, 

porém inferior em alguns casos, como da própria América Latina, que tem aumento 

de 1,51%. Nesse caso, utilizando as variações em montantes financeiros no modelo, 

com referência no dólar no ano de 2007, atualizado pelo consumer price index (CPI), 

seria obtido um ganho em PIB global de 580 bilhões de dólares. 

 

Tabela 24 - Simulação GTAP - Melhoria de procedimentos aduaneiros de todos os países –  

Montantes negociados em valores reais 

Setor  
∆ Exportação 

[%] 

∆ Importação 

 [%] 

Agricultura -5,00 2,56 

Indústria Extrativa 3,58 7,81 

Agroindústria -5,65 12,42 

Manufaturas 17,56 20,13 

Serviços -7,87 5,09 

Fonte: elaboração própria 

 

Nesse ensaio os fluxos de exportações de manufaturas também são os 

maiores encontrados, com valor de 17,56%. Importações desse setor, embora com 

aumento de 20,13%, superior ao Ensaio 1, crescem menos do que no cenário em 

que Brasil e Parceiros melhoram. 

O Brasil tende a importar menos, pois com a entrada de mais países 

emergentes no acordo, com pauta de importação similares a do Brasil, o preço dos 

produtos importados pelo Brasil tende a aumentar, puxado pela demanda destes 

países. 

Ao mesmo tempo, estes países vão ofertar produtos similares aos do 

Brasil, o que gera uma pressão de preços negativa em nossas exportações. Isso é 

particularmente verdadeiro para o caso das nossas exportações de agroindústria, 

que caem significativamente. Essa queda, no entanto, libera capital para o setor de 

manufaturas, que consegue exportar mais, mesmo em um ambiente internacional 

mais competitivo, já que conta com um adicional de oferta de capital e trabalho do 

setor de agroindústria.  
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Como resultado tem-se menos importação, pois ficam mais caras, e um 

crescimento menor dos termos de troca, conforme segue. 

 

Tabela 25 - Simulação GTAP - Melhoria de procedimentos aduaneiros de todos os países – 

Variação dos Termos de troca 

Região  % 

Brasil 1,40 

Oceania 1,22 

Leste Asiático 0,33 

Sudeste Asiático 0,65 

Sul Asiático 2,07 

América do Norte -0,70 

América Latina 1,23 

EU_25 -0,49 

MENA 0,20 

ASS -0,53 

Resto do Mundo 0,58 

Fonte: elaboração própria 

Os termos de troca do Brasil são reduzidos com relação aos demais 

ensaios. O resultado sugere, portanto, que os índices de preço são menos 

favoráveis na situação em que a melhoria de procedimentos ocorre em conjunto por 

todos os países, em comparação com a melhoria parcial ou isolada. 

Tabela 26 - Simulação GTAP - Melhoria de procedimentos aduaneiros de todos os países  – 

Variação da taxa de retorno dos fatores 

Fator  % 

Terra -4,79 

Mão de obra não 

qualificada 
1,25 

Mão de obra 

qualificada 
1,69 

Capital 1,21 

Recursos naturais -14,05 

Fonte: elaboração própria 



94 
 

O fator primário de terra tem a maior diminuição dos três ensaios, de -

4,79%. A mão de obra qualificada, por sua vez, tem intensificação.  

A remuneração dos recursos naturais reduz em montante intermediário 

entre o primeiro e o segundo ensaios. 

 

Tabela 27 - Simulação GTAP - Melhoria de procedimentos aduaneiros de todos os países – 

Variação do PIB setorial 

Setor  % 

Agricultura -1,28 

Indústria Extrativa -2,30 

Agroindústria -1,06 

Manufaturas -2,22 

Serviços 0,70 

Bens de Capital 4,80 

Fonte: elaboração própria 

Como verificado em outros resultados do ensaio, os valores de PIB 

setorial interpõem os ensaios antes realizados. Serviços têm o maior ganho entre os 

três, enquanto manufaturas têm a maior perda. 

