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“A persistência é o caminho do êxito”  

Charles Chaplin  



 

RESUMO 

 

 

Este estudo pretende entender os efeitos que a implementação das ações propostas no acordo 

de facilitação do comércio de Bali produziriam no desenvolvimento econômico do Brasil e na 

sua inserção em cadeias globais de valor. Utilizando um modelo de equilíbrio geral computável, 

foi simulada a implementação do acordo e concluiu-se que ele traria benefícios econômicos 

para todas as regiões estudadas, incluindo o Brasil. Ao mesmo tempo, o acordo aumentaria a 

competitividade global entre as regiões e produziria um aumento na integração econômica 

mensurada pelas métricas de especialização vertical VS e VS1. Para o Brasil, os maiores efeitos 

pelo aumento da métrica VS1, direcionados pelo setor de manufatura, com foco em trabalho 

especializado e capital.   

 

Palavras-chave: Acordo de Bali. Facilitação do comércio. Eficiência portuária. Modelos de 

equilíbrio geral computável. GTAP. Cadeias globais de valor. 



 

ABSTRACT 

 

 

This paper aims to understand the economic effect for Brazil and its ability to join Global Value 

Chains (GVC) when implementing the actions proposed in the Bali package, which intend to 

increase port efficiency (Trade Facilitations Agreement – TFA). Using a Computable General 

Equilibrium Model (CGE model from GTAP), it was estimated that the actions would bring 

economic benefits worldwide, including to Brazil.  In addition, the agreement would increase 

the competitiveness across the globe, which in turn would result in a rise of economic 

integration of regions in GVC, measured by the vertical specialization metric VS and VS1. The 

major effects to Brazil would come from VS1 metric, mainly because of the increase of 

manufacturing activities which focus on primary factors such as skilled labor and capital.    

 

Keywords: Bali Package. Trade facilitation agreement. Port efficiency. General equilibrium 

model. GTAP. Global Value Chain. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Durante todo o século XX, as mudanças tecnológicas influenciaram e alteraram 

significativamente a economia e o comércio internacional, especialmente a partir da década de 

oitenta, quando os avanços tecnológicos nas áreas de comunicação e transporte intensificaram 

o processo de globalização1. Este período de transformação alterou também o modelo produtivo 

das empresas, pois facilitou que a produção, antes predominantemente local, passasse a contar 

com estágios de produção além das fronteiras nacionais (offshoring).  

Neste novo modelo, a ideia de cadeia de valor ganha importância. Agora a produção 

nacional não é mais apenas o resultado da combinação dos fatores de produção detidos por cada 

nação, mas também dos fatores de produção de outros países, fatores estes contidos nas 

importações de bens intermediários. Assim, define-se cadeia de valor como uma sequência de 

elos que adicionam valor a cada estágio de produção entre a origem e o destino final de um 

produto.  

Este novo cenário trouxe também um novo rumo para as políticas comerciais e 

industriais praticadas até então por cada país, incluindo o surgimento de acordos bilaterais de 

livre comércio e as reduções nas barreiras de importação (como tarifas e taxas). Atualmente, a 

inserção em cadeias globais de valor é um tema relevante, e é levado em consideração na 

formulação de políticas comerciais de diversos países.  

Um fato que ajudou nesta internacionalização do processo de produção foi a criação 

de órgãos internacionais de regulação do comércio, como a Organização Mundial do Comércio 

(OMC ou World Trade Organization – WTO em inglês), bem como o grande aumento dos 

acordos bilaterais e a formação de blocos econômicos como a União Europeia (EU) e o Tratado 

Norte-Americano de Livre Comércio (NAFTA). Como resultado de todo este novo contexto do 

cenário econômico e produtivo mundial, as tarifas comerciais para importações foram reduzidas 

significativamente.   

O efeito de tal redução foi que as barreiras não tarifárias ganharam importância na 

discussão sobre comércio internacional. Barreiras não tarifárias estão associadas à 

competitividade de um país, e representam custos relacionados às transações comerciais que 

                                                 
1 Diversos autores se dedicaram ao entendimento dessas mudanças estruturais ocorridas na economia, como Dallas 

Fed (2002), Feenstra e Hanson (1999), Ando e Kimura (2005), Fukao, Ishito, e Ito (2003). Outros autores se 
debruçaram sobre as alterações ocorridas no comércio internacional, como Hummels, Ishii e Yi (2001), Yi 
(2003), Bems, Johnson, e Yi (2010), Koopman et al. (2011), Johnson e Noguera (2012). Muitas dessas 
contribuições serão as referências utilizadas ao longo desta dissertação. 
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influenciam o comércio, mas que nem sempre são facilmente observáveis. Entre os exemplos, 

estão custos relacionados ao excesso de burocracias, infraestrutura inadequada e ineficiência 

portuária.  

Um custo de transação relevante para o comércio internacional é o custo associado 

ao tempo de procedimentos portuários, que divergem entre países e, em muitos casos, chegam 

a inviabilizar o processo de importação e exportação.  Dada a atual fragmentação e globalização 

da produção, o tempo é um fator fundamental para que a coordenação entre os vários estágios 

da cadeia de produção seja eficiente. Uma forma de mensuração do fator tempo ocorre por meio 

da metodologia pioneira elaborada por Hummels, Ishii e Yi (2001), que transforma o tempo de 

atrasos portuários em valores de equivalentes tarifários.  

As barreiras não tarifárias, incluindo o custo do tempo, ganharam tanta relevância 

que a última rodada de negociações da OMC, a Rodada Doha, tratou deste assunto. Na reunião 

ministerial ocorrida em Bali, em 2013, os membros firmaram um acordo de livre comércio (que 

está para ser protocolado), o qual estipula diversas ações para promover uma redução global 

das barreiras não tarifárias. Entre elas, estão melhorias na eficiência portuária, tais como: 

redução de burocracias, tempo de carregamento e atrasos em portos.  

Espera-se que estas ações aumentem o fluxo do comércio mundial, bem como a 

integração das regiões em cadeias produtivas globais. No Brasil, as ações propostas pelo acordo 

serão implementadas pelo Ministério de Desenvolvimento da Indústria e Comércio (MDIC) 

através do programa Portal Único, e prometem um potencial econômico relevante para o país. 

No entanto, os benefícios precisam ser relativizados, dado que outros países também terão sua 

eficiência melhorada.  

Utilizando um modelo de equilíbrio geral, foi estimado como as ações propostas no 

acordo de facilitação de comércio de Bali impactariam o desenvolvimento econômico e a 

integração em cadeias globais de valor das diversas regiões selecionadas para este estudo, com 

foco no Brasil.  

Os resultados deste estudo, bem como o raciocínio por trás da simulação, serão 

apresentados de forma estruturada ao longo das próximas seções.   
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 CADEIAS GLOBAIS DE VALOR (GLOBAL VALUE CHAIN – GVC) 

 

 

2.1.1 Contexto Histórico 

 

 

Durante todo o século XX, as inovações tecnológicas influenciaram 

significativamente a economia e o comércio internacional, especialmente a partir da década de 

80, quando os avanços nas áreas de comunicação intensificaram o processo de globalização e 

alteraram, de forma expressiva, o modelo de produção até então praticado. A produção das 

empresas, que no passado era predominantemente local e centralizada, passa a ser dispersa e a 

contar com estágios de produção além das fronteiras nacionais (offshoring).   

Em meados do século IX, a produção das empresas estava limitada à região na qual 

se encontrava o mercado consumidor. Basicamente, as empresas produziam do começo ao fim 

todos os produtos necessários para suprir a demanda local. O comércio entre as regiões era 

pouco expressivo e focado em produtos de maior valor agregado.  

Já nessa época, as empresas buscavam ganhos de produtividade por meio da 

especialização do trabalho e pela divisão da produção em tarefas e estágios. Dada a falta de 

meios de comunicação, a coordenação efetiva do processo exigia que a produção estivesse 

próxima. Ao mesmo tempo, o alto custo e a baixa qualidade do transporte inviabilizavam um 

fluxo de suprimentos eficaz. Como consequência dessas restrições, a produção era aglomerada 

dentro de uma mesma região (GROSSMAN; ROSSI-HANSBERG, 2006, 2008).  

O cenário muda drasticamente com o advento do transporte a vapor2. A redução 

nos custos de transporte diminuiu a barreira geográfica e permitiu a mobilidade da produção. 

Agora não era mais necessário limitar a produção às regiões de consumo. As vantagens 

comparativas entre as regiões tornaram a mobilidade da produção e de seus estágios inevitável, 

trazendo ganhos de produtividade às empresas por meio de redução de custos e economias de 

escala.  

                                                 
2 Baldwin (2012) descreve que trens e navios movidos a vapor revolucionaram o sistema de transporte durante o 

século XIX, principalmente a partir da terceira década, e acelerando em 1870. Os efeitos desta revolução 
tecnológica mudaram estruturalmente a economia mundial. 
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Esta nova configuração ficou conhecida como primeira grande desagregação da 

produção (no termo original em inglês – first great unbundling), e seus efeitos foram sentidos 

ao longo de décadas. Boa parte da teoria econômica e de comércio internacional produzida até 

hoje teve este cenário como pano de fundo, e seus impactos como objeto de estudo.    

A redução dos custos de transação estimulou as empresas a buscarem ganhos de 

escala em suas operações, tendo como resultado um aumento das margens de produção, que, 

por sua vez, permitiam investimentos em inovação, realimentando o ciclo com novos ganhos 

de escala e redução relativa dos custos de transação. Este ciclo autossustentável, segundo 

Baldwin e Lopez-Gonzalez (2013), criou as bases do crescimento moderno das empresas.  

As reduções das transações comerciais também causaram impacto no comércio 

internacional. Jacks, Meissner e Novy (2011) estimaram haver uma relação inversa entre os 

custos de transação e os valores comercializados. Pelo Gráfico 1, é possível perceber esta 

relação inclusive no período entre guerras, quando os custos de transação sofrem aumento. 

Outra consequência observada foi o aumento da disparidade de renda ocorrida entre 

os países do eixo Norte-Sul. Após a desagregação, os países do Norte, como EUA, Japão e os 

países europeus, aceleraram seus processos de industrialização, dada a vantagem competitiva 

que suas fábricas detinham sobre as fábricas do Sul. Consequentemente, aumentaram sua renda 

per capita, enquanto os países do Sul foram desestimulados a investir e inovar em suas 

indústrias. Este cenário se manteve até início do século XX.  

 

 
Gráfico 1 – Fluxo global de comércio e custos de transação (incluindo tarifas) 

Fonte: Jacks, Meissner e Novy (2011). 
 

Embora a produção estivesse geograficamente um pouco mais dispersa após a 

primeira desagregação, a necessidade de coordenação entre as tarefas e estágios de produção 

mantinha a atividade produtiva aglomerada em clusters. Os clusters, criados para atender a uma 
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determinada indústria ou setor, traziam a vantagem de facilitar a coordenação da produção entre 

as indústrias e de manter os custos de entrega reduzidos.  

A partir dos anos 80, com a revolução nos meios de comunicação, foi 

economicamente possível mover estágios da produção para regiões ainda mais afastadas. Com 

uma comunicação mais barata, abrangente e confiável, as empresas conseguiam coordenar 

remotamente os estágios de produção.  

 

 
Figura 1 – Evolução do modelo de produção (1st e 2nd unbundling) 

Fonte: Baldwin (2011). 
 

Na busca por melhores margens, e na mesma lógica de vantagens comparativas, a 

produção foi alocada para países cujos fatores e produção eram mais competitivos (geralmente 

relacionados a mão de obra barata). Baldwin e Lopez-Gonzalez (2013) denominaram este 

movimento como a segunda grande desagregação, cujas bases consolidaram o processo de 

globalização tal como o conhecemos. A principal diferença em relação à primeira desagregação 

é que agora as etapas de produção foram internacionalizadas. 

Por muito tempo, países em desenvolvimento importavam as partes e os 

componentes para fazer apenas a montagem do produto final que seria consumido. Após a 

segunda desagregação, as nações ricas moveram as atividades de trabalho intensivo para países 

em desenvolvimento. Agora a produção era uma via de mão dupla, pela qual os países recebiam 

produtos intermediários para serem processados e posteriormente exportados na forma de 

produtos finais ou mesmo intermediários.  

Para que esta dinâmica funcionasse, era necessário não apenas mover os estágios 

de produção, mas também promover a mobilidade de know-how, investimentos e capital 

humano. A segunda desagregação mudou completamente o cenário dos países que receberam 

essas atividades, pois, junto com a produção, vinham também uma tecnologia de ponta, 

sistemas de gerenciamento avançado, controles de qualidade, políticas de vendas, marketing 

etc. 



 
20 

Alguns economistas consideram a segunda desagregação exatamente como a 

primeira, com a diferença de que bens intermediários detêm uma importância maior. Baldwin 

(2012) argumenta que a segunda desagregação foi muito mais que isso. Ela revolucionou e 

continua revolucionando o panorama das economias e do comércio internacional. O autor 

apresenta evidências dessa mudança, cujo processo de fragmentação da produção é chamado 

de especialização vertical, na qual cada país se especializa nos estágios de produção que detêm 

vantagens comparativas.  

Neste novo contexto, a ideia de cadeia de valor ganha importância, uma vez que a 

produção nacional não é mais o resultado da combinação dos fatores de produção detidos pela 

nação que a produziu, mas também dos fatores de produção de outros países, fatores esses 

embutidos na importação de bens intermediários utilizados na produção.  

 

 

2.1.2 Participação em cadeias globais de valor 

 

 

Em linha com as mudanças nos sistemas de produção, a segunda desagregação 

também modificou as políticas de industrialização de diversos países. Nos séculos XIX e XX, 

a industrialização estava ligada a países ricos, e uma industrialização bem-sucedida significava 

desenvolver domesticamente todas as cadeias necessárias à produção. Desse modo, era 

impossível para um país desenvolver uma indústria globalmente competitiva sem uma indústria 

de base relevante. 

A revolução em cadeias globais ganhou importância entre 1985 e 1995, quando 

passou a ocorrer entre países de alta tecnologia e países de baixa renda. Até então, as cadeias 

globais estavam concentradas entre países do hemisfério norte, muito relacionadas à 

globalização e ao crescimento dos países do G7 no comércio mundial. Em 1970, os Estados 

Unidos (EUA), a Alemanha e o Japão detinham cerca 52% do comércio internacional. 

Segundo Lindauer e Prichett (2002), entre 1945 e 1982, a industrialização dos 

países era direcionada pelos governos para atender a demandas internas; a importação era 

necessária apenas para o desenvolvimento interno das cadeias locais. Após o consenso de 

Washington, em 1982, houve uma mudança das políticas de industrialização, ainda focadas no 

mercado local, mas agora usando também a ajuda dos mercados internacionais para o 

desenvolvimento das indústrias, com importações substituindo produtos não produzidos 

localmente e com exportações para criar escala.  
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Atualmente, os países em desenvolvimento podem se industrializar juntando-se a 

uma cadeia global, como fizeram Japão e Corea na metade do século XX. Unir-se a uma GVC 

permite que o país se especialize nas tarefas e estágios de produção nos quais detém maior 

vantagem comparativa. Especializando-se em poucas atividades, o país reduz os custos para se 

industrializar. Uma vez que não precise mais se preocupar em criar uma indústria que produza 

o produto do começo ao fim, o país consegue focar nas indústrias específicas, ser mais 

competitivo e abrir mão de indústrias menos competitivas.  

A internacionalização dos processos ainda traz a oportunidade de desenvolver 

setores correlatos e toda uma gama de serviços. Juntar-se a uma cadeia global traz 

oportunidades de emprego, serviços e outros produtos que o país pode oferecer para as 

multinacionais instaladas. Recentemente, devido à importância das GVC, a definição de 

políticas de comércio internacional e estratégia para acordos bilaterais entre os países leva em 

consideração os benefícios de integração em cadeias de valor.  

Atualmente, existem três grandes cadeias globais, como já descrito por diversos 

autores, chamadas de Factory Asia, Europe e US. Essas três cadeias têm como ponto de 

convergência o fato de que são capitaneadas por um país chamado de headquarter, que está no 

centro da cadeia e estimula o comércio bilateral entre os países do entorno, responsáveis pelo 

fornecimento de produtos intermediários ou pela montagem dos produtos finais.  

 
Figura 2 – Principais cadeias globais (Factory Asia, Europe e US) 

Fonte: Santoni e Taglioni (2015). 
 

A Figura 2, acima, traz uma representação dessas três grandes cadeias e dos países 

que as rodeiam. No centro de cada cadeia, estão EUA, China e Alemanha (respectivamente da 

esquerda para a direita). Os dois primeiros trocam produtos e alto valor agregado, como 
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produtos intermediários com alto grau de inovação e serviços, e recebem produtos 

manufaturados simples. A China, por sua vez, recebe produtos de alto valor agregado e faz a 

montagem de produtos finais exportados para todo o globo.  

Vale destacar que a China é exemplo de país bem-sucedido na estratégia de se 

industrializar juntando-se a uma cadeia global em vez de criar sua própria indústria. 

Atualmente, ela recebe produtos intermediários de países como Alemanha, Japão e Corea. Tais 

produtos são processados e posteriormente exportados para o mundo inteiro, incluindo a 

reimportação pelos mesmos países fornecedores de produtos intermediários.  

Baldwin e Lopez-Gonzalez (2013) trazem uma comparação entre Brasil e China. 

Esta última está no meio do Factory Asia e fez crescer sua indústria com base em exportações 

cujo conteúdo chinês é uma pequena parcela. A China fabrica e exporta produtos manufaturados 

com expertise e tecnologia que não são próprias. O Brasil, por outro lado, está muito longe do 

Factory NA e Europe para se aproveitar dos benefícios de ser um free rider, de modo que 

depende quase exclusivamente de fatores de produção essencialmente nacionais.  

Isto vai ao encontro dos cálculos realizados pelo próprio autor sobre o percentual 

de produtos intermediários utilizados na produção nacional. Enquanto a China possui ao redor 

de 67% de produtos intermediários produzidos no país (geralmente utiliza intermediários de 

outros países asiáticos), o Brasil produz 92% dos intermediários utilizados em sua manufatura. 

Além disso, o Brasil é um país que se industrializou tardiamente e que conseguiu 

formar uma indústria relevante, mas pouco competitiva em nível global. Assim, o país adota 

algumas práticas protecionistas para preservar a indústria nacional, o que atrapalha uma 

integração mais intensa. Por outro lado, por ser um país exportador de commodities agrícolas e 

minerais, participa de cadeias globais como fornecedor de matérias-primas, tendo como 

principais parceiros comerciais os EUA, a China e países da União Europeia, como Alemanha, 

França e Holanda. 

Segundo Hoekman (2014), a heterogeneidade e a intensidade da participação dos 

países em cadeias globais estão atreladas aos custos de transação. Outros autores também 

afirmaram que a distância é fator fundamental para a integração em cadeias globais. Timmer et 

al. (2013) demonstram que as cadeias globais são, na verdade, regionais devido às distâncias 

que ainda importam no seu gerenciamento. Em muitos casos, a presença física é necessária na 

coordenação de cadeias, e estar a poucas horas de distância de um estágio de produção facilita.  

Santoni e Taglioni (2015) afirmam que a habilidade de um país para se juntar a uma 

GVC depende da sua eficiência logística, uma vez que os custos para pequenas e médias 

empresas pode tornar a empreitada de mover estágios de produção uma tarefa inviável. Christ 
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e Ferrantino (2011) discorrem que, devido aos altos custos de transação e a imprevisibilidade 

na entrega, os países da África Subsaariana ficam de fora do comércio e de cadeias globais de 

produtos eletrônicos.  

Outros pioneiros em relação ao assunto foram Hummels, Ishii e Yi (2001). Eles não 

só atestaram que o tempo se traduz como uma barreira ao comércio, mas elaboraram uma 

metodologia para mensurar o valor do tempo como um equivalente tarifário. À época do estudo, 

eles mostraram que um dia de atraso nas exportações equivale a uma tarifa ad valorem de 0,6% 

a 2%.   

Vários trabalhos derivaram do estudo desses autores e ajudaram a compreender a 

fragmentação da produção e a maneira como os países agregam valor às suas exportações. A 

metodologia proposta por Hummels será utilizada para as simulações deste estudo.  

 

 

2.1.3 Especialização vertical 

 

 

O resumo de todo este contexto histórico apresentado é que as cadeias globais são 

hoje uma realidade que mudou significativamente toda a dinâmica do comércio internacional. 

Elas trouxeram complexidade para a análise do comércio internacional e para a definição de 

políticas comerciais, como acordos bilaterais, reduções de barreiras tarifárias etc. A teoria 

econômica que aborda este assunto ainda está em construção, porém muitos autores já 

escreveram sobre o assunto e serão referência deste trabalho. 

No passado, era mais fácil entender como uma nação agregava valor na produção 

de um produto, pois praticamente toda a sua exportação era o resultado final da sua capacidade 

produtiva e dos fatores de produção disponíveis. No presente, o bem final de um país é o 

resultado de seus fatores de produção e dos de outros países cujos bens intermediários foram 

importados.  

O que torna a análise complexa é que, atualmente, um produto importado contém 

valor agregado em mais de uma origem, incluindo a do próprio país importador (reimporting). 

O mesmo acontece nas exportações, que não são compostas apenas por conteúdo nacional, mas 

também por conteúdo de países terceiros os quais contribuem com produtos intermediários 

utilizados na produção nacional.    

Na atualidade, os desafios para a análise de cadeias globais e de valor agregado por 

uma nação em sua produção doméstica está nas informações sobre produtos intermediários. 
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Dada a alta fragmentação e a produção globalizada, é preciso decompor as importações e 

exportações para compreender quanto da produção do país está embutido em produtos finais 

eintermediários que são destinados ao consumo doméstico e de países terceiros. 

As principais metodologias utilizadas para esta decomposição foram trazidas no 

texto pioneiro de Hummels, Ishii e Yi (2001) e posterirormente incrementadas e criticadas por 

Koopman et al. (2011) e Johnson e Noguera (2012). Eles não só trouxeram uma forma de 

decompor as importações e exportações, como também criaram métricas cujo objetivo é 

entender de que modo os países estão integrados em GVC e perceber seu nível de especialização 

vertical.   

Essas métricas são necessárias porque os registros oficiais de comércio de cada país 

somam tudo o que foi importado e exportado, sem fazer distinção sobre o valor agregado de 

cada país que está embutido naquela importação ou exportação. As métricas de especialização 

vertical ajustam este problema de dupla contagem das estatísticas apresentadas.   

Há quatro métricas existentes na literatura atual: 

 

1) VS - mensura quanto das exportações de um país se refere a conteúdo importado, 

tanto direta como indiretamente; 

2) VS1 - mensura quanto das exportações de um país está embutido nas exportações 

de outros países para destinações finais;   

3) VS1* - variação do VS1. Mas nesta métrica, é possível verificar quanto das 

exportações de um país, embutidas nas exportações de outros países, retorna para 

aquele na forma de produto final; 

4) VAX - valor agregado gerado por um país e consumido em outro país. VAX 

mensura o valor agregado sobre o valor total de exportações. 

 

Para este estudo, serão analisadas as métricas VS e VS1 com dados anteriores e 

posteriores à simulação.  

 

 

2.2 BARREIRAS NÃO TARIFÁRIAS (NTBS) 

 

 

Como abordado anteriormente, as políticas econômicas adotadas por diversas 

nações, na década de 1950, visavam à lógica de substituição de importações. A ideia era criar 
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indústrias fortes e competitivas, apoiadas por uma indústria de base expressiva. No intuito de 

proteger a indústria local e o mercado de trabalho, muitos foram os países que adotaram práticas 

protecionistas. A principal forma de proteção ocorreu por meio de barreiras tarifárias de 

importação, 

Com o tempo, e principalmente após a segunda desagregação, essas políticas foram 

abandonadas a fim de viabilizar a internacionalização de cadeias de produção. Nos países em 

desenvolvimento, a ideia era trazer mais investimentos e consequentemente mais empregos. 

Esse movimento de abertura de fronteiras foi reiterado pelo aumento de acordos bilaterais de 

comércio e pela criação de blocos econômicos como o NAFTA e a União Europeia. 

Conjuntamente a isso, na década de 1950, houve a surgimento de órgãos de 

regulação internacional do comércio, como o General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), 

cuja atuação pretendia estimular e regular o comércio internacional. Assim, as barreiras 

tarifárias foram reduzidas consideravelmente.   

Com essa redução, ficaram mais evidentes a importância e os efeitos das barreiras 

não tarifárias, que constituem todos os outros componentes os quais definem a competitividade 

de um país, tais como infraestrutura logística, burocracias de importação e exportação, 

ineficiências portuárias, gargalos, rede de serviços etc. No Brasil, é tudo o que conhecemos 

como o chamado “custo Brasil”, tema recorrente no meio acadêmico, político e econômico.  

Uma barreira que se mostrou relevante em diversos trabalhos acadêmicos é a do 

tempo para procedimentos portuários que, em alguns países, pode passar de 20 dias, 

principalmente nos países em desenvolvimento e de baixa renda. Os dias de espera em portos, 

tanto para importação como para exportação, consiste no resultado da preparação de 

documentos, do desembaraço e inspeções aduaneiras, e da movimentação de cargas.  Em estudo 

recente, Marinho (2015) demonstrou que, em alguns casos, as barreiras não tarifárias são bem 

maiores que as tarifas de importação praticadas.  

Agilidade na entrega é essencial para mercados nos quais o tempo é uma variável 

relevante. Prazos longos de entrega resultam na necessidade de formação de estoques para 

evitar os riscos de queda no fornecimento. Além do custo de carrego, os estoques sofrem 

depreciação. Para alguns mercados, há inclusive o risco de perda da mercadoria, por exemplo, 

de produtos perecíveis, como frutas e vegetais, ou produtos de tecnologia, que, com o tempo, 

podem ficar obsoletos e perder valor.  

Fora isso, para mercados cuja demanda é incerta, um período muito longo entre o 

pedido e a entrega exige que o importador se comprometa com volumes e produção (para 

estoque) antes de conhecer a real demanda. O custo do tempo pode ser ainda mais importante 
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quando envolve múltiplos estágios de produção, como no caso de cadeias globais. Nessas 

cadeias, todo o estoque do início é carregado até o produto final, cuja demanda é imprevisível. 

Atrasos e produtos defeituosos podem ter impacto nas linhas de produção, essenciais para a 

cadeia.  

A redução do tempo de entrega facilita que empresas tomem decisões mais 

eficientes sobre como alocar seus fatores de produção, além de formular previsões mais 

assertivas do quanto deva ser produzido. Por todos os motivos mencionados é que há valor dado 

pelo importador na redução do tempo de entrega. Ou seja, o tempo é um fator de custo relevante 

para o comércio internacional.  

Uma alternativa para muitos desses casos nos quais o tempo é um fator importante 

é a entrega via transporte aéreo, que em média não demora mais que 24h. Porém, nem todos os 

produtos são fáceis ou economicamente viáveis de serem transportados por avião. Para produtos 

de pequeno porte e/ou pouco peso, por exemplo, os custos unitários podem ser significativos e 

inviabilizar esta opção.  

Desde 1965, o transporte aéreo vem crescendo mais que o transporte marítimo (2.6 

vezes mais rápido). Ainda assim, estima-se que o transporte aéreo possui um frete 6.5 vezes 

maior que o marítimo. Hummels, Ishii e Yi (2001) foram pioneiros em criar uma metodologia 

para modelar a escolha do importador entre utilizar meio de transporte marítimo, mais barato e 

mais lento, ou transporte aéreo, mais rápido, porém mais caro. Tal metodologia será abordada 

neste estudo.  

 

 

2.3 ACORDO DE FACILITAÇÃO DO COMÉRCIO 

 

 

Com o intuito de manter uma ordem mundial, diversos órgãos internacionais foram 

criados no período pós-guerra. Entre eles, a Organização das Nações Unidas (ONU), o Banco 

Mundial (BID), a Aliança do Atlântico Norte (OTAN), o Fundo Monetário Internacional (FMI) 

e o GATT, que posterirormente virou o Organização Mundial do Comércio (OMC, WTO em 

inglês). 

Estabelecido em 1947 com 23 membros, incluindo o Brasil, o objetivo do GATT 

(General Agreement on Tariffs and Trade) foi a busca por cooperação internacional no 

comércio, através da liberalização comercial e do combate às práticas protecionistas por meio 

da regulação do comércio. O GATT atuou fortemente na redução das tarifas alfandegárias e 
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alcançou grandes resultados, em linha com toda a perspectiva histórica previamente 

apresentada. Sua última rodada, a Rodada do Uruguai, culminou com a criação da OMC em 

1995.   

Atualmente, a OMC conta com 160 membros e, apesar de ter as mesmas bases do 

GATT, possui um foco de atuação mais moderno. Além das práticas anteriores, também opera 

nos temas relacionados a serviços, investimentos e propriedade intelectual, entre outros temas 

mais contemporâneos. O Quadro 1 resume o histórico e os objetivos das rodadas comerciais 

desde a criação do GATT até as últimas rodadas de negociações, ocorridas na configuração 

atual, OMC.  

 

 
Quadro 1 – Rodadas comerciais do GATT e OMC 

Fonte: baseado em World Trade Organization ([2016]).  
 

Em 2001, a organização iniciou a sua nona rodada de negociações, a Rodada de 

Doha, cujo foco é o aumento do livre comércio. A rodada ainda está em aberto, e as principais 

ações visaram reduzir os entraves comerciais ainda existentes, tanto em relação às barreiras 

tarifárias quanto às não tarifárias.  

Após nove anos de negociação, em 2013, na Conferência Ministerial de Bali (que 

integra a rodada de Doha), os países-membros chegaram a um consenso sobre um acordo de 

facilitação de comércio (Trade Facilitation Agreement – TFA em inglês). Este consenso foi 
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denominado pacote de Bali (Bali Package em inglês) e contém disposições para aprimorar a 

rapidez e a eficiência dos procedimentos aduaneiros. O documento é dividido em duas seções, 

sendo a primeira subdividida em dez artigos.  

Em resumo, a primeira seção trata das medidas relacionadas à burocracia das 

aduanas e da aplicação de tarifas. Os primeiros capítulos abordam temas como disponibilidade 

de informações, classificação de produtos, leis aplicáveis, restrições, proibições, regras para 

negociação e conflitos. A partir do artigo 6, há disposições mais práticas, relacionadas a taxas, 

custos do comércio, desembaraço de mercadorias, controles aduaneiros, tratamento de bens 

perecíveis, requisitos fitossanitários, cooperação internacional, criação de comitês e 

Compliance do acordo. O conteúdo do acordo foi discorrido por Marinho (2015). O Quadro 2, 

a seguir, resume a estrutura do documento.    

 

 
Quadro 2 – Conteúdo do tratado de facilitação de comércio (TFA) 

Fonte: Marinho (2015). 
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O artigo mais importante para este estudo é o décimo, que trata das ações a serem 

implementadas na busca por eficiência de mercadorias em trânsito (importação e exportação). 

A maioria das ações referem-se às melhorias que estão sob o controle aduaneiro, como uso de 

padrões internacionais, inspeção e pré-carregamento, e requerimentos de documentação.  

Essas medidas visam à eficiência portuária e à redução das barreiras não tarifárias 

explicitadas anteriormente. Entre as principais medidas, está a criação de uma plataforma única 

de informação, denominada single window, cujo objetivo é centralizar o acesso a serviços e 

sistemas governamentais utilizados na obtenção de documentos aduaneiros. 

A segunda seção do acordo refere-se ao tratamento especial dado a países-membros 

em desenvolvimento. As disposições do acordo são as mesmas aplicadas aos outros membros, 

porém o tratamento é diferenciado, pois estes devem assumir responsabilidades compatíveis 

com seu estágio de desenvolvimento, capacidades financeiras e administrativas.  

O acordo ainda precisa ser ratificado, mas espera-se que, após implementado, trará 

grandes benefícios para o comércio mundial e para o Brasil também, cuja fase de 

implementação de uma janela única para processos de importação e exportação já está em 

andamento através do Programa Portal Único do MDIC.   

Segundo o Ministério, espera-se que, após implementado, o Brasil esteja entre os 

50 países mais eficientes do mundo. A redução dessas barreiras não tarifárias traria um 

benefício estimado pelo governo em cerca de R$ 23 bilhões de dólares para os exportadores e 

importadores brasileiros.  
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3 METODOLOGIA 

 

 

3.1 CUSTO DO TEMPO 

 

 

Como discutido anteriormente, o tempo é considerado uma barreira não tarifária ao 

comércio internacional, cujo impacto fica, em muitos casos, acima das taxas de importação 

praticadas pelos países. Atrasos considerados nos processos portuários podem até inviabilizar 

o fluxo de comércio entre dois países para determinados setores. Para produtos perecíveis, por 

exemplo, como flores e frutas, ou de rápida depreciação, o tempo é um fator crítico. Isso 

também ocorre em produtos cuja demanda é incerta, ou dependentes das preferências de 

consumidores, as quais podem mudar rapidamente (Hummels, 2007).  

O tempo se apresenta como um fator decisivo, pois a demora na entrega exige que 

o produtor antecipe a decisão de produzir (sob incerteza) e carregue parte do capital investido 

na forma de estoques. O mesmo acontece com produtos que demandam múltiplos estágios de 

produção, uma vez que o custo inicial do atraso produz efeito em toda a cadeia, até o produto 

final.  

Uma opção viável, mitigando parte desses riscos, seria a utilização de transporte 

aéreo. Este é mais rápido e possibilita que, em até 24h, um produto esteja disponível para 

consumo ou produção. No entanto, é um transporte mais caro que a via mais comum utilizada, 

a marítima. 

Ao longo dos últimos anos, o transporte aéreo cresceu a taxas consideráveis, o que 

corrobora o entendimento de que a economia de tempo ganhou relevância no cenário atual. 

Segundo Hummels e Schaur (2013), o transporte aéreo correspondeu a dois terços das 

movimentações de bens (importações) mundiais em 2000. Desde 1965, o transporte aéreo vem 

crescendo mais que o transporte marítimo (2.6 vezes mais rápido entre 1965 e 2004, segundo 

Hummels e Schaur, 2013). Ainda assim, estima-se que o transporte aéreo possui um frete 6.5 

vezes maior que o marítimo.   

Hummels foi o pioneiro em desenvolver uma metodologia para mensurar o tempo 

como um equivalente tarifário, o que significa entender o tempo, ou o custo dos atrasos, como 

uma taxa, transformando uma barreira não tarifária em uma tarifa. Sua metodologia, que será 

descrita abaixo, consiste em calcular um ad valorem de um dia economizado na entrega de cada 



 
31 

produto de uma determinada origem e depois multiplicar pelos atrasos correspondentes de cada 

origem.   

 

 

3.1.1 Calculando o ad valorem do tempo 

 

 

Para se chegar a um valor tarifário, primeiro é necessário entender qual o prêmio 

que um importador estaria disposto a pagar para ter um produto entregue com um dia a menos 

do que o tempo esperado, ou seja, qual o valor da economia de um dia na entrega.  

O primeiro passo para o cálculo é entender a escolha de um importador entre 

importar um mesmo bem via transporte marítimo ou aéreo. O transporte aéreo é mais rápido e 

caro, enquanto o transporte marítimo é lento e barato. A ideia é explicar a escolha por transporte 

aéreo em função do tempo economizado e do prêmio pago em relação à via marítima. Para isso, 

são necessárias três informações por modal: o valor do bem importado, o custo do frete e o 

tempo em trânsito.   

Este trade-off na escolha de como trazer o produto pode ser mensurado por uma 

função de utilidade a qual leva em consideração o tempo como uma variável que aumenta a 

percepção de qualidade do produto pelo agente importador, de modo que, para obter um 

aumento de qualidade, este estaria disposto a pagar um valor adicional a fim de receber o 

produto mais rapidamente. No entanto, há um custo associado a esta economia de tempo, por 

isso a escolha pela via aérea também depende do custo adicional do frete contra o benefício de 

ter o produto entregue mais rápido. 

Primeiramente, Hummels definiu uma função de utilidade com Elasticidade de 

Substituição Constante (CES) de um agente representativo (no caso o importador) que consome 

diferentes variedades de um bem k produzidas pelo exportador j:  

 

� = (∑ �����	
)�
�/	


                                                      (1) 

 

�� = (�� − 1)/	��	 , e   ��  é a elasticidade de substituição entre as mercadorias. 
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Um parâmetro importante do modelo é ���, que representa o valor do tempo como 

um incremento de qualidade (transformador de qualidade). Este parâmetro captura a percepção 

de qualidade transformando-a em um preço-equivalente, e é definido pela equação abaixo.  

Um consumidor tem uma utilidade maior com um produto de maior qualidade do 

que com um produto de qualidade inferior (ceteris paribus). Do mesmo modo que um bem 

entregue com mais agilidade traz mais utilidade para o agente que o mesmo bem entregue em 

prazo mais longo. Este parâmetro é definido pela equação abaixo:  

 

��� = ���������                                                         (2) 

 

Pela equação, inferimos que o aumento de um dia no transporte reduz a utilidade 

em ��� = ����, ou em logaritmos, ����� = −��,  

A função de demanda para um tipo de bem k que veio de um exportador j pode ser 

então definida como:  

 

��� =  !�
"�
#
�$ . &� =	 !�


'()�*+,-�#
�$ . &�                            (3) 

 

Onde, &� corresponde às despesas reais do importador com o produto, enquanto .�� 

é o preço ao consumidor, já embutidos custos de produção, frete e margem da empresa. 

Observe-se que qualidade e preços entram na equação de forma simétrica, mas com sinais 

invertidos. Isso significa, por exemplo, que 1% de aumento na qualidade �� (entenda-se chegar 

antes) seria o mesmo que 1% de redução nos preços, uma vez que, em conjunto, eles aumentam 

a demanda em σ%.     

Por meio da equação de demanda, podemos ponderar o valor para o consumidor de 

um dia a menos para obter o produto. A redução de um dia melhora a percepção de qualidade 

para o consumidor de �� aumentando a quantidade vendida por ���� .  
Dado que o ��� (transformador de qualidade) foi escrito em termos de preço-

equivalente, a diminuição de um dia na entrega teria o mesmo impacto que uma redução de �� 

nas tarifas sobre as quantidades entregues. Uma estimativa de �� = 1 % , por exemplo, seria o  

mesmo que uma tarifa ad valorem de igual valor imposta para cada dia em trânsito para o bem 

em questão. 
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Para achar o valor de �� , é necessário observar, nos dados disponíveis, qual foi a 

escolha da empresa quanto ao modal de entrega, se aéreo ou marítimo. Então podemos definir 

qual o modal que maximiza os lucros da empresa que importou de um exportador j.  

Para o exportador, o preço a ser cobrado pela entrega do produto será o custo 

marginal acrescido do lucro. Dado que o modal escolhido na entrega possui custos diferentes, 

seu custo marginal não só depende do valor do produto, mas também do custo de cada meio de 

transporte. Assim, o custo marginal por modal m pode ser representado por 01� + 34, que 

inclui o custo marginal de produção e a taxa de envio por unidade. O preço que a empresa irá 

cobrar na entrega final é:  

 

.� = $
$�� (01� + 34)                                                   (4) 

 

Com um lucro unitário calculado de 

 
5�,6
7�,6 = �

$�� (01� + 34)                                               (5) 

 

Multiplicando esse valor pela quantidade demandada, temos:  

 

8�,4 = �
$�� 901� + 34:��,4 	= 	 �

$�� 901� + 34: ; <
=(<94>�?@6:	
'()�*+,-�,6 A

�$
&        (6) 

 

Pela fórmula do lucro, agora é possível que o importador compare qual o melhor 

meio de transporte a ser utilizado para maximizar seu lucro. O transporte aéreo possui um 34 

maior, porém é mais rápido (Hummels adotou um dia para todos os exportadores), enquanto o 

transporte marítimo possui um custo menor, mas leva mais dias.   