 

Tabela 28 - Simulação GTAP - Melhoria de procedimentos aduaneiros de todos os países – 

variação setorial de exportações 

Região  Agricultura  
Indústria 

Extrativa  
Agroindústria  Manufaturas  Serviços 

Oceania -5,92 20,64 -0,37 19,04 -6,04 

Leste Asiático -2,99 -0,87 -10,15 17,92 -7,13 

Sudeste Asiático -4,50 15,23 -0,31 11,51 -4,75 

Sul Asiático 1,30 -32,48 2,66 10,81 -2,00 

América do Norte -3,60 11,21 -3,97 20,19 -10,67 

América Latina -2,77 15,51 10,75 13,14 -5,71 

EU_25 -5,85 0,10 -6,16 21,39 -10,66 

MENA -14,15 16,10 -11,13 0,43 -6,67 

ASS -7,50 -10,84 -9,36 -8,52 -10,92 

Resto do Mundo -7,21 18,22 -7,44 47,13 -5,60 

Fonte: elaboração própria 



95 
 

Variações de montantes exportados são mais comportados em 

comparação com o ensaio anterior. Há aumento no setor de manufaturas para todas 

as regiões, com destaque para o Resto do Mundo, com 47,13%. A maior variação 

negativa fica por conta da exportação de produtos de indústria extrativa ao Sul 

Asiático, de -32,48%. 

 

Tabela 29 - Simulação GTAP - Melhoria de procedimentos aduaneiros de todos os países – 

variação setorial de importações 

Região  Agricultura  
Indústria 

Extrativa  
Agroindústria  Manufaturas  Serviços 

Oceania -0,89 7,01 2,23 2,45 -0,87 

Leste Asiático 10,75 37,72 55,56 13,59 2,22 

Sudeste Asiático 6,58 1,21 -0,90 1,08 -2,37 

Sul Asiático -6,67 6,44 5,33 21,80 -7,96 

América do Norte 8,47 30,31 38,80 27,75 9,83 

América Latina -0,50 6,21 2,63 19,19 -1,50 

EU_25 15,77 116,10 31,30 25,45 9,04 

MENA 9,77 14,21 4,32 16,70 1,30 

ASS 14,93 4,75 19,71 15,25 8,66 

Resto do Mundo 14,58 1,07 0,41 3,76 -1,21 

Fonte: elaboração própria 

 

No cenário de melhoria de procedimentos aduaneiros por todos os países 

aqui considerados, importações brasileiras relativas a produtos de indústria extrativa, 

com origem na Europa, aumentam em 116,10%. Produtos de agroindústria do Leste 

Asiático e da América do Norte também aumentam consideravelmente, com valores 

de 55,56% e 38,80% respectivamente. 

 

 

 

4.4. Análise de sensibilidade 

 

Para verificar a consistência dos três ensaios então realizados, foi feita 
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uma análise no modelo conforme a descrição dada na seção 3.5, através de 

variações de 25% no parâmetro ESUBD, que representa a elasticidade de 

substituição entre produtos locais e importados no modelo, suposta constante para 

todos os usos, como esclarecido na seção 3.1. 

A ferramenta ASS, a partir da realização de dez simulações, retornou os 

resultados a seguir apresentados, com os quais foram calculados intervalos de 

confiança (IC). 

 

Tabela 30 - Teste de sensibilidade GTAP - Produto Interno Bruto - Brasil 

Ensaio 1 IC Ensaio 2 IC Ensaio 3  IC 

0,52 [ 0,43 ; 0,61 ] 0,64 [ 0,55 ; 0,73 ] 1,14 [ 0,96 ; 1,32 ] 

Fonte: elaboração própria 

 

Nota-se que os ganhos de PIB resultantes dos ensaios são consistentes 

quanto a possíveis variações no parâmetro ESUBD, e a análise de aumento desse 

ganho conforme a evolução dos ensaios, evolução essa que reflete uma adesão 

cada vez maior dos países ao Pacote de Bali, é válida, uma vez que não há 

superposição entre os intervalos de confiança, razoavelmente aderentes à média. 