A empresa importadora escolherá o meio aéreo se 8�,�BC>8�,D>'�E ⇔
��8�,�BC>��8�,D>'�E, ou conforme a equação (7): 

 

ln I �
$�� 901� + 34: ; <

=(<94>�?@+JK:	
'()�*+,-�,+JK A

�$
&L > 	 I �

$�� 901� + 34: ; <
=(<94>�?@NOP+Q:	
'()�*+,-�,NOP+Q A

�$
&L           (7) 
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Por meio de manipulação algébrica, chegamos a:  

 

= (1 − �)9��	.�,�BC>BR − ��.�,D>'�E>BR : − ��STUVD>'�E > 0 

=	 (1 − �)9��	.�,�BCRDX − ln .�,D>'�ERDX : + (1 − �)(ln91 + Y�,�BC: − ln91 + Y�,D>'�E:) − ��STUV�,D>'�E > 0        (8) 

 

Na equação, temos preços CIF e FOB3, que se referem ao preço do produto 

exportado incluindo e excluindo os custos de transporte. Quando utilizado o preço FOB, 

incluímos o valor do custo percentual de transporte,  Y�,�BC	 = 3�,�BC	/	.	�,�BC	RDX  , que é o custo ad-

valorem do transporte aéreo para o exportador j. Possuindo uma base de dados relevantes de 

empresas que vendem para um determinado mercado via transporte aéreo, é possível utilizar a 

desigualdade da fórmula para explicar o valor das importações enviadas por meio aéreo em 

relação ao valor das enviadas por meio marítimo, através da equação:   

 

��  !7�,+JK
!7�,NOP+Q# = 	 (1 − �) ZlnZ	.�,�BCRDX − 	.�,D>'�ERDX [ + (1 − �)(ln	(1 + Y�,�BC	[ − ln	(1 + Y�,D>'�E	)) − ��STUV�,D>'�E				(9) 

 

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

importação, ou fazê-lo de forma separada para cada produto k. Nesse caso, os parâmetros 

principais são específicos por produto. 

Assim, temos uma forma para estimar o parâmetro do custo do tempo para um 

exportador j e um produto k entregue pelos dois meios de transporte. A metodologia objetiva 

explicar a relação de valor entre os dois modos de entrega em função das diferenças entre os 

preços FOB, os custos de entrega ad valorem e os atrasos relativos ao frete 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 maior 

qualidade do produto, o que resulta: 

 

 �� ; !7�
,+JK\N]
!7�
,NOP+Q\N] A = 	 �̂�9��	.��,�BCRDX − ��.��,�BCRDX :	+	^_�9ln91 + Y��,�BC: − 	ln91 + Y��,D>'�E:: +

^`�STUV +	 â���.��                                          (10)	
 

                                                 
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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Esta equação final é a forma de estimar os parâmetros e pode ser obtida usando o 

método dos mínimos quadrados. Cada um dos coeficientes de estimação tem um parâmetro 

correspondente da função de utilidade. Assim, conseguimos aplicá-los para resolver o valor da 

economia de tempo. 

 

�� = 1 − ^_�,                     �� = −^`�/(1 − ^_�)                          (11) 

 

Por trás destes parâmetros, podemos inferir a seguinte compreensão: devido ao 

custo mais alto, um importador estaria relutante em adquirir o produto via transporte aéreo, pois 

o aumento no preço do produto reduziria a quantidade vendida. A resposta do consumidor é 

dada por �� = 1 − ^_�, ou seja, o uso do modal aéreo dependerá de quão sensível a demanda 

pelo produto será a preços.  

Ao mesmo tempo, o importador ganha utilidade quando recebe o produto com mais 

antecedência: �� = −^`�/(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 em relação aos preços. 

O valor da economia do tempo, por conceito, deve variar entre os diferentes tipos 

de produtos e exportadores. Como o próprio Hummels demonstrou, o valor do custo do tempo 

para produtos a granel será diferente para produtos perecíveis, como frutas e flores, ou para 

equipamentos eletrônicos ou de moda, que estão sujeitos a obsolescência e demanda incerta. 

Do mesmo modo, os produtores podem ter sensibilidades diferentes ao tempo, dependendo de 

quanto cada um se especializou para atender a esses setores. 

Um fator relevante à explicação das variações do valor da economia do tempo entre 

produtos e exportadores é o custo relativo do transporte aéreo para cada origem e destino. Dois 

motivos explicam estas diferenças: (i) a elasticidade do custo de envio e (ii) características 

associadas a mercadorias exportadas.  

O primeiro ponto significa dizer que, quanto maior for a distância de um exportador 

ao mercado importador, maior será o preço relativo do transporte aéreo. Pela via marítima, o 

preço relativo não se altera tanto em relação à distância percorrida e a elasticidade de preço é 

menor. Além disso, o preço relativo de transporte também sofre alterações conforme a 

qualidade de infraestrutura portuária e a competição de mercado entre transportadores. 

O segundo ponto está relacionado às características da mercadoria transportada. O 

preço relativo de envio será diferente quanto ao peso, volume e necessidades especiais de 

manipulação de cada produto (ex.: gases tóxicos, produtos inflamáveis, produtos frágeis). A 
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variação de preços da mercadoria também terá um impacto no preço relativo de envio por meio 

aéreo4.   

Para as estimativas de Hummels E Schaur (2013), 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. 

Utilizaram-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. Vale dizer que os cálculos foram todos 

realizados para os Estados Unidos. Para os outros países, foram utilizados estes cálculos iniciais 

ajustados pela pauta de importação e exportação de cada país.   

Dado que as estimativas iniciais do ad valorem ( ��) contaram com mais de 1000 

produtos de diferentes origens até os portos americanos, foi necessário agregar esses produtos 

para uma melhor compreensão dos efeitos do custo do tempo. Uma das maneiras possíveis é 

agregá-los associando pesos individuais a cada país de origem. Nesse caso, calcula-se o valor 

médio de �� de todas as mercadorias k para cada exportador j, ponderadas pela parcela de k nas 

negociações do exportador j, V��, da seguinte forma:  

 

  �� = ∑ V��� 	��                                                           (12) 

 

A fórmula, considera que o índice �� é o mesmo para todos os países, mas o valor 

do tempo é diferente para cada um deles. Isso ocorre porque alguns países não exportam 

determinados produtos sensíveis em relação ao custo do tempo. Por exemplo, frutas frescas são 

sensíveis ao tempo, mas, se um país não produz ou não exporta esse produto, isso não tem peso 

no cálculo.  

Outra consideração feita na agregação é o potencial de exportação de cada país. Em 

alguns casos, o país produz um determinado produto, ou tem as condições ideais para sua 

produção (no caso de frutas frescas: solo, clima etc.), mas não exporta, pois o custo dos atrasos 

                                                 
4 O custo relativo de transporte para uma tonelada de aço, por exemplo, será diferente do custo relativo para uma 

tonelada de camisetas. Além disso, o custo entre as mercadorias bem como suas variações de preço também 
afetam o impacto ad valorem de um maior custo de transporte por meio aéreo. 
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é tão alto que torna sua comercialização com outros países inviável. Neste caso, a barreira do 

atraso é tão alta que se torna uma barreira proibitiva à exportação. 

No entanto, países similares com atrasos menores servem para formular uma 

aproximação sobre qual seria o valor de tempo daquele produto sob condições normais. Para 

lidar com isto, é proposto um peso alternativo, no qual os valores de V�� são substituídos por 

valores alternativos VC'@�  que correspondem à parcela da mercadoria k em determinada região 

(reg), tal como definido pelo Banco Mundial. 

Tem-se, portanto, para cada região:  

 

  �C'@ =	∑ VC'@�� ∗ ��                                                    (13) 

 

Para este estudo, utilizaremos as estimativas de Minor (2013), que se baseou nos 

cálculos apresentados por Hummels et al. (2007) e atualizados em Hummels e Schaur (2013). 

O autor apresentou estimativas do custo de tempo para todas as regiões e setores considerados 

na base do modelo GTAP5. Esta base, chamada pelo autor de tau-2, será a base de dados 

utilizada para este trabalho. Por sua integração com o modelo de equilíbrio geral GTAP, será 

possível estimar os impactos da redução do custo do tempo dada a implantação do TFA. 

 

 

3.2 MODELO DE EQUILÍBRIO GERAL COMPUTÁVEL  

 

 

Para calcular os impactos econômicos dos choques que serão realizados neste 

estudo, utilizaremos um Modelo de Equilíbrio Geral Computável (CGE). A análise de 

equilíbrio geral determina preços e quantidades para vários mercados simultaneamente, de 

modo que é possível estimar o efeito único e geral causado por alterações no ambiente 

econômico. Essas alterações podem ser causadas por mudanças no cenário político, tecnológico 

e em outras externalidades. 

Apesar de ser possível avaliar um único efeito, um modelo GCE é uma 

representação simplificada da realidade, cujo funcionamento depende de um grande número de 

variáveis, parâmetros e equações. Geralmente, modelos CGE são compostos por equações 

                                                 
5 A fim de adaptar a estimativas de Hummels (2007) no GTAP, Minor (2013) utiliza um modelo econométrico 

para estimar valores do custo do tempo que faltam na base original. O objetivo é reduz o possível viés que uma 
base incompleta produziria nas simulações praticadas no GTAP. 
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econômicas que determinam as interações do cenário e por uma base de dados relevante, com 

informações necessárias para as equações.  

Neste trabalho, será utilizado um modelo de CGE desenvolvido através de um 

projeto chamado Global Trade Analysis Project (GTAP). Este projeto foi uma iniciativa do 

Centro de Estudos econômicos do departamento de Economia Agrícola da Universidade norte-

americana de Purdue, que ainda coordena o projeto. O modelo foi desenvolvido por meio da 

contribuição de uma rede global de pesquisadores (entre universidades, organizações 

internacionais e órgãos governamentais) e está em constante aperfeiçoamento. 

Atualmente, o modelo do GTAP (ou modelo GTAP) está em sua nona versão, e sua 

base de dados contém informações econômicas detalhadas (incluindo comércio bilateral) para 

140 países e 57 setores. O modelo GTAP padrão é um modelo CGE multirregião e multissetor, 

com competição perfeita, retornos constantes de escala e tratamento de negociações bilaterais 

por elasticidade de escala de Armington6.  

De modo geral, o funcionamento do modelo segue o mesmo padrão de outros 

modelos CGE, com um sistema de equações que se dividem em dois grupos. O primeiro grupo 

trata das relações contábeis e visa garantir o balanceamento das receitas e despesas de todos os 

agentes da economia. O segundo consiste em equações comportamentais, baseadas em teorias 

microeconômicas, especificando o comportamento de otimização pelos agentes.  

A explicação do modelo será feita a seguir. Para melhor exemplificá-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. A 

explicação do modelo será baseada no trabalho elaborado por Brockmeier (1996), mantendo as 

figuras no formato original, bem como as siglas em inglês. 

A Figura 3, a seguir, foca nas relações contábeis da economia fechada. O modelo 

se inicia com os preceitos básicos de uma economia fechada, na qual o Consumidor 

Representativo (Regional Household) associado a cada país captura toda a receita gerada pela 

economia e a distribui, através de uma função Cobb-Douglas7 per capita, pelas três fontes 

principais de demanda final: Gastos Domésticos Privados (PRIVEXP), Gastos Governamentais 

                                                 
6 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. 

7 A função de utilidade de Cobb-Douglas, a princípio utilizada para estudar o comportamento da produção, é 
utilizada comumente em economia, com formulação geral simplificada por �(c�, c_) = dc�>c_� , em que c e d 
são números positivos que descrevem as preferências do consumidor, na maioria das vezes totalizando um. 
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(GOVEXP) e Poupança (SAVE). 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. 

 

 
Figura 3 – Consumidor Representativo e Componentes da Demanda Final 

Fonte: Brockmeier (1996). 
 

Para formar a economia fechada, adicionam-se os produtores. Estes são os 

responsáveis por remunerar os fatores de produção do Consumidor Representativo regional, 

indicados pela seta VOA na Figura 4. Assim, a renda disponível do consumidor consiste no 

Valor da Produção ao preço dos Agentes8. Ao adicionar os produtores, tem-se uma visão 

completa das entidades contábeis especificadas no modelo do GTAP.  

                                                 
8 Também existem fluxos correspondentes ou posses de ativos que cruzam o mercado na direção oposta, do 

consumidor para o produtor. Assim, o fluxo de valor VOA também tem um fluxo correspondente de serviços 
dos fatores de produção indo na direção do produtor. Estes fluxos, assim como o de outros bens e serviços, não 
estão incluídos na representação gráfica, que mostra apenas os fluxos na economia. 
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Figura 4 – Modelo de economia fechada sem intervenção governamental 

Fonte: Brockmeier (1996). 
 

Além de estabelecer o valor da receita do consumidor representativo, a presença 

dos produtores também permite considerar as atividades de outros agentes na economia 

fechada. Na Figura 4, também estão representados:  

 

a) gastos governamentais: Valor das compras Domésticas realizadas pelo Governo, 

valoradas ao preço dos Agentes (VDGA). Para a modelagem do comportamento 

dos gastos de cada governo, o modelo se utiliza de uma função de subutilidade 

de Cobb-Douglas, mantendo constantes as parcelas de despesas entre todos os 

bens adquiridos pelos governos;  

b) compras domésticas: denotadas 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)9 de gastos implícitos; 

                                                 
9 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. 
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c) investimentos: o valor poupado tem como único destino financiar a demanda por 

investimento (NETINV). No GTAP, a demanda por investimentos é balizada 

pela poupança.  

 

Em relação aos Investimentos, 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. Por outro lado, a demanda por investimento afeta o padrão 

de produção, e consequentemente a atividade econômica, uma vez que é um fator necessário à 

produção. O conjunto de bens de capital considerados como investimento é tratado de maneira 

análoga à modelagem da demanda intermediária (descrita a seguir). 

Em resumo, os produtores atendem e recebem um fluxo de pagamento pelos bens 

de consumo demandados pelos consumidores e pelo governo, e por bens intermediários 

demandados por outras firmas. O setor produtivo também atende ao setor de investimentos por 

meio do recebimento do fluxo de investimentos vindos da poupança. Uma vez que o modelo 

trabalha com a hipótese de lucro zero, todas estas receitas recebidas pelas firmas devem ser 

gastas na compra de insumos intermediários (VDFA) e na remuneração dos fatores primários 

de produção (VOA). Assim, encerra-se o modelo de economia fechada.  

Em relação à produção, cada um dos setores do modelo produz apenas um bem, 

através do uso de fatores primários de produção e insumos intermediários. A tecnologia de 

produção segue retornos constantes de escala, ou seja, a quantidade produzida aumenta na 

mesma proporção dos fatores de produção empregados. A combinação ideal dos fatores de 

produção primários é feita independente dos preços dos insumos10. A combinação ideal leva 

em consideração a maximização de lucros das firmas.  

Outra distinção feita pelo modelo é a classificação dos fatores de produção quanto 

à sua mobilidade. Fatores como mão de obra e capital são perfeitamente móveis e, 

independentemente de onde são empregados, seguem o retorno de mercado, enquanto terra e 

recursos naturais são fatores de produção com mobilidade imperfeita, cujos retornos em 

equilíbrio podem variar entre os setores. Essa divisão garante que a intensidade do uso dos 

fatores de produção em cada região seja aderente ao Teorema de Heckser-Ohlin11. 

                                                 
10 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. 

11 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 
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No modelo, todas essas relações contábeis resultam em um sistema de equações 

que retratam a dinâmica de uma economia fechada, sem intervenção governamental. Neste 

sistema, há uma identidade redundante que pode ser descartada, a identidade poupança-

investimento, que no GTAP não é imposta. Por tratar esses dois componentes econômicos 

separadamente, eles servem para fazer um controle de consistência do modelo, verificando se 

a Lei de Walras12 é satisfeita. Uma vez que o modelo só pode ser resolvido para N-1 preços, o 

preço é fixado como fator exógeno, e todos os outros preços são avaliados em relação a este 

numerário.  

O modelo evolui por meio da introdução das intervenções governamentais. Nenhum 

modelo econômico estaria completo sem considerar as políticas adotadas pelos governos, cujos 

impactos são diversos em uma economia. Assim, em adição às atividades de oferta e demanda, 

incluímos as políticas intervencionistas por meio da nomenclatura simplificada de TAXES.  

 
Figura 5 – Modelo de economia fechada com intervenção governamental 

Fonte: Brockmeier (1996). 

                                                 
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. 

12 A Lei de Walras é uma lei econômica a qual 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 está em equilíbrio. A lei recebe o nome do 
economista neoclássico Léon Walras, precursor da Teoria do Equilíbrio Geral. 
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A Figura 5 exemplifica as relações contábeis que cruzam o mercado na direção 

oposta à de bens e serviços, na forma de transferências (voluntárias ou involuntárias) que vão 

do consumidor privado, firmas e governo para o consumidor representativo. Essas 

transferências, quando somadas à receita do consumidor representativo, resultam na receita com 

impostos líquidos, uma vez que essas taxas representam tanto os impostos quanto os subsídios 

aplicados pelos governos.  

Devido à introdução da intervenção governamental, a maior parte das relações 

contábeis na economia fechada deve sofrer alterações. Os consumidores privados passam a 

pagar taxas sobre consumo e imposto de renda. As firmas, além de comprar insumos e fatores 

primários, também se obrigam a pagar por serviços e recolher taxas sobre produção de bens e 

serviços. O governo, por sua vez, deve pagar ao consumidor representativo, pagar os subsídios 

e outras transferências sociais. 

Como resultado final de todas essas intervenções, a receita do consumidor 

representativo consiste no VOA pago pelo uso dos fatores de produção somado a todos os 

impostos líquidos de subsídios. No modelo GTAP, receitas de 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 ao subsídio em questão. 

Uma vez compreendido o funcionamento da economia fechada no GTAP, é 

possível transformar o modelo em uma economia aberta. Dado que seria impossível representar 

graficamente a economia regional interagindo com todos os países considerados no modelo, o 

GTAP inclui uma única região para servir como um novo setor de negociação.  

Esta região, denominada de Resto do Mundo, é a soma de todas as outras regiões 

do modelo, com exceção da economia regional que está interagindo com ela. Esta economia, 

por sua vez, é então utilizada para apontar as alterações no modelo a fim de configurar uma 

economia aberta. A inclusão do Resto do Mundo traz alterações nas relações contábeis de todos 

os agentes da economia fechada.  

A Figura 6 demonstra como seria a interação do modelo de economia aberta. Pelo 

lado da produção, as firmas 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. Embora já esteja representada por TAXES (não há 
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um novo fluxo no gráfico), as firmas também incorrem em uma taxa adicional de consumo de 

bens importados para o consumidor representativo.  

O modelo ainda permite a diferenciação entre bens importados e bens produzidos 

domesticamente, agrupando os bens importados junto à árvore de produção do modelo. Para os 

bens importados, o modelo emprega a suposição de Armington (1969), que permite a 

diferenciação dos produtos importados por origem.  Assim, as firmas decidem a fonte de suas 

importações e, baseadas no preço resultante da importação, determinam a combinação ótima 

entre bens importados e domésticos.   

 

 
Figura 6 – Modelo de economia aberta 

Fonte: Brockmeier (1996). 
 

A inclusão do Resto do Mundo também traz alterações na demanda final, uma vez 

que, tanto consumidores privados como governos, destinam parte da sua receita com bens 

importados, denominados VIPA e VIGA, respectivamente. A poupança, terceiro componente 

da demanda final, também se altera. Uma vez que essas variações não podem ser facilmente 

representadas na figura, a poupança é denotada simplificadamente como Poupança GLOBAL.  



 
45 

Na versão multirregional 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 têm lucro zero e 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. 

Por fim, as relações contábeis com o Resto do Mundo se resumem às receitas 

recebidas pelo consumidor privado, pelos governos e produtores que importam seus bens. Elas 

serão gastas com as compras de bens produzidos pela economia regional, exportações para as 

regiões do Resto do Mundo VXMD e com as TAXAS pagas ao consumidor representativo, 

denotadas como XTAC (exportação) e MTAX (importação). 

A descrição da economia aberta resume todo o funcionamento do CGE 

desenvolvido pelo projeto GTAP. Todo este sistema de equações cria o ambiente econômico 

inicial sob o qual os choques no modelo terão impacto. Informações mais detalhadas das 

equações podem ser encontradas em artigos como Hertel, Walmsley e Itakura (2001) e 

Brockmeier (1996), e também no site da própria instituição.  

O modelo resume os impactos de algumas variáveis após a aplicação de algum 

choque. Embora não sejam utilizadas para o cálculo do equilíbrio do modelo, algumas dessas 

variáveis trazem informações interessantes que servirão como auxílio para explicar a simulação 

deste estudo.  

Entre as variáveis, há o índice quantitativo qgdp(r), que representa o Produto 

Interno Bruto (PIB) da região r. Sua variação é obtida 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 preço.  

O modelo também traz informações sobre os termos de troca, denotados por tot(r),  

calculado a partir da diferença entre o índice agregado de preços recebidos, psw(r), e de preços 

pagos, pdw(r), por produtos vendidos e comprados em cada região, que,  por sua vez, 

constituem função das negociações realizadas em nível global, dos montantes negociados em 

cada região, dos preços FOB e CIF praticados e da poupança. 

Os valores de comércio entre as regiões também podem ser observados no modelo. 

Assim como o método de diferenças utilizado para se chegar às alterações do PIB e termos de 

troca, o modelo utiliza a diferença de um índice de preço para mostrar as alterações ocorridas 

nos montantes exportados e importados em cada região. Para isso, o modelo traz as variáveis 
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qiw (i,s) e qxw(i,r), em que r é a região exportadora, e s é a região importadora da commodity 

i.  

O fluxo bilateral de comércio entre as regiões é dado pela notação qxs(i,r,s). A 

variável 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 progressos técnicos de valor agregado composto e Hicks-neutros13. 

 

 

3.3 MENSURANDO A INTEGRAÇÃO DE PAÍSES EM GVC 

 

 

Dado que a produção atual possui múltiplos estágios e é muito fragmentada, ocorre 

que um bem intermediário pode cruzar uma fronteira mais de uma vez até virar um produto 

final. Isso dificulta a compreensão das transações internacionais que efetivamente agregam 

valor ao país. No cenário atual, as estatísticas oficiais não trazem uma informação confiável em 

relação ao valor agregado por um país em particular, pois registram o valor bruto das 

exportações. Além de um problema de dupla contagem, a produção final de um determinado 

país não é necessariamente resultado dos seus fatores de produção. 

Não é de hoje que a importância do tema vem sendo discutida e reconhecida em 

trabalhos empíricos. De tempos em tempos, nova literatura sobre o assunto traz outras 

metodologias sobre como mensurar adequadamente a agregação de valor de um país em sua 

produção nacional. Entre os pincipais autores estão Venables (1999), Hummels, Ishii E Yi, 

(2001), Grossman e Rossi-Hansberg (2008), Johnson e Noguera (2012), Koopman et al. (2011). 

Koopman et al. (2011) comentam que há uma literatura crescente baseada em 

cálculos utilizando o GTAP, World Input-Output Database (WIOD) e Inter-Country Input-

Output (ICIO). A maioria desses papers tentam desvendar o valor agregado, mas, de alguma 

maneira, estão ligados com os estudos de Hummels, Ishii e Yi (2001) (também nomeado de 

                                                 
13 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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HIY), muitas delas com foco na análise dos fatores de produção embutidos nas relações 

comerciais. 

Em um artigo recente, Koopman, Wang e Wei (2014) colaboraram com o assunto 

realizando uma abordagem que analisa a tabela de I-O e elimina a dupla contagem para chegar 

aos valores reais de valor agregado no comércio internacional. Eles vão além e juntam todas as 

métricas existentes até o momento, incluindo sugestões de melhoria. Além disso, trazem uma 

análise dos valores que são contados duas vezes, pois podem vir de motivos diferentes. Colocam 

um foco especial em México e China. A metodologia utilizada por eles será a mesma aplicada 

no presente estudo de análise das métricas de especialização vertical VS e VS1.  

A metodologia aplicada por Koopman, Wang e Wei (2014) decompõe as 

exportações brutas do mesmo modo que as outras métricas, porém, em vez de descontar dupla 

contagem das estatísticas de comércio, mostra uma fórmula para mensurar os diversos tipos de 

dupla contagem possível. O raciocínio utilizado é que, para a China, a dupla contagem será 

diferente do que é para os EUA, por exemplo. Sua metodologia ainda estabelece uma relação 

precisa entre valor agregado e as estimativas oficiais de comércio. Os cálculos de Koopman 

também abordam melhor a questão relacionada à proporcionalidade entre exportações e 

consumo doméstico adotada por HIY.  

Por fim, Koopman mostra as aplicações da metodologia. Ele começa seu estudo 

definindo o caso para dois países e depois passa para uma formulação mais geral de G países e 

N setores. No caso geral, aplicado para qualquer número de G países e N setores. No modelo 

ICIO, a decomposição do produto, bem como o valor agregado por fonte são fornecidos por 

notação matricial:   
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                          (14) 
 

    (15) 

                                      (16) 
 

A e B representam as matrizes de GN x GN e V e VB matrizes G x GN.    

Vs denota um vetor 1 x N matriz do coeficiente direto de valor agregado, Asr é o 

coeficiente do bloco da relação de Input-Output N x N, Bsr representa a matriz inversa de 

Leontief, que é a matriz total da produção bruta necessária ao país s para atender ao aumento 

marginal de demanda do país de destino r.  

Xsr é vetor de produção bruta N x 1 que representa o quanto da produção bruta 

produzida em s foi absorvida em r ; ef =	∑ egfhg   é vetor N x 1  que dá a produção bruta total 

do país s.  

Ysr  é um vetor N x 1 que representa os bens finais produzidos em s e consumidos 

em r ; if =	∑ igfhg  é um vetor N x 1 que dá o valor total dos bens finais consumidos 
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globalmente. A decomposição das matrizes de produção bruta e demanda final da equação (1)  

são matrizes GN x G . 

A matriz identidade V^s  é uma matriz N x N, cuja diagonal são os coeficientes 

diretos de valor agregado, definido como:  

 

                                                      (17) 

  

Com alguma manipulação algébrica, obtemos o valor agregado da produção 

doméstica embutida na produção total, através da multiplicação da matriz (17) pelo lado direito 

da equação matricial da equação (15). Isso resulta em uma matriz GN x G de valor agregado de 

produção, V^BY:   

 

                  (18) 

 

A diagonal da resultante desta matriz representa o valor agregado da produção 

absorvido internamente. Os outros elementos ausentes da diagonal representam o valor 

agregado da produção que foi exportado, definidos por:  

                                            (19) 
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A fórmula exclui o valor agregado produzido internamente que volta como 

exportações após ser reprocessado em países terceiros. O total de valor agregado de exportações 

de um país para o Resto do Mundo é dado por: 

 

                                    (20) 

 

Reescrevendo a fórmula pelos três grupos de destino, onde o valor agregado das 

exportações é absorvido:  

 

                 (21) 

 

Definindo a exportação bruta de um país ao Resto do Mundo como:  

 

                                  (22) 

 

E derivando algebricamente, é possível decompor a exportação bruta de um país 

em vários componentes:  

 

                    (23) 

Utilizando a identidade da produção bruta de cada país  Xs = Yss + Ass Xs  + Es*  

chega-se à fórmula:  
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                        (24) 

 

Substituindo Xs e Xr  na equação (23) e inserindo-a na equação (21), chegamos à 

fórmula generalizada de G países e N setores das exportações brutas, dada pela equação:  

  

                  (25) 

 

A equação (25) possui nove componentes que representam a quebra total do valor 

bruto das exportações. Os três primeiros termos da equação, no primeiro parêntese, representam 

o valor agregado das exportações. O quarto e o quinto termos, no segundo parêntese, constituem 

o valor agregado de bens finais e intermediários exportados que posteriormente retornaram ao 

país na forma de produtos importados que foram consumidos (reimport). Estes valores são parte 

do produto total do país, mas representam uma dupla contagem nas estatísticas oficiais de 

exportação bruta. O sétimo e o oitavo termos, no terceiro parêntese, representam a participação 

e os valores agregados de outros países, embutidos nas exportações brutas do país. O sexto e o 

nono termos representam a dupla contagem do comércio de produtos intermediários entre o 

país e o Resto do Mundo. O diagrama da Figura 7 mostra visualmente a composição desta 

equação:  
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Figura 7 – Componentes das exportações brutas de um país 

Fonte: Koopman, Wang e Wei (2014).  
 

Abaixo, um resumo da quebra final das exportações analisado por Koopman, Wang 

e Wei (2014).: 

 

a) o valor agregado exportado pelo país é a soma de (1) + (2) + (3);  

b) o produto das exportações OCDE (Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico – PIB exportações) é a soma de (1) a (10); 

c) o conteúdo doméstico nas exportações do país é a soma de (1) a (12);  

d) a métrica de especialização vertical HIY (2001) é a soma de (13) + (21) + (22) 

para VS e a soma de (3) a (12) para VS1; 

e) a métrica proposta por Daudin, Rifflart e Schweisguth (2011), VS1* é o 

componente (6); 

f) a soma de (6) a (22) totaliza os valores de valor agregado que cruzam a fronteira 

mais de uma vez e trazem dupla contagem para as estatísticas oficiais. 

 

As métricas de especialização vertical podem ser calculadas por meio da 

combinação linear dos componentes identificados na equação (25), e representados pela Figura 

7. Os cinco primeiros componentes trazem o valor agregado doméstico (DV).  
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   (26) 

Pela equação acima, fica claro que o valor agregado nas exportações pela produção 

doméstica (DV) é maior que o valor agregado total (VT). Esses valores só são iguais quando os 

dois últimos termos da equação DV são iguais a zero, ou seja, assume-se que não há retorno de 

bens intermediários.   

Os últimos três componentes resultam na métrica VS pela equação:  

 

                (27) 
 

A equação (27) pode ser simplificada. Usando uma tabela de input-output de um 

único país, conforme Koopman, Wang e Wei (2014), temos:  

 

               (28) 
 

Para G países, a equação simplificada para VS é:  

 

                                 (29) 
 

Os últimos termos da equação são o ajuste do conteúdo doméstico retornado ao país 

exportador. A fórmula, então, é uma generalização do que foi proposto por HIY, sem a restrição 
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para bens intermediários. Dado que ∑ jgkgfhglf +	jfkff = u , podemos generalizar o conteúdo 

doméstico pela seguinte equação:  

 

      (30) 

 

Esta é a soma dos primeiros seis termos da equação. E mostra que conteúdo 

doméstico (DC) é maior que o valor agregado nas exportações pela produção doméstica (DV) 

e maior que o valor agregado total (VT). Eles só serão iguais se jf∑ kfgigfhglf   e  

jf∑ kfgmgfhglf ef  forem iguais a zero.  

Por fim, a métrica de especialização vertical VS1 proposta por HIY pode ser 

descrita matematicamente como:  

 

            (31) 

 

A equação pode também ser expressa pelo terceiro termo (27) mais o terceiro e o 

quinto termos da equação (23).  

 

 

3.4 BASES DE DADOS 

 

 

3.4.1 Agregação 

 

 

Para o presente trabalho, utilizaremos os dados da última versão do GTAP, de 2011. 

O GTAP possui uma base de dados completa com informações macroeconômicas e de comércio 

para 140 países e 57 setores. Para facilitar a compreensão do estudo, bem como a representação 
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gráfica, os dados foram agregados em nove regiões/países de interesse e cinco setores. Nos 

Apêndices A e B, há a descrição da agregação por região utilizada.  

Os setores foram agrupados seguindo a classificação de produtos utilizada no 

trabalho de Marinho (2015), de acordo com uma lógica que facilite a explicação dos efeitos da 

simulação deste estudo e o entendimento dos fatores de produção embutidos em cada produto. 

Assim, os 57 setores foram agrupados em: Agronegócio, Agricultura, Manufaturas, Indústria 

Extrativa e Serviços14. O modelo GTAP traz a quebra dos seguintes fatores de produção: Terra, 

Trabalho qualificado e não qualificado, Capital e Recursos Naturais15. Para estes fatores 

primários, não foi feita nenhuma agregação.  

Como o foco do estudo é o Brasil, os países foram agregados de modo a 

representarem melhor as características comerciais da economia brasileira. Assim, para o 

estudo, foram destacados os principais parceiros comerciais do Brasil. São eles: EUA, China, 

Argentina (ARG) e o bloco da União Europeia com 27 países (EU27). Além destes parceiros 

mais significativos, foram agrupados países da África Subsaariana (SSA), da América Latina 

(RLA), outros países asiáticos (ASA)16 e o Resto do Mundo (ROW).  

Faz-se necessário qualificar o status econômico das regiões selecionadas. Na 

Tabela 3, seguem alguns dados a respeito de tais regiões. Sobre este cenário macroeconômico 

inicial do modelo, faremos a análise dos resultados obtidos quando simularmos a implantação 

do TFA. Visto que o estudo pretende investigar também os impactos da inserção do Brasil em 

cadeias globais de valor, torna-se necessária uma análise da integração vertical desses países.  

 
Tabela 1 – Dados macroeconômicos agregação regiões/países de interesse 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados do GTAP 2011. 

 

                                                 
14 Para os gráficos e tabelas que contenham os setores agregados, serão utilizadas as siglas dos termos em Inglês 

– Manufacture (Mnf), Agribusiness (Agb), Agriculture (Agc), Extrativist (Ext) e Services (Serv). 
15 Para os gráficos e tabelas que contenham fatores de produção, serão utilizadas as siglas dos termos em Inglês - 

Land, Capital (Cptl), Natural Resources (NatRes) e Skilled/Unskilled Labour (Sk/UnSk Lb). 
16 Para estes blocos e o restante dos países, será utilizada a sigla dos termos em inglês – Rest of Latin America, 

Resto of the World, Sub Saahrian Africa.  

(USD MM) % (USD MM) per capita (USD MM) % (USD MM) %

EU27 489           7% 18.518     37,9       7.217        37% 7.384        37%

ASA 2.466        35% 12.396     5,0         3.692        19% 3.878        19%

ROW 863           12% 10.306     11,9       2.808        14% 2.947        15%

USA 312           4% 15.534     49,8       2.573        13% 2.677        13%

CHN 1.344        19% 7.322        5,4         1.552        8% 1.652        8%

RLA 364           5% 2.906        8,0         771           4% 812           4%

SSA 879           13% 1.461        1,7         431           2% 453           2%

BRA 197           3% 2.477        12,6       258           1% 271           1%

ARG 41              1% 558           13,7       76              0% 80              0%

TOTAL 6.955        19.378     20.154     

População PIB Exportações Importações
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Para tanto, nas próximas seções, analisaremos as métricas de especialização vertical 

VS e VS1, separadamente e em conjunto. Uma anotação importante é que as métricas são 

calculadas em valores de importações e exportações, incluindo os valores do setor de serviços, 

além dos bens que são transacionados (usaremos os termos “bens” e “produtos” de maneira 

abrangente, incluindo o setor de serviços). 

Atenção especial será dada à integração brasileira nas cadeias de valor (foco do 

estudo). Porém, comparações entre as regiões são fundamentais para obter uma visão completa 

do cenário. A Figura 8 traz uma representação geográfica da agregação utilizada. Por ser mais 

visual, ela ajuda na compreensão das relações que serão aprofundadas nas próximas seções.  

 

 

Figura 8 – Agregação regiões e países de interesse 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

3.4.2 Tempos de Atraso 

 

 

Os tempos de atraso que serão considerados no estudo foram retirados das 

informações disponíveis no site do projeto Doing Business. Este projeto do BID teve início em 

2002 e tem como foco o estudo da competitividade e do ambiente de negócios mundial. Para 

tanto, o projeto analisa, mede, compara e acompanha as regulamentações aplicáveis às 

empresas em 190 economias e cidades selecionadas.  
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As informações coletadas pelo projeto formam uma base de dados consistente e 

objetiva, que serve de ferramenta de pesquisa para acadêmicos, governos e empresas. Entre os 

dados divulgados, estão as informações de Comércio entre Fronteiras, que consistem em uma 

base de dados com informações de tempo e custo associados ao processo logístico de 

importação e exportação.  

Os dados registrados na base resumem-se ao tempo total necessário para completar 

o processo aduaneiro. São divididos em três tipos de procedimento portuário que, em geral, 

estão presentes nos dois processos: documentação e fiscalização; desembaraço e inspeções 

alfandegárias; manuseio e transporte portuário.  

Seguindo a metodologia proposta por Hummels e Schaur (2013), e discutida 

anteriormente, os tempos de importação e exportação serão utilizados para o cálculo do custo 

do atraso de cada região. Para isso, serão usados os registros do tempo total, em dias, que cada 

região levou para completar uma importação e exportação no ano de 2012. Esse ano é o mais 

próximo da base de ad valorem do tempo contida no GTAP, de 2011. 

Detalhes da metodologia de mensuração, bem como a base de dados completa, 

podem ser obtidos no site do projeto. Porém, no Apêndice C, há uma amostra da base de dados 

por região agregada, contendo os países cujas somas dos valores de exportações e importações 

representam acima de 80% do total da região.  

O Gráfico 2 resume a média da amostra selecionada, classificada por região para 

facilitar o entendimento, e com destaque para o Brasil e os países parceiros. Percebe-se que os 

países europeus são os mais eficientes em relação ao tempo médio em portos. Em contraponto, 

os países africanos são os mais ineficientes, com os maiores tempos para envio e recebimento 

de mercadorias.  

 

 
Gráfico 2 – Tempo médio de exportação e importação para amostra de 57 países utilizados no estudo. 

Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados de 2012 do Doing Business. 
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Há diversos fatores que podem explicar o tempo necessário do procedimento 

portuário para exportação e importação, tais como: geografia, cultura burocrática, 

produtividade de estivadores, calado de porto, tipo do produto comercializado etc. Desse modo, 

não é possível fazer uma análise extensa das diferenças entre as regiões apresentadas no gráfico.  

Contudo, há sim uma relação entre os tempos de cada região e seu estágio de 

desenvolvimento econômico. Países de renda mais alta são também os países mais produtivos, 

incluindo suas operações portuárias, como é o caso da Europa. A mesma relação ocorre com os 

países de baixa renda, como é o caso dos países da África Subsaariana. A Tabela 2, abaixo, 

resume os dias em portos das regiões analisadas, por nível de renda.  

 

Tabela 2 – Dias totais procedimentos portuários por renda 

 
Fonte: elaborado pelo autor (dados de 2011). 

  

Para as regiões agregadas, como ASA, RLA e ROW, o tempo médio reflete a 

composição de renda diversa, pendendo para a renda mais dominante. Interessante também 

notar que os países emergentes, com renda média, são mais eficientes quando exportam do que 

quanto importam. Isso provavelmente está relacionado às práticas protecionistas que muitos 

desses países adotam.    

O tempo estimado de cada região e país parceiro do Brasil será usado para o cálculo 

do equivalente tarifário do custo do tempo. Os valores foram ponderados pelos de importação 

e exportação comercializados e estão apresentados na Tabela 3, abaixo.  