 

Tabela 31 - Teste de sensibilidade GTAP – Termos de troca - Brasil 

Ensaio 1 IC Ensaio 2 IC Ensaio 3  IC 

1,69 [ 1,47 ; 1,91] 0,86 [ 0,73 ; 0,99 ] 1,4 [ 1,13 ; 1,67 ] 

Fonte: elaboração própria 

 

A mesma invulnerabilidade encontrada para o PIB aparece na análise dos 

termos de troca. Ainda que no limite superior do intervalo de confiança do terceiro 

ensaio exista um valor próximo à média do Ensaio 1 para as dez simulações 

realizadas no teste, pode-se com relativa firmeza considerar esse último superior, 

uma vez que a formulação do intervalo desconsidera qualquer inferência a respeito 

da distribuição das variáveis endógenas e, portanto, é feito em favor da segurança. 
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Tabela 32 - Análise de sensibilidade GTAP – Exportações - Brasil 

Setor Ensaio  
1 

IC Ensaio  
2 

IC Ensaio 
3 

IC 

Agricultura -2,3 [ -3,34 ; -1,28 ] 0,60 [ 0,12 ; 2,07 ] -5,0 [ -6,23 ; -3,81 ] 

Indústria 
Extrativa 

-3,26 [ -3,53 ; -2,99 ] -3,97 [ -4,92 ; -3,04 ] 3,58 [ 0,34 ; 6,78 ] 

Agroindústria -8,16 [ -10,93 ; -5,39 ] -7,52 [ -10,01 ; -5,01 ] -5,65 [ -7,68 ; -3,66 ] 

Manufaturas 11,61 [ 3,71 ; 19,53 ] 12,67 [ 3,83 ; 21,53 ] 17,56 [ 3,91 ; 31,27 ] 

Serviços -9,13 [ -12,11 ; -6,13 ] -5,69 [ -7,65 ; -3,71 ] -7,87 [ -10,86 ; -4,88 ] 

Fonte: elaboração própria 

 

Já as exportações têm intervalos de confiança maiores, protagonizados 

por maiores desvios padrões, em especial no caso do setor de manufaturas. Não 

ocorre, no entanto, inversão do sinal nas variações, ainda que ela se aproxime 

desse caso no Ensaio 3, para indústria extrativa, e no Ensaio 2, para a agricultura. 

Portanto, ainda que o montante variado na troca de produtos em cada setor possa 

estar em uma faixa grande de valores, o  sentido do seu aumento ou diminuição 

permanecem, não comprometendo os estudos já discutidos. 

 

Tabela 33 - Análise de sensibilidade GTAP – Importações - Brasil 

Setor Ensaio  
1 

IC Ensaio  
2 

IC Ensaio 
3 

IC 

Agricultura 4,0 [ 1,41 ; 6,59 ] 1,51 [ 0,12 ; 2,90 ] 2,56 [ 0,24 ; 4,88 ] 
Indústria 
Extrativa 1,56 [ 0,92 ; 2,18 ] 0,66 [ 0,34 ; 0,96 ] 7,81 [ 1,92 ; 13,72 ] 

Agroindústria 12,29 [ 5,25 ; 19,37 ] 11,53 [ 3,47 ; 19,65 ] 12,42 [ 4,57 ; 20,31 ] 

Manufaturas 12,05 [ 4,78 ; 19,36 ] 11,95 [ 3,82 ; 20,10 ] 20,13 [ 6,62 ; 33,70 ] 
Serviços 5,39 [ 3,51 ; 7,27 ] 3,62 [ 2,36 ; 4,86 ] 5,09 [ 3,35 ; 6,83 ] 

Fonte: elaboração própria 

Uma vez que ocorrem apenas variações positivas de importações, não 

são esperadas variações de sinal na formação dos intervalos de confiança da 

análise de sensibilidade. Ressalta-se, no entanto, que há valores altos de desvio 

padrão para manufaturas em todos os ensaios, sendo o maior deles no Ensaio 3, e 

também para a agroindústria, nos três ensaios, que são, por sinal, os casos em que 

são encontradas as maiores variações de montantes. 

 Assim, como observado também para as variáveis anteriores, tal fato não 

compromete os estudos feitos no presente estudo, e faz ainda aumentar a 
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confiabilidade de resultados obtidos. 

 

 

4.5. Ensaio 4 – Fim das tarifas aplicadas 

 

Para efeito comparativo, foi realizada uma nova simulação, utilizando a 

variável tms do modelo, já descrita anteriormente. Impondo ao modelo uma taxa alvo 

nula, busca-se estimar o efeito simplificado da extinção das tarifas entre países para 

qualquer produto. 