 

Renda Imp Exp

Alta (H) 4,9 5,1

Media Alta (UM) 9,3 8,1

Média Baixa (LM) 11,6 8,0

Baixa (L) 15,1 15,0

Dias em Portos
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Tabela 3 – Dias do processo de exportação e importação por região 

 
Fonte: elaborado pelo autor (dados de 2011). 

 

 

3.4.3 Custos dos atrasos 

 

 

Quando o ad valorem do tempo é multiplicado pelos dias que um país leva para 

exportar e importar, calculados anteriormente, encontramos o equivalente tarifário do custo do 

tempo. Esse valor pode ser comparado a uma taxa de exportação e importação, por isso o nome 

de equivalente tarifário.  

Em consonância com a bibliografia sobre o assunto, o custo do tempo, em alguns 

setores, pode ser superior ao das barreiras tarifárias efetivamente praticadas pelos países 

(MARINHO, 2015).  

A seguir, uma análise dos equivalentes tarifários calculados através da metodologia 

baseada em Hummels, Ishii e Yi (2001), e já descritas anteriormente, com foco nas relações do 

Brasil com as demais regiões.  

 

 
Gráfico 3 – Equivalente Tarifário Importação por setor- regiões importando do Brasil 

Fonte: elaborado pelo autor (dados de 2011). 
 

Região Imp Exp

ROW 8,7 9,5

ASA 6,7 5,9

RLA 8,3 8,2

EU27 5,2 5,4

SSA 17,8 13,3

CHN 9,0 7,0

USA 3,0 4,0

ARG 8,0 7,0

BRA 9,0 7,0

Dias em Portos
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Gráfico 4 – Equivalente Tarifário Importação por setor – Brasil importando das regiões 

Fonte: elaborado pelo autor (dados de 2011). 
 

 
Gráfico 5 – Equivalente Tarifário Exportação por setor – regiões exportando para o Brasil 

Fonte: elaborado pelo autor (dados de 2011). 
 

    
 Gráfico 6 – Equivalente Tarifário Exportação por setor – Brasil exportando para regiões 

Fonte: elaborado pelo autor (dados de 2011). 
 

Percebe-se, pelos gráficos anteriores, que tanto para importações como para 

exportações, as manufaturas constituem o setor que apresenta os maiores equivalentes 

tarifários, seguidas de agribusiness. Estes setores, em geral, são mais sensíveis ao tempo, e 

agilidade na entrega é algo valorizado. O equivalente tarifário de outros setores e regiões 

depende das relações comerciais entre as demais economias e o Brasil.  

Todos os valores calculados que serão utilizados neste estudo para a simulação 

encontram-se nos Apêndices D e E.  
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3.5 CALCULANDO OS CHOQUES DO MODELO  

 

 

3.5.1 Choques  

 

 

A premissa utilizada para o cálculo dos choques é que, após a implantação do TFA, 

os países e regiões participantes irão efetivamente aumentar sua eficiência portuária. Isso 

significa dizer que o tempo médio para exportar e importar será reduzido em relação aos valores 

atuais. Esta redução é a diferença entre o valor corrente e o valor obtido após as ações de 

melhoria (assumindo uma implantação bem-sucedida e contínua). Assim, o choque a ser 

praticado será a diferença encontrada sobre o valor atual.  

O valor atual dos dias em porto, para cada país/região agregada, são os mesmos 

valores previamente abordados na análise de dados, retirados da base do Doing Business e 

agregados de acordo com os valores comercializados. Para se chegar aos dias em porto após a 

implantação do TFA, foi considerado que cada país buscaria atingir a eficiência portuária de 

países similares (benchmark de mercado).  

Devido a toda estrutura e investimento necessários, não será adequado afirmar que 

um país com tempos altos de atrasos em portos atingirá, após as ações do TFA, a mesma 

eficiência portuária que um país desenvolvido. Porém, uma premissa sensata seria assumir que 

cada país terá como benchmarks os países mais eficientes entre aqueles que se encontram no 

mesmo estágio de desenvolvimento econômico e social. O próprio pacote de Bali faz a mesma 

consideração quando estabelece metas mais brandas para países que estão em desenvolvimento. 

Para o cálculo desses benchmarks, foi utilizada uma escala de desenvolvimento 

econômico das Nações Unidas que, através de diversas características econômicas e sociais, 

classifica o desenvolvimento dos países em quatro estágios: alto, médio alto, médio baixo e 

baixo17. Os dias em portos desses países de referência serão os valores mínimos a serem 

alcançados por cada país e região agregada, e o choque de redução a ser utilizado no modelo.  

                                                 
17 Para o estudo, serão utilizadas as siglas das nomenclaturas em Inglês: high (H), upper-medium (UM), low-

medium (LM) e low (L). 
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Para o cálculo do valor mínimo de cada região do estudo, foi utilizada uma amostra 

de 117 países, retirada da própria base de dados do GTAP18. Pela Tabela 4, é possível observar 

a composição da amostra pela agregação das regiões do estudo e pela classificação da ONU. 

Percebe-se que esta amostra representa bem a base de dados original, com mais de 70% do 

valor total comercializado em todas as regiões.  

 

Tabela 4 – Composição da amostra pela agregação das regiões 

 
Fonte: elaborado pelo autor (dados de 2011). 

 

Utilizando os dados de atrasos registrados pelo Doing Business, o valor mínimo de 

atrasos encontrado tanto para exportação como para importação, em cada estágio de 

desenvolvimento, foi o seguinte: sete dias para baixo; cinco dias para médio alto e baixo; três 

dias para alto. Apesar da coincidência dos números, foi retirado da base de dados o valor 

mínimo que melhor representa o nível de renda19.  

Dado que a agregação do estudo é por região em vez de por renda, para as regiões 

que estão agrupadas e contam com mais de um nível de renda, o valor mínimo foi ponderado 

de acordo com o valor comercializado de exportação e importação20. A Tabela 5 resume os dias 

de atraso e o valor mínimo agregados para cada região de interesse, bem como a redução 

percentual que será utilizada para a criação dos choques finais da simulação.  

 

                                                 
18 O motivo para não utilizar todos os países da agregação é que o GTAP agrupa regiões de pouca relevância em 

macrorregiões, de modo que não é possível cruzar a informação necessária com a classificação das nações 
unidas.  

19 Para se chegar ao valor mínimo de benchmark, selecionamos, na base de dados, os valores mínimos de dias de 
atraso que aparecem em mais de um país. O valor não é necessariamente o menor da série, pois, em alguns 
casos, há países isolados com um valor muito abaixo do que seria possível para o nível de renda.  

20 Assumimos que os países os quais não estão na amostra possuem a mesma divisão de renda da amostra e não 
alterariam o valor mínimo de forma significativa. 

Região TOTAL L LM UM H TOTAL Amostra % TOTAL Amostra %

ROW 29 1 7 9 12 2.947 2.586 88% 3.371 3.050 90%

ASA 18 3 8 2 5 3.878 3.830 99% 3.609 3.565 99%

RLA 16 7 9 812 705 87% 831 744 90%

EU27 27 2 25 7.384 7.384 100% 7.009 7.009 100%

SSA 23 13 6 4 453 341 75% 452 318 70%

CHN 1 1 1.652 1.652 100% 1.899 1.899 100%

USA 1 1 2.677 2.677 100% 1.840 1.840 100%

ARG 1 1 80 80 100% 93 93 100%

BRA 1 1 271 271 100% 274 274 100%

TOTAL 117 17 28 29 43 20.154 19.526 19.378 18.791

EXPORTAÇÃO (USD Bi)IMPORTAÇÃO (USD Bi)Países da Amostra
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Tabela 5 – Choques finais da simulação por região agregada do estudo 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados Doing Business 2012. 

 

Para a criação dos choques, aplicaremos o valor de redução sobre os custos de 

atrasos verificados na seção anterior. A premissa é que o status econômico atual de cada região 

já inclui os custos de atraso calculados. No modelo, o choque será realizado sobre o país 

importador, mas dado que o choque acontece tanto para quem importa como para quem exporta, 

consideramos o choque ocorrido na exportação para ter um único fluxo importação-exportação.  

No modelo do GTAP, esses choques afetarão a variável ams, utilizada como 

parâmetro de tecnologia de importação de mercadorias. Outros parâmetros poderiam ser 

sensibilizados em vez da variável ams, como explicam Marinho (2015) e Fugazza e Muar 

(2008); por exemplo, o efeito de uma diminuição em tarifas. O uso deste parâmetro para a 

simulação é justificado pelo fato de que é uma barreira não tarifária que se manifesta de maneira 

implícita no comportamento dos agentes.  

Para compreender os efeitos no modelo, utilizaremos as explicações dadas por 

Hertel (1997), que introduz o conceito de “preço efetivo”. O preço efetivo de uma commodity 

importada é o valor percebido pelos agentes nos preços do mercado doméstico. Pela 

metodologia dos autores supracitados, já incorporada no GTAP, o preço efetivo (nopBC�∗ ) de 

uma commodity i, importada por um país r de uma região s, é dado pelo preço observado PMS, 

sobre a tecnologia de importação ams, pela fórmula PMS* = PMS/AMS. 

No equilíbrio inicial do modelo, a variável ams é igual a 1, e não observável. Isso 

implica que o valor observado e o valor efetivo são iguais, e o custo implícito dos atrasos é 

repassado para os agentes da economia. Um impacto positivo nesta variável, devido à redução 

dos custos de atraso, causa uma queda no preço efetivo da mercadoria importada nopBC�∗  

Esta alteração no preço efetivo causa um impacto na balança comercial. Para manter 

o valor efetivo exportado igual ao valor original, o modelo compensa o efeito no preço 

recalculando a quantidade exportada pelo seu equivalente efetivo, dado por QXS* = QXS/AMS. 

Região Imp Exp Imp Exp Imp Exp

ROW 8,7 9,5 3,9 4,0 55% 57%

ASA 6,7 5,9 3,8 3,8 43% 36%

RLA 8,3 8,2 5,0 5,0 40% 39%

EU27 5,2 5,4 3,0 3,0 43% 44%

SSA 17,8 13,3 5,5 5,3 69% 60%

CHN 9,0 7,0 5,0 5,0 44% 29%

USA 3,0 4,0 3,0 3,0 0% 25%

ARG 8,0 7,0 5,0 5,0 38% 29%

BRA 9,0 7,0 5,0 5,0 44% 29%

Valor Mínimo Dias em Portos Redução  %
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Uma vez incorporada no modelo esta dinâmica de compensação, as equações para preços das 

importações e demandas são totalmente definidas como variações percentuais.  

 

�cVBC� =	−T0VBC� +	�q0BC� −	�4B 	r	.0VBC� −	T0VBC� 	− 	.q0BC�	s            (32) 

 

O preço composite das importações é definido por:  

 

 .q0B� =		∑�	�B��	r	.0VB�� −	T0VB��s                                        (33) 

 

Onde 

�4
B          =   elasticidade de substituição entre os bens i  importados 

�cVBC�   = variação percentual das exportações bilaterais do bem i, provenientes de 

r, 

destinadas a s;  

�q0BC�  = variação percentual das importações totais do bem i, por s; 

.0VB�   = variação percentual no preço das importações do bem i, provenientes de 

r, 

com destino a s; 

.q0B�    =  variação percentual no preço médio das importações do bem i, por s; 

T0VBC�  =  variação percentual no preço efetivo do bem i  importado por s, 

proveniente 

de r, devido a custos de transação não observáveis. 

 

A equação (32) nos mostra que o ganho de eficiência portuária na importação do 

bem i pelo país s reduziria o preço efetivo do produto importado do país r, trazendo ganhos de 

competitividade de r em relação ao Resto do Mundo, sujeitos à elasticidade de substituição  �4
B .  

De forma compensatória, dado que a quantidade efetiva aumenta, o país s demandará menos 

importações para suprir sua demanda.  

Já a equação (33) 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. 
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3.5.2 Fechamento do modelo  

 

 

Para a simulação, serão utilizadas as regiões agregadas já descritas. Os fatores 

primários utilizados no modelo se mantêm inalterados, ou seja, desagregados. Porém, a 

mobilidade de cada fator foi parametrizada, com ETRAE21 definida em “-1,000000” para terra, 

e “-0,001000” para recursos naturais, e para valores de mão de obra (qualificada e não 

qualificada) e capital igual a “0”. Essas alterações propiciam 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 alocados entre 

as regiões de modo a manter a composição de capital existente no modelo. A resolução do 

modelo é feita utilizando o método de Gragg22, com três soluções, passos por solução definidos 

em dois-quatro-seis e três subintervalos (conforme notação do modelo).  

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

4.1 DIAGNÓSTICO INICIAL GVC  

 

 

4.1.1 Análise VS 

 

 

A métrica VS mede qual o percentual das importações de um determinado país 

embutidas nas exportações do mesmo país a terceiros (obviamente importações de e 

exportações a outros países). Um VS alto significa que a região recebe muitos bens 

intermediários que serão reprocessados e exportados a outros países como produtos finais ou 

bens intermediários.  

                                                 
21 ETRAE, do inglês “Elasticity of transformation for sluggish primary factor endowments”, é um dos parâmetros 

comportamentais do modelo e permite atuar na sua dinâmica com relação à mobilidade dos fatores primários 
entre setores. 

22 William B. Gragg desenvolveu uma metodologia de solução numérica de equações diferenciais 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. 
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Geralmente, países desenvolvidos possuem VS mais baixo que países em 

desenvolvimento. Segundo o contexto histórico já abordado na revisão bibliográfica, algumas 

economias emergentes se integraram em cadeias globais, especializando-se nas etapas de 

montagem da produção e aproveitando-se da vantagem competitiva relacionada a mão de obra 

barata.    

O Gráfico 7, abaixo, mostra o VS de cada região selecionada.  

 

 
Gráfico 7 – VS por região agregada 

Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados do GTAP 2011. 
 

Notadamente, China e países asiáticos possuem o maior VS entre todos. O dado vai 

ao encontro do entendimento de artigos publicados recentemente, como os de Baldwin e Lopez-

Gonzalez (2013), Timmer et al. (2015). Juntos, esses países compõem o Factory Asia e recebem 

de outros países grandes volumes de bens intermediários, que são posteriormente exportados 

para todo o globo, principalmente como bens finais.   

Seguindo-se à Ásia, encontram-se os EUA, que, nas últimas décadas, terceirizaram 

para o Resto do Mundo boa parte de sua produção. Os EUA terceirizaram, para países 

emergentes, uma boa parte da produção que depende de trabalho não qualificado, enquanto 

mantiveram a produção de maior valor agregado, que depende mais de fatores de produção, 

como capital e trabalho qualificado.  

Em contraponto, o Brasil é o país que apresenta o menor VS entre as regiões 

selecionadas. Isso ocorre porque o país adota práticas protecionistas e está distante das 

principais cadeias globais existentes. Como já atestado em outros estudos, a distância do Brasil 

em relação a essas cadeias dificulta nossa integração com elas. 

O baixo VS do Brasil fica próximo daquele dos demais países agregados em ROW 

e SSA. Apesar da proximidade, há diferenças em relação ao valor. Dos países africanos, porque 

são em geral de baixa renda e não possuem uma indústria de transformação consolidada. Do 

Resto do Mundo, que é uma agregação muito heterogênea, incluindo países de baixa renda ou 

cujo comércio bilateral não é expressivo embora, ao mesmo tempo, também entrem na sua 
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composição países desenvolvidos ou em desenvolvimento que aumentam a média, como 

Canadá, Austrália, Rússia e Israel.  

O bloco europeu apresenta um VS mais próximo do americano, mas vale lembrar 

que boa parte do comércio da União Europeia acontece entre os próprios membros do bloco 

(que não aparece na métrica). Em estudos anteriores, como em Timmer et al. (2013), foi 

demonstrado que a Europa é altamente verticalizada, tendo a Alemanha como o principal 

expoente desta cadeia.  

Por fim, os VS do Resto da América e Argentina estão no bloco intermediário, junto 

com a União Europeia. Essas regiões sofrem a influência de países maiores, como Brasil (para 

ARG) e EUA (para o México), além de países asiáticos que se encontram na costa do Pacífico. 

 

  
Gráfico 8 – Quebra percentual VS por região agregada 

Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados do GTAP 2011. 
 

No Gráfico 8, é possível observar a quebra percentual do VS de cada região 

selecionada por origem. Alguns percentuais foram consolidados em regiões que carregam 

alguma similaridade entre si, como, por exemplo, o bloco Ásia e China, e LATAM 

(BRA+ARG+ROW). Algumas conclusões são evidenciadas:   

 

a) a composição geográfica do Resto do Mundo (Norte da África, Oriente Médio e 

Ásia Central) facilita a integração com países asiáticos e o bloco europeu. ROW 

representa de 45% a 47% do VS destas regiões, enquanto as duas regiões, em 

conjunto, representam 70% do VS do ROW; 

b) os países que compõem o Factory Asia, China e outros países asiáticos, estão 

naturalmente muito relacionados entre si, juntamente com o Resto do Mundo, 
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que está no entorno desta cadeia.  ROW com ASA representam 68% do VS da 

China. ROW mais China, representam 66% do VS da ASA; 

c) para Europa e EUA, a influência de ROW e Asia também é muito relevante, 

porém por motivos diferentes. Apesar de a Ásia influenciá-los de forma similar, 

pois há muito comércio com China, Coreia e Japão, para o ROW a influência 

diverge; para a Europa, ocorre devido à proximidade, e para os EUA, por causa 

da relação comercial com Canadá e países exportadores de petróleo do Oriente 

Médio; 

d) ROW é menos relevante para países africanos e da América Latina. Nessas 

regiões, ganham espaço os EUA na América Latina, e EU27 na África. Ásia 

possui uma influência similar nas duas regiões; 

e) o VS da Argentina possui uma forte influência dos países americanos, quase 

50% do total, incluindo o Brasil. Os países latinos também são mais 

considerados para o VS com os EUA, devido à relação com países como México 

e Brasil; 

f) o Brasil possui uma distribuição mais balanceada entre as regiões escolhidas, 

provavelmente devido a sua localização e economia mais diversa. Ainda assim, 

as três principais cadeias (EU27, EUA, ASA) participam com 67% do VS 

brasileiro. Dentro da ASA, a China representa quase metade do valor. 

 

Em resumo, as conclusões acima reforçam as evidências já mencionadas de que 

existem três grandes cadeias globais capitaneadas por China, EUA e Alemanha (União 

Europeia), e que estas cadeias são regionais. Vale notar também que as influências de cada VS 

estão diretamente relacionadas com o volume de exportações e importações transacionadas 

entre as regiões.  

Dado que o Brasil é objeto de estudo desta dissertação, vamos analisá-lo com maior 

profundidade. 

 

Tabela 6 – VS Brasil por origem 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados do GTAP 2011. 

 

A quebra do VS brasileiro por região traz uma coerência em relação às regiões que 

atualmente são as principais parceiras comerciais do Brasil. O país que mais contribui para o 

  ROW ASA RLA EU27 SSA CHN USA ARG Total 

VS Brasil 1,4% 1,4% 0,8% 2,5% 0,5% 1,2% 1,5% 0,6% 9,8% 
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VS brasileiro notadamente é o bloco da União Europeia, seguido por USA e China. Juntos, os 

três países detêm cerca de 53% do total de VS do Brasil.  

Este percentual sobe para 67,4% quando considerados os países asiáticos, o que nos 

dá uma noção da importância da relação do Brasil com as três principais cadeias globais, 

Factory Asia, Factory North América23 e Factory Europa.   

A ARG, apesar de ter pouca participação no VS do Brasil, ainda é um grande 

parceiro comercial. Não só pela proximidade, mas também pela forte relação comercial por 

meio do Mercosul, que reduz as barreiras comerciais entre os dois países. Apesar de ter pouca 

relevância frente às outras regiões já mencionadas, o país sozinho contribui para o VS brasileiro 

na mesma medida de todo o resto da América Latina, que inclui países como México, por 

exemplo.   

O Gráfico 9, abaixo, ilustra o valor das importações brasileiras quebradas pelas 

regiões agregadas. Note-se que os valores importados estão de acordo com o VS encontrado. 

Como esperado, os principais parceiros comerciais do Brasil são também os que mais 

contribuem com o VS brasileiro (apesar de não ser o valor de importações de bens 

intermediários). 

 

 
Gráfico 9 – Importações Total Brasil por origem 

Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados do GTAP 2011. 
 

Porém, conhecer os principais parceiros não nos ajuda a saber o que é 

comercializado e quais os fatores de produção que estamos recebendo como inputs de produção 

dos nossos parceiros comerciais. Assim, na Tabela 7, quebramos a análise nos cinco setores de 

interesse para saber o que estamos importando.  

 

                                                 
23 Apenas para os EUA é que a visão de Factory fica um pouco limitada, pois o Canadá está consolidado dentro 

do Resto do Mundo, e o México entra junto com a América Latina.  

75,7 

43,3 41,9 
35,7 

26,1 21,3 18,7 

7,9 

EU27 USA ASA CHN ROW RLA ARG SSA

IMPORTAÇÕES (US$ bilhões)
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Tabela 7 – Quebra Importações Brasil por origem 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados do GTAP 2011. 

 

Em valor absoluto, o Brasil importa basicamente produtos manufaturados de todas 

as regiões, como produtos finais e bens intermediários para a produção. Por este motivo, 

manufatura está aberta em outras três categorias:  

a) Light: manufaturas leves, tais como: produtos feitos de madeira, papel, couro, 

metais e outros produtos componentes automotivos. Geralmente, necessita de 

capital e mão de obra não qualificada; 

b) Heavy: manufaturas com produções mais complexas, com mais tecnologia, e 

que requerem boa dose de capital e trabalho especializado, tais como: 

equipamentos eletrônicos, maquinário industrial e indústria química (petróleo, 

plástico, borracha); 

c) Têxtil: manufatura tradicional de baixa complexidade, relacionada a artigos e 

produtos de vestuário. Geralmente, produzida com mão de obra barata.  

 

Pela tabela, é possível notar que os principais parceiros comerciais do Brasil são 

também os que mais nos fornecem produtos manufaturados, como EUA, EU27 e China. No 

entanto, com algumas diferenças.  

Os países desenvolvidos concentram mais sua participação em manufaturas 

pesadas, como maquinário e indústria química. Ainda capturam um valor considerável com 

serviços: o setor de serviços é 65% do total importado pelo Brasil. Manufatura e serviços 

somados representam 80% das importações de cada uma dessas regiões.   

China e ASA, por sua vez, reafirmam sua vocação por produtos manufaturados, 

com uma participação alta nas importações brasileiras. A diferença é que, em ambos os casos, 

US$ bi ROW ASA RLA EU27 SSA CHN USA ARG 

Agc       0,2        0,1        0,9        0,3        0,2        0,2        0,5        2,6  
Ext       5,3        0,1        3,7        0,3        6,3        0,0        1,4        0,1  
Agb       0,1        0,8        1,5        2,0        0,0        0,5        1,1        2,0  
Serv       5,6        7,3        1,4      23,6        0,5        0,9        5,0        0,2  
Mnf     14,9      33,7      13,9      49,5        0,9      34,1      35,2      13,9  

Textil         0,2          2,0          0,4          0,6          0,0          3,7          0,2          0,2  

Light         1,3          7,0          3,3        11,9          0,2          5,5          5,8          8,0  

Heavy       13,5        24,8        10,3        37,1          0,7        24,9        29,2          5,6  

TOTAL     26,1      41,9      21,3      75,7        7,9      35,7      43,3      18,7  
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há uma participação maior de manufaturas leves e têxteis do que a dos EUA e EU27 (27% do 

total dos produtos manufaturados). ASA ainda fornece uma fatia relevante de serviços24.  

O Resto do Mundo possui uma participação mais equilibrada devido a uma 

agregação mais heterogênea de países desenvolvidos e em desenvolvimento, como os 

exportadores de commodities. O destaque vai para a indústria extrativa que, em conjunto com 

países africanos, soma 70% do valor importado pelo Brasil. Os países da África Subsaariana 

têm pouca representatividade na nossa pauta de importação.   

Das regiões vizinhas, Argentina e o restante da América Latina, importamos poucos 

produtos manufaturados quando comparados com os outros países. O foco dessas regiões são 

produtos agrícolas: cerca de 70% das importações brasileiras vêm desses locais. Porém, vale 

destacar algumas particularidades de cada região: (i) RLA também tem uma participação 

relevante no setor extrativista; (ii) boa parte das importações de manufatura da Argentina, cerca 

de 40%, é de manufaturas leves, concentradas principalmente no setor automobilístico.  

Em agribusiness, há uma participação equivalente de países do entorno e parceiros 

comerciais, como EUA e EU27, constituindo 82% do total.  Argentina e RLA juntos somam 

44% das importações brasileiras, seguindo as sinergias com o setor agrícola. O restante fica a 

cargo de EUA e EU27, que, apesar da distância, possuem acordos comerciais com o Brasil em 

áreas específicas.   

 Dado todo este contexto do que é comercializado, é possível entender os fatores de 

produção embutidos no VS brasileiro. Vale relembrar que o VS é impactado por produtos 

intermediários. Ainda assim, as importações totais analisadas acima trazem uma boa intuição 

para a análise do VS brasileiro. Na Tabela 8, temos a quebra do VS brasileiro por fator de 

produção.  

 

Tabela 8 – Quebra VS Brasil por fator de produção 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados do GTAP 2011. 

 

                                                 
24 Países como Coreia do Sul e Japão colaboram com grande parte dos serviços importados.  

Lb  UnSk Lb Sk Cptl Lnd NatRes TOTAL Labor % Cptl % Lnd+Nr %

ROW 0,22% 0,22% 0,75% 0,00% 0,21% 1,40% 31% 53% 15%

ASA 0,42% 0,30% 0,67% 0,01% 0,02% 1,42% 51% 47% 2%

RLA 0,16% 0,11% 0,42% 0,01% 0,05% 0,76% 35% 56% 9%

EU27 0,65% 0,82% 0,96% 0,00% 0,02% 2,46% 60% 39% 1%

SSA 0,08% 0,06% 0,24% 0,00% 0,10% 0,49% 29% 49% 22%

CHN 0,51% 0,14% 0,53% 0,02% 0,03% 1,24% 53% 43% 4%

USA 0,53% 0,51% 0,43% 0,01% 0,04% 1,52% 69% 28% 3%

ARG 0,17% 0,14% 0,20% 0,03% 0,02% 0,56% 56% 36% 8%

BRA 2,75% 2,30% 4,19% 0,09% 0,50% 9,83% 51% 43% 6%
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O VS do Brasil é composto basicamente por capital e trabalho, que somam 94% do 

total. Não é estranho que a maior parte do nosso VS venha desses fatores, uma vez que o Brasil 

é um grande produtor de commodities agrícolas e minerais (indústria extrativa), cuja demanda 

é totalmente atendida internamente. Isso permite que os fatores de produção, como terra e 

trabalho, sejam menos demandados via importação.  

Contudo, algumas informações podem ser pontuadas. A maioria reforça a análise 

anterior das importações brasileiras:  

 

a) a alta parcela de Capital no VS brasileiro deve-se à predominância de importação 

de manufaturas, principalmente manufatura pesada; 

b) o trabalho qualificado está fortemente relacionado às regiões que, além de 

manufaturas pesadas, também são provedoras de serviços, como EUA, EU27 e 

ASA; 

c) a China é claramente o país que mais fornece trabalho não qualificado, fator que, 

depois do capital, é o mais demandado no VS brasileiro. Todos os principais 

parceiros comerciais contribuem com trabalho não qualificado; 

d) ROW e SSA se destacam pelas contribuições em recursos naturais. A diferença 

é que ROW utiliza mais capital que SSA; 

e) o principal fator de produção dos EUA no VS brasileiro é trabalho, tanto 

qualificado como não qualificado; 

f) EU27, por ser um importante fornecedor de serviços, máquinas e equipamentos 

(principalmente manufatura pesada) é a região que tem a maior participação em 

trabalho qualificado e capital; 

g) a participação da Argentina e do RLA em terra e recursos naturais reforça a 

vocação dessas regiões como fornecedores de produtos agrícolas.  

 

Até o momento, analisamos a composição por origem e fator de produção do VS 

brasileiro, foco deste trabalho. Apesar de não ser nosso objetivo explorar a quebra do VS dos 

outros países selecionados para este estudo, é interessante olhar a participação do Brasil no VS 

desses países.  
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Tabela 9 – Participação do Brasil no VS de Outros países 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados do GTAP 2011. 

 

De modo geral, o Brasil participa no VS de outros países com capital e trabalho, 

com predominância de trabalho qualificado. Apesar de ser um grande exportador de 

commodities minerais e agrícolas, a participação dos fatores de terra e recursos naturais não é 

tão relevante quanto aquelas25.  

Pela Tabela 9, fica evidente que o Brasil possui participação relevante no VS da 

Argentina, cerca de 3,5% do total. Ou seja, dos 13,7% de importações de outros países, as quais 

estão embutidas nas exportações argentinas, 25% são provenientes do Brasil. Desse valor, os 

principais fatores de produção são capital e trabalho qualificado.  

Para os outros países, o Brasil não possui uma participação tão relevante. Depois 

da Argentina, China e RLA são as regiões onde o país detém maior participação. O valor é 

baixo, mas não irrelevante, se for considerado que o RLA é um bloco com muitos países, e 

China é o maior importador mundial.  

O Brasil participa do VS da América Latina de forma similar à participação na 

Argentina. Para China e ASA, há um percentual maior dos fatores terra e recursos naturais se 

comparado com o de outros países: acima de 10% do total (apesar de ainda ser bem mais baixo 

que capital e trabalho).  

Na próxima seção, analisaremos o VS1 e será possível aprofundar melhor a análise 

da relação do Brasil com os países parceiros quanto à integração no aspecto da exportação.  

 

 

4.1.2 Análise VS1 

 

 

A métrica de especialização vertical VS1 possui a mesma finalidade que VS: medir 

a integração de um país/região em cadeias globais de valor. A diferença é que VS1 verifica a 

                                                 
25 Porém, é preciso relativizar os valores uma vez que a métrica é influenciada pelo volume de importação de cada 

país, principalmente a fatia de produtos intermediários. 

  ARG RLA CHN ASA EU27 USA ROW SSA 

VS Países 13,7% 15,9% 21,4% 21,3% 14,1% 16,3% 11,0% 12,0% 

Participação BRA 3,5% 0,8% 0,8% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 

Participação % 25,8% 5,3% 3,6% 1,5% 2,1% 1,5% 1,6% 1,5% 
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integração para “frente” na cadeia, ou seja, daquilo que será remetido às cadeias globais para 

ser reprocessado e posteriormente enviado a outros países. Assim, o VS1 é o percentual das 

exportações de um determinado país, percentual este que estará embutido nas exportações de 

outros países.  

Um VS1 alto significa que boa parte do que o país exportou eram bens 

intermediários, que foram reprocessados e exportados para outros países. Geralmente, países 

exportadores de commodities minerais e de manufatura pesada, como indústria química, 

possuem um VS1 mais alto.  

O Gráfico 10, abaixo, mostra o VS1 de cada região selecionada. Fica evidente que 

os países que detinham o menor VS são os que possuem o maior VS1.   

 
Gráfico 10 – VS1 por região agregada 

Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados do GTAP 2011. 
 

A diferença em relação ao VS é evidente pela análise do VS1 no Gráfico 10. 

Enquanto Brasil, ROW e SSA figuravam como os menores VS das regiões selecionadas, agora 

figuram como os três maiores VS1. A explicação para esta inversão é que estas regiões/países 

recebem uma parcela alta de bens finais em suas importações, enquanto sua pauta de exportação 

é muito baseada em bens intermediários, como minérios, por exemplo.  

Em contraponto, China e ASA, que apareciam nas primeiras posições de VS, agora 

figuram entre os menores VS1, considerando as regiões selecionadas. Sua posição cai porque 

boa parte de sua exportação é constituída de produtos finais consumidos no país importador em 

vez de reprocessados como produtos para exportação.  

A Argentina, por sua vez, piorou sua posição em relação à que detinha em VS, e 

possui o menor VS1 da série, refletindo sua vocação por produtos de manufaturas leves e 

agrícolas. Vale lembrar que os agrícolas tendem a ser menos utilizados como produtos 

intermediários.  

Os outros países, como EUA, EU27 e RLA, encontram-se nas mesmas posições em 

que estavam: no meio da série.  
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Gráfico 11 – Quebra percentual VS1 por região agregada de destino 

Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados do GTAP 2011. 
 

No Gráfico 11, é possível observar a quebra percentual do VS1 de cada região 

selecionada por destino. Ainda que sejam métricas diferentes, é válido utilizar o VS da Tabela 

10 em algumas análises que faremos do VS1 por região de destino, como abaixo: 

 

a) China e outros países Asiáticos (Factory Asia) se confirmam como a principal 

região que recebe e reexporta os produtos de todas as outras regiões. Destaca-se 

o ROW, onde 56% do percentual do seu VS1 é reprocessado e exportado para 

outros países da região; 

b) o ROW detém uma participação menor no VS1 dos países em relação à 

participação que tinha em VS. Isso demonstra que a região recebe bens finais 

enquanto fornece mais bens intermediários; 

c) para China e ASA, os países que têm mais importância em seu VS1, além deles 

próprios (ASA para China e China para ASA), são o bloco europeu e os EUA. 

Isso mostra a forte relação entre as Factory Asia entre si e com as outras cadeias 

globais; 

d) para as outras regiões, EUA e EU27 perdem participação em relação ao que 

tinham em VS. Isso é devido à ampliação da participação da China no VS1 de 

todas as regiões em relação ao que tinha como VS; 

e) para o bloco europeu, ROW e ASA continuam tendo a mesma importância que 

detinham no VS, cerca de 78%, com a diferença de que ASA ganha espaço em 

relação ao ROW; 
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f) para a América Latina, assim como no VS, os EUA continuam sendo o principal 

parceiro comercial. Situação semelhante possui a Argentina, cuja participação 

da relevância do RLA no seu VS1 é a mesma encontrada no VS: 35%.  

 

Em linha com outros estudos, e pela análise acima, podemos afirmar que todos os 

países do mundo mandam inputs de produção (bens intermediários) para a China e outros países 

asiáticos, que, por sua vez, processam esses bens em produtos finais, os quais são reexportados 

e reimportados pelo mundo inteiro.  

Vale notar também que as influências de cada VS1 estão diretamente relacionadas 

com o volume de exportações e importações transacionadas entre as regiões. Dado que o Brasil 

é objeto de estudo desta dissertação, vamos analisá-lo com maior profundidade. 

 

Tabela 10 – VS1 Brasil por destino 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados do GTAP 2011. 

 

Pela Tabela 10, é possível notar que o Brasil segue o mesmo padrão das outras 

regiões do mundo analisadas no Gráfico 11, tendo a China como o país mais importante para o 

VS1 brasileiro. Somente a China é responsável por quase 1/3 do VS1 do Brasil. Quando somado 

com o resto da Ásia, segundo maior entre as regiões, 45% do VS1 brasileiro corresponde ao 

que enviamos à Factory Asia.  

O dado está em linha com o fato de que a China é atualmente um dos principais 

parceiros comerciais do Brasil. Com os dados utilizados pelo estudo, China e ASA representam 

cerca de 33% de todas as exportações brasileiras. O Gráfico 12 ilustra o valor das exportações 

brasileiras quebradas pelas regiões agregadas. 

Interessante observar a presença dos países asiáticos no VS1 brasileiro frente ao 

montante de exportações. A China recebe exportações brasileiras um pouco abaixo do que 

recebe a EU27, o maior parceiro comercial, tanto em importação como em exportação, porém 

o VS1 da China é quase o dobro do que é apresentado pelo bloco europeu.  O mesmo ocorre 

com a ASA, que possui exportações equivalentes ao ROW, mas apresenta um VS1 muito mais 

elevado.  

Em menor intensidade, o mesmo ocorre com os EUA, outro grande parceiro 

comercial brasileiro, e países vizinhos da América Latina. Apesar de serem equivalentes em 

 ROW ASA RLA EU27 SSA CHN USA ARG Total 

VS1 Brasil 1,8% 2,9% 2,3% 2,8% 0,3% 5,3% 1,7% 1,2% 18,1% 
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valor de exportação, o percentual do RLA é mais elevado que o dos EUA. O restante dos países, 

como SSA e Argentina, não são tão expressivos para o VS1 brasileiro.  

 

 
Gráfico 12 – Exportações Totais do Brasil por destino 

Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados do GTAP 2011. 
 

Para entender porque ocorrem estas diferenças de participação no VS1 brasileiro, 

vamos analisar, com os dados do estudo, a pauta de exportação brasileira por destino. A Tabela 

11 segue a mesma classificação feita para a análise do VS:  

Tabela 11  – Quebra Exportações do Brasil por destino 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados do GTAP 2011. 

 

Ao contrário das importações brasileiras, que são dominadas por manufaturas, a 

pauta de exportação é mais diversificada. De maneira geral, as exportações são divididas entre 

manufaturas e commodities agrícolas e minerais. As manufaturas representam 36% do total, 

com predominância de manufatura pesada. O setor agrícola e de agribusiness representa 29%, 

e o da indústria extrativista outros 24%. O restante, 10% do valor, estão a cargo de serviços.  

As commodities, tanto minerais como agrícolas, são, em grande parte, exportadas 

para a China e o restante da Ásia. No entanto, a Europa também recebe um percentual relevante 

das exportações de commodities brasileiras. Depois da China, é a região que mais recebe 

produtos agrícolas e da indústria extrativista. Ambas, em conjunto, representam mais de 60% 

das exportações brasileiras para cada um dos setores.  

Para a China, exportamos basicamente commodities agrícolas e minerais, cerca de 

82% do que é exportado, com destaque para produtos da indústria extrativista, que consistem 

US$ bi ROW ASA RLA EU27 SSA CHN USA ARG

Agc 4,4        4,0        1,7        9,6        0,3        12,9      2,6        0,2        

Ext 4,5        11,4      5,3        11,8      0,1        28,2      4,0        1,3        

Agb 15,6      7,7        4,1        7,7        3,7        2,5        2,1        0,6        

Serv 4,7        6,3        0,6        9,3        0,7        1,3        5,5        0,1        

Mnf 5,8        7,5        21,3      17,7      2,7        5,2        18,6      20,5      

Textil 0,1          0,1          0,6          0,1          0,0          0,0          0,2          0,5          

Light 1,6          2,2          6,7          7,2          1,1          3,3          5,0          10,8        

Heavy 4,1          5,3          14,0        10,4        1,6          1,9          13,4        9,3          

TOTAL 35,0      36,9      33,0      56,1      7,5        50,0      32,8      22,7      
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em 42% das nossas exportações totais. Para o restante da ASA, também há uma predominância 

de produtos extrativistas, porém a pauta de exportações é mais diversa, incluindo agribusiness, 

manufaturas e serviços (cerca de 20% cada um, do total exportado para a região).     

Os produtos de agribusiness, que possuem mais valor agregado que os agrícolas, 

vão para regiões menos favorecidas. Para o ROW, exportamos quase 35% do total de 

agribusiness. Para a SSA, 50% do total exportado são deste setor.   

Já as manufaturas estão divididas entre os principais parceiros comerciais, EUA e 

EU27, além das regiões próximas ao Brasil: Argentina e restante dos países latino-americanos. 

Cada região absorve aproximadamente 20% do total. Porém, há diferenças interessantes entre 

elas.  