Tabela 34 - Simulação GTAP – Fim das tarifas aplicadas – Variação do Produto Interno 
Bruto 

Setor  % 

Brasil 0,11 

Oceania 0,04 

Leste Asiático 0,51 

Sudeste Asiático 0,12 

Sul Asiático 1,08 

America do Norte 0,01 

América Latina 0,07 
EU_25 0,04 

MENA 0,35 
ASS 0,28 

Resto do Mundo 0,13 

Fonte: elaboração própria 

 

Logo se nota que os ganhos de produto são pequenos quando 

comparados aos ensaios anteriores. Uma vez que as tarifas atualmente praticadas 

já são baixas, há também uma possibilidade reduzida de ganhos como 

consequência de esforços na sua redução. 

Esse resultado, no contexto em que se encontra, permite comparar os 

ganhos potenciais com o livre comércio global, relativamente aos ganhos potenciais 

do acordo de Bali.  
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5 CONCLUSÃO 

 

No horizonte da aderência dos países da OMC ao Acordo de Facilitação 

de Comércio de Bali, nos possíveis ganhos de eficiência em processos aduaneiros, 

e consequentemente na redução de custos de transação, o presente estudo estimou 

os desdobramentos desse quadro na dinâmica do comércio internacional, criando 

subsídios para entender os desdobramentos específicos para os diferentes setores 

econômicos do Brasil. 

Um dos principais resultados encontrados foi o impacto causado no setor 

de manufaturas, cujas exportações aumentaram em todos os ensaios realizados. Tal 

fato revelou sensibilidade do setor com relação à eficiência e, portanto, com o tempo 

gasto nas transações. Os desdobramentos no curto prazo, quando as alterações 

ainda não maturaram, se deram na demanda de serviços e investimentos, e 

apontam para um cenário futuro de reindustrialização da pauta de exportações. 

Com isso, há a sinalização de que, se o Brasil tem a intenção de se juntar 

ao grupo  de países com grande participação na cadeia global de valor, deve pensar 

na evolução da eficiência de seus processos a caminho da filosofia just-in-time.  

Nesse aspecto, o Programa Portal único de Comércio Exterior, promovido pelo 

MDIC, se revela como uma iniciativa importante no direcionamento do governo para 

essa linha. 

Outro resultado importante foi o ganho crescente de PIB do Brasil 

conforme aumentou a adesão ao acordo, sendo o maior deles (1,14%) no caso em 

que todos os países apresentaram melhorias de eficiência portuária, indicando a 

importância de que a adequação brasileira seja feita em fase com o cronograma 

estabelecido. 

Destacam-se ainda os resultados obtidos no setor de serviços, cujo PIB 

registrou aumento em todos os ensaios realizados. No ensaio em que todos os 

países melhoram procedimentos aduaneiros, particularmente, esse setor foi um dos 

principais responsáveis para garantir um aumento no PIB geral. 

Esses resultados, em um plano geral, assinalam benefícios ao Brasil de 

promover melhorias em seus processos aduaneiros, ponderando mudanças na 

dinâmica dos setores, em especial a agroindústria e a manufatura. Os resultados, 

contrastados com o ensaio do fim das tarifas aplicadas, também mostram que o 
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maior ganho da atual Rodada Doha já parece ter sido obtido com a conclusão do 

Acordo de Bali. Portanto, os ganhos que poderão ser obtidos, para além desse 

acordo, são possivelmente pequenos. 

A análise de sensibilidade  mostrou que o resultado é robusto e, dado que 

foram realizados choques conservadores, este de fato fica próximo ao obtido no 

estudo realizado pelo Peterson Institute for International Economics, que estima os 

ganhos globais de PIB com o acordo em 960 bilhões de dólares (Hufbauer e Schott, 

2013). 

No desenvolvimento deste estudo, foram encontradas dificuldades na 

inicial compreensão do modelo, e em seguida no tratamento da base de dados, 

devido ao seu volume, tanto para agregar os valores para análise, quanto na 

elaboração dos choques a serem realizados, que derivam dela.  

Foi utilizado modelo estático, o que limita algumas análises. O trabalho 

poderia ser aprimorado utilizando modelo dinâmico, em cujas iterações podem surgir 

novas constatações, bem como reafirmações de pontos aqui levantados. Na 

continuidade, seria oportuno ainda analisar reduções também de custos diretos de 

transação e seus impactos, bem como analisar da mesma forma feita para o Brasil, 

países que apresentaram resultados expressivos, como a Argentina e China. 
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