Para a Argentina, 90% do que exportamos são manufaturas, das quais mais de 50% 

são manufaturas leves, como partes e componentes automotivos. Este número cai para a 

América Latina, porém ainda é alto, 65% do que exportamos para a região são manufaturas, 

das quais a maioria é pesada, como as do setor de máquinas e equipamentos, de indústria 

química e de energia.  

EU27 e USArecebem valores menores de produtos manufaturados, mas são os 

nossos principais clientes de serviços: os dois juntos recebem 50% dos valores totais dessas 

exportações. No entanto, o bloco europeu é mais diversificado que o dos EUA. Enquanto para 

os EUA 57% das exportações brasileiras são manufaturas, para a EU27 esse valor cai para 32%.  

A EU27 possui uma relação comercial mais ativa com o Brasil. Além de ser o 

principal destino das nossas exportações, recebe uma pauta bem diversificada, sendo 50% do 

valor em manufaturas e serviços, e a outra metade em commodities agrícolas e minerais, e 

agribusiness.  

Como consequência do perfil brasileiro de exportações, temos a seguinte quebra 

por fator de produção do VS1 do país.   

 

Tabela 12 – Quebra VS1 Brasil por fator de produção 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados do GTAP 2011. 

 

Lb  UnSk Lb Sk Cptl Lnd NatRes TOTAL Labor % Cptl % Lnd+Nr %

ROW 0,4% 0,4% 0,8% 0,04% 0,1% 1,78% 47% 45% 9%

ASA 0,6% 0,7% 1,3% 0,04% 0,3% 2,90% 45% 45% 10%

RLA 0,5% 0,6% 1,0% 0,02% 0,1% 2,27% 49% 44% 7%

EU27 0,6% 0,7% 1,2% 0,05% 0,2% 2,77% 47% 45% 9%

SSA 0,1% 0,1% 0,1% 0,00% 0,0% 0,26% 52% 43% 5%

CHN 1,1% 1,0% 2,4% 0,12% 0,6% 5,26% 41% 46% 13%

USA 0,4% 0,5% 0,7% 0,02% 0,1% 1,68% 49% 44% 8%

ARG 0,2% 0,4% 0,5% 0,01% 0,0% 1,18% 54% 43% 3%

BRA 3,87% 4,39% 8,11% 0,30% 1,43% 18,11% 46% 45% 10%
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Como pode ser visto na Tabela 12, os fatores que mais se destacam no VS1 

brasileiro são capital e trabalho qualificado. Em temos percentuais, o Brasil é bem dividido 

entre os fatores de capital e trabalho, cerca de 45% cada um. O restante do que é produzido, 

cerca de 10%, está em terra e recursos naturais.  

A distribuição de cada país na participação de cada fator que compõe o VS1 

brasileiro é muito parecida. De maneira geral, a China sempre detém o maior percentual de 

participação em cada fator, em razão de ter a maior contribuição no VS1 brasileiro. A Europa 

vem logo depois da China, ocupando o segundo maior percentual e com uma participação bem 

distribuída entre os fatores.   

Em linha com as exportações recebidas, a China se destaca nos fatores de terra e 

recursos naturais, visto que a participação chinesa sozinha representa 40% do total de cada fator 

e 13% do total embutido nas exportações para ela. De modo similar à China, outros países 

asiáticos também participam nos fatores de recursos naturais e capital.  

Argentina e SSA são mais parecidas e recebem produtos do Brasil que consistem 

mais em trabalho intensivo do que em capital. Isso acontece devido às exportações de 

manufatura leve para a Argentina e de agribusiness para a SSA. EUA e restante da América 

Latina também são bem similares em termos de percentual que recebem de cada fator, com 

destaque para capital e trabalho qualificado.  

 

Tabela 13 – Quebra VS1 Brasil por fator de produção 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados do GTAP 2011. 

 

Assim como fizemos na análise de VS, é interessante analisar o papel do Brasil no 

VS1 de outros países (Tabela 13). Ou seja, quanto das exportações de outros países está 

embutido nas exportações do Brasil. Vale dizer que esta análise é afetada pelo valor de 

exportação de cada país.  

O que percebemos é que novamente a Argentina é o país com o qual o Brasil tem o 

maior relacionamento. Do percentual total das exportações argentinas (11,7%), 

aproximadamente 14,4% serão reprocessadas no Brasil e reexportadas (ou reimportadas) nas 

exportações brasileiras. Os principais fatores de produção desse VS1 da Argentina são capital 

e trabalho pouco especializado.   

  ARG SSA RLA EU27 USA CHN ASA ROW 

VS1 Países 11,6% 24,1% 15,1% 14,2% 14,3% 13,7% 13,8% 21,8% 

Participação BRA 1,7% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 

Participação % 14,4% 1,4% 1,9% 1,8% 1,6% 1,3% 1,1% 0,6% 

 



 
80 

O Brasil não é tão expressivo para as outras regiões selecionadas. Para tais regiões, 

a análise do VS feita na seção anterior traz mais informações do perfil de exportações e fatores 

de produção que o país recebe desses locais e insere nas suas exportações.  

 

 

4.1.3 Integração VS+VS1 

 

 

Como já abordado, a soma de VS com VS1 é a medida para entender o nível de 

integração de uma região às cadeias globais. Naturalmente, uma região será mais integrada em 

VS ou VS1, mas apenas a soma das duas nos traz uma visão ampla da cadeia, pois mostra a 

integração completa, da importação para a exportação de um país (VS) e da exportação deste 

para as exportações de outros países (VS1).  

Dado que, tanto VS quanto VS1 foram analisadas separadamente, não será feita 

uma análise muito extensa da integração vertical total de cada região. No entanto, é importante 

mencionar algumas conclusões significativas. A Tabela 14, abaixo, nos traz um resumo dessa 

integração nas regiões selecionadas.   

 

Tabela 14 – Quebra VS1 Brasil por fator de produção 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados do GTAP 2011. 

 

O maior VS integrado entre as regiões selecionadas é o dos países africanos, 

principalmente devido ao alto VS1 da região. Isso não quer dizer que eles estão inseridos em 

cadeias globais, porque não possuem tanta relevância no comércio internacional, mas significa 

que boa parte do seu volume exportado consiste em bens intermediários. Isso ocorre porque a 

região exporta muito produto da indústria extrativa.   

Por outro lado, o VS da SSA figura entre os mais baixos, junto com Brasil e ROW, 

que assim como SSA possuem VS1 alto. Esta inversão entre VS e VS1 parece funcionar 

também para os países que possuem VS alto, como ASA e China, cujos VS1 são baixos. Ainda 

 CHN ASA USA RLA EU27 ARG BRA ROW SSA 
VS 21% 21% 16% 16% 14% 14% 10% 11% 12% 

VS1 14% 14% 14% 15% 14% 12% 18% 22% 24% 

VS+VS1 35% 35% 31% 31% 28% 25% 28% 33% 36% 
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assim, estas duas regiões são as que possuem a maior especialização vertical, como outros 

estudos também já demonstraram.  

ARG e Brasil são os menos integrados. EUA e RLA seguem o mesmo padrão 

encontrado como resultado da cadeia conhecida como Factory North América. A EU27 segue 

o que apresentou nas outras análises, como a região mais balanceada.  

Outra análise interessante é observar o padrão de comércio de cada região, 

apresentado na Gráfico 13. Aparentemente, um VS1 alto está ligado a países que exportam 

muitos produtos agrícolas, de agribusiness e da indústria extrativista, que são bens 

intermediários embutidos nas exportações de outros países. Estes mesmos países importam 

bens manufaturados, dos quais boa parcela é consumida em vez de reprocessada. Assim, 

possuem um VS baixo. 

O contrário ocorre com os países que possuem VS alto e VS1 baixo, como ASA e 

China. Estas regiões são exportadoras de manufaturas e, para isso, importam muitos bens 

intermediários dos países produtores de commodities agrícolas e minerais.  

 

Tabela 15 – Quebra VS1 Brasil por fator de produção 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados do GTAP 2011. 

 

Por fim, é interessante verificar quais os principais fatores de produção que 

contribuem para a integração de cada região (Tabela 15).  

 

Outros TOTAL Mnf+Serv Mnf+Serv TOTAL Outros

16% 2.947 84% 11% ROW 22% 50% 3.371 50%

39% 4.659 61% 21% ASA 14% 91% 3.609 9%

19% 851 81% 16% RLA 15% 67% 831 33%

23% 8.035 77% 14% EU27 14% 90% 7.009 10%

24% 482 76% 12% SSA 24% 36% 452 64%

45% 2.065 55% 21% CHN 14% 97% 1.899 3%

28% 3.033 72% 16% USA 14% 90% 1.840 10%

10% 83 90% 14% ARG 12% 48% 93 52%

16% 288 84% 10% BRA 18% 47% 274 53%

EXPORTAÇÃO
VS1VS

IMPORTAÇÃO (US$ MM)
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Gráfico 13 – Integração VS+VS1 por região agregada 

Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados do GTAP 2011. 
 

Em resumo, fica evidente que a maioria dos países estão mais integrados em capital. 

O principal motivo é que, muitos setores que produzem bens intermediários, o que mais afeta 

VS e VS1, são capital intensivo, como boa parte da indústria extrativista e de manufaturas 

pesadas. O mesmo não ocorre com vários produtos agrícolas e de agribusiness, que são produtos 

de consumo e não influenciam as métricas de especialização vertical.  

No entanto, pelos percentuais apresentados no Gráfico 13, podemos fazer algumas 

considerações, em linha com o que já foi apresentado:  

 

a) os quatro países com a maior integração vertical da série - China, resto da Ásia, 

ROW e países africanos – possuem uma quantidade do fator de capital muito 

similar, entre 45% e 49%, mas no geral são integrados de forma diferente; 

b) ROW e SSA utilizam o capital no conjunto dos fatores terra e recursos naturais, 

com uma quantidade reduzida de trabalho, diferente dos outros países 

selecionados. Isso se deve ao peso da indústria extrativa em sua economia, em 

detrimento de manufaturas; 

c) já para China e o restante da Ásia, a integração tem como direcionadores, junto 

com o capital, trabalho pouco qualificado. O RLA segue a mesma linha do resto 

da Ásia; 

d) países desenvolvidos, como EUA e EU27, têm uma integração mais baseada em 

trabalho, com um peso para trabalho qualificado em proporções similares a 

trabalho não qualificado; 
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e) Brasil e Argentina seguem mais na linha dos países desenvolvidos em relação a 

trabalho e sua distribuição, mas, enquanto o Brasil é mais similar à Europa, a 

Argentina está mais em linha com os EUA. No entanto, essas duas regiões 

possuem uma integração em cadeia mais baixa do que os países desenvolvidos.  

 

 

4.2 RESULTADOS DA SIMULAÇÃO 

 

 

4.2.1 Análise dos impactos macroeconômicos 

 

 

No geral, as melhorias de eficiência portuária simuladas, como esperado, provocam 

um ganho econômico em todas as regiões analisadas, como retrata a Tabela 16, abaixo. No 

entanto, há diferenças na forma como esses ganhos se apresentam. Abordaremos estas 

mudanças econômicas com maior profundidade, principalmente em termos de variação 

percentual. Contudo, serão feitas algumas inferências para explicar todas as mudanças 

ocorridas, dado que muitas alterações podem acontecer devido a um ou mais fatores 

econômicos e da simulação.  

 

Tabela 16 – Impactos macroeconômicos implantação do TFA 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados do GTAP 2011. 

 

Percebe-se, pela Tabela 16, que SSA e ROW são as regiões mais beneficiadas pela 

implantação do TFA, pois apresentam os maiores aumentos percentuais do PIB e a maior 

variação positiva de sua Balança Comercial (BC) após a implantação. O motivo é que essas 

regiões foram as que sofreram os maiores choques na simulação, dado possuírem uma 

PIB Exportação Importação Saldo BC Termos Troca

∆ % ∆ % ∆ % (USD MM) ∆ %

ROW 1,86% 5,97% 6,56% 18.844 0,35%

ASA 0,97% 2,65% 2,69% -3.507 -0,04%

RLA 1,24% 4,47% 5,00% 1.863 0,59%

EU27 0,75% 0,70% 0,69% -10.377 -0,15%

SSA 4,43% 12,46% 10,15% 9.890 -0,17%

CHN 1,28% 5,01% 5,65% -9.544 -0,48%

USA 0,41% 3,43% 3,24% -7.625 0,21%

ARG 0,96% 8,14% 11,64% 995 2,87%

BRA 0,69% 6,11% 5,84% -540 -0,54%
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composição de países de baixa renda e serem mais ineficientes nos processos portuários. A 

implantação do TFA reduz as barreiras não tarifárias, dando-lhes acesso a mercados 

internacionais e a ganhos comparativos de mão de obra mais barata.  

Os países de mais alta renda, como EUA e EU27, são os menos impactados pelas 

ações de melhoria em relação a PIB e BC, porque essas regiões já são muito eficientes nas 

transações de seus portos. A ações de eficiência não trazem o mesmo benefício marginal que 

acarretam para os outros países, mesmo motivo que leva seus choques de eficiência a serem os 

menores da simulação.  

O efeito, para esses países, é o inverso. Como demonstra a Tabela 17, eles perdem 

espaço em setores tradicionais, como de manufatura, pois se aproveitam da competitividade de 

outras regiões que detêm mão de obra de baixo custo para sua produção. Por outro lado, 

mantêm-se como os principais fornecedores de serviços e são estimulados em atividades menos 

competitivas, como indústria extrativista e agribusiness.  

 

Tabela 17 – Saldo balança comercial por região e setor 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados do GTAP 2011. 

 

Para ASA e China, o efeito é o mesmo, com a diferença de que o PIB, após as 

reduções dos equivalentes tarifários, apresenta um aumento mais relevante nessas regiões do 

que em EUA e EU27. Na balança comercial, ambas têm um déficit em manufaturas, mas saldo 

positivo em serviços e indústria extrativista. Em conjunto com a balança comercial, têm-se as 

variações dos termos de troca do Gráfico 14.  

 

Saldo BC

(USD MM)

ROW 18.844 -2.200 -38.158 -4.812 85.434 -21.420

ASA -3.507 2.339 19.323 -5.528 -26.794 7.152

RLA 1.863 1.144 -9.543 -2.218 16.983 -4.503

EU27 -10.377 -2.843 24.424 13.793 -82.874 37.122

SSA 9.890 -906 -10.051 -5.976 30.078 -3.256

CHN -9.544 -1.210 11.561 3.348 -28.664 5.421

USA -7.625 1.154 11.598 3.196 -29.865 6.292

ARG 995 107 -1.084 -2.357 6.486 -2.158

BRA -540 1.222 -2.990 -1.129 1.454 903

TOTAL - -1.192 5.081 -1.682 -27.762 25.554

TOTAL Agb Mnf SerAgc Ext
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Gráfico 14 – Variação termos de troca 

Fonte: elaborado pelo autor (dados simulados). 
 

Os termos de troca mostram o quanto os produtos locais são demandados por outras 

economias. Pelo Gráfico 15, é possível notar que China e ASA perdem espaço em manufaturas. 

ROW e SSA ganham espaço, mas com graus diferentes. Interessante notar também a posição 

do RLA e ARG, que apresentam os maiores aumentos nos seus termos de troca, puxados 

essencialmente por manufaturas. É demonstrada ainda uma variação positiva da Balança 

Comercial.  

O aumento percentual das importações e exportações (Tabela 18) reflete-se também 

em todo este cenário simulado. As exportações de manufatura de SSA, ROW, ARG e RLA 

aumentam em termos percentuais muito acima do que aumenta a importação. Para EUA, EU27 

e China, as exportações de manufaturas também aumentam, mas abaixo do aumento das 

importações.  

Muito deste impacto nas importações e exportações está relacionado ao choque 

dado no modelo, muito direcionado pelas discussões de ad-valorem e custo de atraso em portos, 

que resultam em um equivalente tarifário. Os outros setores, fora manufatura, variam de 

maneira heterogênea na simulação.    

Além de manufatura, vale destacar outros dois setores: serviços e indústria 

extrativa. O primeiro continua uma exclusividade de países da União Europeia e EUA, com 

China e ASA também aumentando sua participação. Eles providenciam serviços para os países 

que aumentaram sua participação em manufaturas: ROW, SSA, ARG e RLA.  

 

Agc

Ext

Agb

Mnf

Ser

TOTAL 0,35% -0,04% 0,59% -0,15% -0,17% -0,48% 0,21% 2,84% -0,54%

SSA CHN USA ARG BRA
Termos 

Troca
ROW ASA RLA EU27
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Tabela 18 – Impactos sobre o comércio internacional - importação e exportação 

 
Fonte: elaborado pelo autor (dados simulados). 

 

O outro setor de destaque é o da indústria extrativista, cuja simulação resulta em 

variações negativas na maioria das regiões. Os outros setores variam de região para região, 

conforme suas peculiaridades e os choques que foram realizados. A Argentina, por exemplo, 

aparentemente se especializa em manufaturas em detrimento de todos os outros fatores cuja 

importação aumenta de forma relevante.  

Para corroborar com as alterações ocorridas na economia, a Tabela 19, a seguir, 

mostra a taxa de retorno dos fatores que representam o ganho real da remuneração de cada fator 

da economia (ganho acima da inflação). Nota-se que recursos naturais cai em todas as regiões 

pesquisadas, mas com menos intensidade para ROW, ASA e China. O motivo é que este fator 

não tem muita mobilidade, e sua atividade principal, a indústria extrativista, ganha 

produtividade muito em função do aumento de mão de obra e capital.  

No uso dos fatores, fica evidente também como as regiões que mais se beneficiam 

com a implantação do TFA, ROW, RLA, CHN, ARG, repassam esses ganhos aos agentes 

econômicos. Percebe-se que, para essas regiões, o uso dos fatores é distribuído entre capital e 

trabalho principalmente.  

Alguns setores se destacam em determinadas economias. O fator terra é bem 

remunerado nos EUA, RLA e SSA (além do Brasil). Para o ROW e SSA, os fatores de trabalho 

Imp 6,6% 3,4% 1,6% 5,3% 8,3% 2,7%

Exp 6,0% 1,0% -1,2% 3,1% 18,8% -2,5%

Imp 2,7% 1,2% -2,0% 2,7% 4,9% 0,4%

Exp 2,7% 8,7% -4,2% -0,8% 3,5% 1,3%

Imp 5,0% 3,1% 1,3% 5,1% 5,6% 3,0%

Exp 4,5% 3,5% -3,5% 0,1% 9,6% -3,5%

Imp 0,7% 0,9% -2,9% 0,7% 1,5% -0,3%

Exp 0,7% -0,8% 0,0% 4,5% -0,1% 2,0%

Imp 10,2% 7,9% -3,4% 12,9% 12,9% 3,5%

Exp 12,5% -1,2% -2,6% -2,7% 54,6% -2,4%

Imp 5,6% 4,2% -0,9% 3,2% 9,3% -1,0%

Exp 5,0% 10,0% 17,2% 13,1% 4,9% 3,5%

Imp 3,2% 0,3% -2,0% 2,5% 5,2% -0,3%

Exp 3,4% 2,0% -3,1% 7,7% 4,2% 1,4%

Imp 11,6% 6,9% 14,7% 11,1% 12,1% 8,2%

Exp 8,2% -0,4% -14,4% -10,4% 39,1% -13,7%

Imp 5,8% -2,0% -0,3% 3,3% 8,1% -0,6%

Exp 6,1% 4,0% -2,2% -1,1% 16,9% 2,2%
BRA

ARG

USA

CHN

SSA

EU27

RLA

ASA

ROW

SerTOTAL ExtAgc MnfAgb
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aumentam mais que o de capital, e a China aumenta muito o seu uso de trabalho qualificado. 

Esses fatos vão ao encontro das análises econômicas mencionadas anteriormente.  

 

Tabela 19 – Saldo balança comercial por região e setor 

 
Fonte: elaborado pelo autor (dados simulados). 

 

Por fim, apresenta-se o PIB Setorial para cada região pesquisada na Tabela 20, 

como resultado final dos feitos de cada economia. Em resumo, o PIB Setorial demonstra como 

os benefícios do PIB foram distribuídos pelos setores e traz um panorama final de todo o 

contexto apresentado nos termos de troca, remuneração dos fatores e balança comercial.  

Junto com o PIB Setorial, apresenta-se também a variação nos bens de capital, que 

são os investimentos em capital fixo, como máquinas e equipamentos utilizados para a produção 

de bens. No GTAP, bens de capital são denominados pela variável cgds (Capital Goods 

Commodities), mesma sigla utilizada na tabela. Dado que todos os países tiveram crescimento 

do PIB, era de se esperar que houvesse um aumento dos bens de capital para suportar este 

crescimento. A intensidade demonstrada pelas setas é coerente com a intensidade apresentada 

do PIB.  

Tabela 20 – PIB Setorial por região 

 
Tabela 21  

Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados simulados GTAP 2011. 
 

 

4.2.2 Impactos ao Brasil 

 

ROW -0,2% 2,7% 2,9% 2,4% -6,9%

ASA 1,3% 0,9% 1,1% 0,9% -7,5%

RLA 2,5% 1,8% 1,9% 1,7% -14,4%

EU27 -1,5% 0,9% 1,0% 1,0% -13,7%

SSA 8,9% 5,2% 5,1% 4,3% -10,0%

CHN -0,3% 1,0% 1,5% 1,1% -8,8%

USA 3,8% 0,4% 0,6% 0,5% -7,9%

ARG -8,7% 1,8% 1,8% 1,9% -19,8%

BRA 3,5% 0,7% 0,6% 0,6% -12,3%

UnSkLab
Uso dos 

Fatores
SkLab Capital NatResLand

agc -0,6% 0,1% 0,1% -0,6% 0,9% -0,3% 0,6% -2,1% 0,6%

ext -1,3% -1,3% -2,5% -2,2% -2,1% -1,5% -1,2% -3,3% -2,0%

agb -0,4% -0,3% -0,4% 1,4% -2,9% 0,7% 0,6% -3,3% -0,2%

mnf -1,1% -1,9% -0,9% -1,9% -3,8% -1,1% -1,4% 2,1% -1,5%

ser 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 1,4% 0,8% 0,3% 0,2% 0,3%

CGDS 1,0% 0,8% 0,9% 0,6% 1,2% 1,4% 0,7% 0,5% 0,5%

SSA CHN USA ARG BRA
PIB 

Setorial
ROW ASA RLA EU27
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Em relação ao Brasil, a implantação do TFA traz benefícios tímidos. O PIB 

brasileiro aumenta em 0,69%, o que é um aumento relevante, mas que figura entre os menores 

aumentos apresentados, como demonstrado na Tabela 16.  

Em relação ao comércio internacional e outros fatores macroeconômicos, a Tabela 

21 traz algumas das informações. As exportações brasileiras crescem em manufaturas, 

agricultura e serviços. Para estes mesmos setores, as importações são deficitárias ou menores 

que o valor exportado, como é o caso de manufaturas. Isso traz um saldo positivo na balança 

comercial.  

No entanto, os setores de agribusiness e extrativista vão em sentido contrário. Para 

esses setores, nossas importações são maiores que a variação das exportações, causando um 

prejuízo na balança comercial que compensa os valores positivos dos outros setores. Como 

consequência deste cenário comercial, o uso dos fatores apresenta um crescimento mais 

significativo em terra e mais negativo em indústria extrativista. Capital e trabalho crescem nas 

mesmas proporções.  

 

Tabela 21 – Indicadores macroeconômicos Brasil 

 
 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados simulados GTAP 2011. 

 

O termo de troca do Brasil é o pior entre os países selecionados, puxados pela 

redução na indústria extrativista e em manufaturas. O mesmo está refletido no PIB Setorial, no 

qual manufatura e indústria extrativista se contraem. Os bens de capital não aumentam de forma 

considerável. 

TOTAL

BC (USD MM) 1.222 -2.990 -1.129 1.454 903 -540

Imp % -2,0% -0,3% 3,3% 8,1% -0,6% 5,8%

Exp % 4,0% -2,2% -1,1% 16,9% 2,2% 6,1%

Land UnSkLab SkLab Capital NatRes

3,5% 0,7% 0,6% 0,6% -12,3%

SerBRA

Uso dos 

Fatores

Agc Ext Agb Mnf

Agc 0,6% Agc

Ext -2,0% Ext

Agb -0,2% Agb

Mnf -1,5% Mnf

ser 0,3% ser

CGDS 0,5% TOTAL -0,54%

Termos 

Troca
PIB Setorial
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No GTAP, um dos resultados da simulação é a análise do fluxo bilateral exportação-

importação. Para chegar a um fluxo único, o GTAP calcula as exportações ao preço do 

importador (variável qxs). Com este fluxo, podemos analisar as interações entre as regiões e o 

Brasil. Nesta análise, o país que está no início da seta é o exportador, e o que está no fim é o 

importador. Apesar de os valores não serem absolutos, a variação das exportações e 

importações já traz bastante informação.  

 

Tabela 22 – Fluxo exportação � importação Brasil com países asiáticos e China 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados simulados GTAP 2011. 

 

Pela Tabela 22, percebe-se que ASA importa do Brasil commodities minerais, da indústria 

extrativista, enquanto o Brasil importa manufaturas. Interessante notar que o Brasil cresce sua 

participação no fornecimento de serviços, e ASA cresce em agricultura. Já com a China, o Brasil 

continua exportando basicamente produtos agrícolas, e suas exportações de commodities 

minerais caem. O Brasil importa manufaturas e, com a redução das tarifas, a China começa a 

enviar também produtos do agribusiness (apesar de que em valor absoluto baixo). 

 

Tabela 23 – Fluxo exportação � importação Brasil com países EUA e países europeus 

 
Tabela 24  

Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados simulados GTAP 2011. 
 

Com os EUA, o Brasil aumenta sua exportação de manufaturas, e caem os produtos 

de agribusiness, nos quais os EUA ganham espaço. Para os países da União Europeia, O Brasil 

tem um incremento considerável em manufaturas, bem como uma redução considerável de bens 

da indústria extrativista. Para o Brasil, os países europeus aumentam sua participação em 

agribusiness, produtos agrícolas e da indústria extrativista.  

BRA--> ASA ASA --> BRA BRA--> CHN CHN --> BRA

agc 2,33 3,66 agc 5,44 4,62

ext 6,31 -4,95 ext -6,75 -6,72

agb -2,09 -0,23 agb -5,33 44,69

mnf 4,36 12,07 mnf 3,24 8,37

ser 1,87 -0,67 ser 0,97 1,75

BRA--> USA USA --> BRA BRA--> EU27 EU27 --> BRA

agc 0,61 -0,17 agc 4,54 7,01

ext 1,1 -11,32 ext -16,57 83,82

agb -3,24 3,31 agb 1,15 13,16

mnf 4,36 0,44 mnf 19,81 8,67

ser 1,6 -0,1 ser 0,92 0,7
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A melhor relação comercial do Brasil ocorre com os países vizinhos (Tabela 24). 

Para essas regiões, o crescimento do fluxo de exportações do país é muito maior do que o de 

importações. Tanto para o RLA como para a Argentina, o destaque fica nos produtos de 

manufatura, cujo comércio se intensifica de ambos os lados, mas com maior crescimento para 

o Brasil. O setor de serviços acompanha o crescimento das manufaturas, em detrimento das 

importações desses países.  

O mesmo comportamento de manufaturas é observado com produtos brasileiros do 

agribusiness, cujo incremento de exportações é elevado. Quanto ao comércio de produtos da 

indústria extrativista, o Brasil cresce suas exportações para o RLA e decresce para a Argentina.  

 

Tabela 24 – Fluxo exportação � importação Brasil com países EUA e países europeus 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados simulados GTAP 2011. 

Essas informações comerciais do Brasil com os parceiros também resultará na 

integração vertical do país em cadeias globais de valor.  

 

 

4.2.3 Análise de especialização vertical  

 

 

O ganho de eficiência produzido pelas ações do TFA não só traz vantagens 

econômicas, mas também intensifica a integração vertical em nível mundial. Após a simulação, 

a integração em cadeias de valor global aumentou acima de 2% em quase todas, para todas as 

regiões e países analisados. A Tabela 25 retrata o efeito da simulação, incluindo o incremento 

na integração de cada região em VS+VS1, bem como o crescimento percentual.  

Pela tabela, é possível notar que Argentina, EU27 e SSA são as que apresentam o 

maior incremento, acima de 3%, bem como o maior crescimento percentual. Embora a 

Argentina ainda figure entre os países menos integrados, sua diferença em relação aos demais 

países, como Brasil, Europa e EU27, cai (por exemplo: Brasil de 3% para 1%, EUA de 6% para 

3%). O mesmo acontece em relação ao ROW.  

 

BRA--> RLA RLA --> BRA BRA--> ARG ARG --> BRA

agc 4,01 -3,07 agc 0,02 -6,19

ext 5,66 -16,14 ext -12,34 -24,48

agb 10,12 -4,31 agb 9,41 -9,83

mnf 20,08 15,16 mnf 22,98 5,68

ser 4,64 -5,48 ser 10,17 -15,24
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Tabela 25 – Análise do resultado da simulação em VS+VS1 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados simulados GTAP 2011. 

 

De outro lado, a SSA era a região mais integrada e amplia sua participação em 

relação a ASA e China. Vale relembrar que os países africanos foram os que receberam os 

maiores choques na simulação. Os EUA, por sua vez, não receberam nenhum choque em 

importações (já eram o país mais eficiente entre os de renda alta) e o menor impacto nas 

exportações, registrando o menor crescimento e incremento entre as regiões simuladas 

(concentrado em VS1).  

O incremento de cada região é explicado por motivos diferentes e pode ocorrer via 

VS ou VS1. A Tabela 26 traz a quebra do resultado da simulação na integração vertical de cada 

região. Como mostra a tabela, a maioria dos países aumentam sua integração em VS. Para 

Brasil, EUA e China, a integração acontece via VS1.  

 

Tabela 26 – Análise do aumento em VS+VS1 devido à simulação 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados simulados GTAP 2011. 

 

Para a Argentina e SSA, que obtiveram os maiores crescimentos, a integração de 

VS é parcialmente explicada pelo aumento nas suas importações, apresentadas na Tabela 26, 

em setores como serviços, extrativista e agribusiness. Esses países aumentam suas exportações 

e se utilizam de importações de produtos intermediários para apoiar esse crescimento. Contudo, 

as exportações de SSA não resultam em aumento de VS1, como no caso da Argentina, o que 

pode ser visto na Tabela 27 com o crescimento de VS e VS1 por região, antes e após a 

simulação.  

VS+VS1 SSA ASA CHN ROW RLA USA EU27 BRA ARG

Antes 36% 35% 35% 33% 31% 31% 28% 28% 25%

Depois 39% 38% 37% 35% 33% 32% 31% 30% 29%

Incremento 3,4% 2,6% 2,2% 2,7% 2,1% 1,9% 3,2% 2,3% 3,8%

Var % 9,4% 7,3% 6,4% 8,2% 6,7% 6,1% 11,4% 8,3% 15,0%

Total VS VS1 % VS % VS1

ROW 2,68% 1,7% 1,0% 62% 38%

ASA 2,56% 1,6% 0,9% 65% 35%

RLA 2,09% 1,2% 0,9% 57% 43%

EU27 3,22% 1,7% 1,5% 52% 48%

SSA 3,39% 2,7% 0,7% 80% 20%

CHN 2,24% 0,8% 1,4% 36% 64%

USA 1,85% 0,3% 1,6% 16% 84%

ARG 3,79% 2,3% 1,5% 59% 41%

BRA 2,32% 0,8% 1,5% 35% 65%
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Os EUA estão concentrados em VS1 porque tiveram o choque apenas nas 

exportações. A Europa, encontrando-se entre as regiões que mais aumentaram sua integração, 

obteve tal integração de um modo mais balanceado, tanto em termos de incremento como de 

crescimento. Para ASA e RLA, o efeito do incremento e do crescimento é parecido e mais 

voltado para VS. O ROW também se integra mais via VS, mas o crescimento percentual para 

VS1 é muito menor que para VS.  

 

Tabela 27 – Resultado da simulação para VS e VS1 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados simulados GTAP 2011. 

 

China e Brasil tiveram um incremento parecido, mais baseado em VS1, porém o 

crescimento do Brasil é mais balanceado quando analisado o crescimento percentual entre VS 

e VS1. Interessante que os dois países tiveram um choque parecido e mais intenso em 

importação (44% para importação e 29% para exportação, Tabela 28), mas o direcionador da 

integração foi relacionado às exportações. Para o Brasil, vamos analisar a integração com maior 

profundidade.  

 

Tabela 28 – Resultado da simulação VS+VS1 para o Brasil 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados simulados GTAP 2011. 

 

Pelas informações da Tabela 28, acima, vê-se que China e EU27 continuam como 

as principais regiões que o Brasil está integrando, mas, após a simulação, a Europa aumenta seu 

espaço frente à China, que reduz sua integração com o Brasil. Junto com a Europa, há um 

Antes Depois Var % Antes Depois Var %

ROW 11,0% 12,7% 15,1% 21,8% 22,8% 4,7%

ASA 21,3% 23,0% 7,7% 13,8% 14,7% 6,6%

RLA 15,9% 17,1% 7,5% 15,1% 16,0% 5,9%

EU27 14,1% 15,7% 11,9% 14,2% 15,8% 10,9%

SSA 12,0% 14,7% 22,7% 24,1% 24,8% 2,8%

CHN 21,4% 22,2% 3,7% 13,7% 15,1% 10,5%

USA 16,3% 16,6% 1,8% 14,3% 15,9% 10,9%

ARG 13,7% 15,9% 16,5% 11,6% 13,1% 13,3%

BRA 9,8% 10,6% 8,2% 18,1% 19,6% 8,4%

VS VS1

VS+VS1 ROW ASA RLA EU27 SSA CHN USA ARG Total 

Antes 3,2% 4,3% 3,0% 5,2% 0,7% 6,5% 3,2% 1,7% 27,9% 

Depois 3,9% 4,7% 3,4% 5,7% 0,9% 6,3% 3,3% 2,1% 30,3% 

Incremento 0,7% 0,4% 0,4% 0,5% 0,1% -0,2% 0,1% 0,4% 2,3% 

Var % 21,5% 9,1% 12,8% 8,9% 17,4% -2,7% 1,8% 21,7% 8,3% 
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incremento da integração do Brasil com ROW e Argentina, porém o crescimento percentual 

desses dois últimos fica acima de 20%, enquanto o da Europa está em cerca de 9%.  

A integração com os países africanos é alta em termos percentuais, porém 

irrelevante quanto ao aumento da integração e à importância econômica. O cenário com os EUA 

também não se altera, com pouco aumento na integração. ASA e RLA ampliam sua participação 

com um aumento relevante na integração em relação ao status anterior. Essas regiões cobrem 

parcialmente o pouco aumento apresentado pelas regiões vizinhas, EUA e China 

respectivamente. 

Como demonstrado anteriormente na Tabela 27, os impactos das ações do TFA 

integram o Brasil em cadeias globais mais por meio do VS1. Quanto ao VS, a Tabela 29, a 

seguir, resume as variações ocorridas:   

 

Tabela 29 – Resultado da simulação de VS para o Brasil 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados simulados GTAP 2011. 

 

A integração com os países africanos é alta em termos percentuais, porém 

irrelevante quanto a importância econômica e aumento de integração em VS. O cenário com os 

EUA também não se altera, com pouco aumento na integração. ASA e RLA ampliam sua 

participação com um aumento relevante na integração em relação ao status anterior. Essas 

regiões compensam parcialmente o pouco aumento apresentado pelas regiões vizinhas, EUA e 

China respectivamente.  

A maior participação no VS brasileiro está a cargo da Europa, que amplia a 

participação anterior, a qual já era a maior da série. A Tabela 30 mostra a variação das 

importações registradas no GTAP pela variável qxs, analisada na seção anterior. A tabela 

representa o crescimento ou a redução percentual das importações de cada região para o Brasil. 

Como foi dito anteriormente, o Brasil reduz duas importações de produtos da indústria extrativa 

e aumenta produtos manufaturados. Este padrão se aplica a quase todas as regiões.  

 

VS ROW ASA RLA EU27 SSA CHN USA ARG Total

Antes 1,4% 1,4% 0,8% 2,5% 0,5% 1,2% 1,5% 0,6% 9,8%

Depois 1,6% 1,6% 0,8% 2,7% 0,5% 1,4% 1,6% 0,6% 10,6%

Incremento 0,18% 0,15% 0,06% 0,19% 0,02% 0,12% 0,05% 0,02% 0,8%

Var % 13,0% 10,8% 8,0% 7,8% 5,0% 10,0% 3,3% 4,0% 8,2%
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Tabela 30 – Variação percentual da importação por setor para cada região (qxs) 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados simulados GTAP 2011. 

 

No entanto, analisar apenas o crescimento percentual não nos traz uma noção de 

como a participação de cada país em relação ao valor total exportado se comportou, pois há um 

viés em relação ao volume. Por exemplo, a Europa aumenta consideravelmente suas 

exportações relacionadas à indústria extrativista (importações ao Brasil), mas, em números 

absolutos, o valor ainda é baixo, enquanto que a variação de 9% em produtos manufaturados é 

baixa, mas representa um valor considerável em números absolutos e influencia na participação 

do setor nas importações brasileiras e em seu VS.   

A Tabela 31, a seguir, mostra a variação percentual e por setor das importações 

brasileiras de cada região pesquisada. Ou seja, captura o aumento ou a redução da participação 

percentual de cada região antes e depois do choque. De modo geral, aumenta a participação de 

manufaturas nas importações brasileiras, enquanto outros setores são reduzidos, principalmente 

o setor de serviços.  

 

Tabela 31 – Variação percentual da participação de cada região nas importações brasileiras por setor 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados simulados GTAP 2011. 

 

Este panorama, no qual as manufaturas se apresentam como o principal 

direcionador das importações brasileiras e do VS do país, resulta em uma composição dos 

fatores de produção conforme o Gráfico 15, a seguir. Pela tabela, é possível notar que os fatores 

que mais aumentam são capital e trabalho não qualificado, sugerindo que o Brasil está 

importando produtos de manufatura leve. Vai ao encontro também ao aumento de economias 

como EUA, EU27 e China em produtos do setor de agronegócios e agrícola.  

 

agc 8% 4% -3% 7% 23% 5% 0% -6%

ext 15% -5% -16% 84% -5% -7% -11% -24%

agb 14% 0% -4% 13% 19% 45% 3% -10%

mnf 9% 12% 15% 9% 43% 8% 0% 6%

ser -5% -1% -5% 1% -4% 2% 0% -15%

USA ARGROW ASA RLA EU27 SSA CHN

Agc 0,0 -0,0 -0,3 0,0 0,5 -0,0 0,0 -1,1 -0,1

Ext 1,3 -0,0 -3,8 0,3 -5,1 -0,0 -0,4 -0,1 -0,4

Agb 0,0 -0,2 -0,7 0,2 0,1 0,4 0,1 -1,1 -0,0

Mnf 0,7 1,7 5,4 1,1 4,7 -0,3 0,2 2,4 1,4

ser -2,1 -1,5 -0,6 -1,5 -0,2 -0,1 0,0 -0,1 -0,9

EU27 SSA CHN USA ARG BRAImp ROW ASA RLA
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Gráfico 15 – Quebra VS por fator de produção 

Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados simulados GTAP 2011. 
 

Como comentado, para o Brasil, a implantação das ações do TFA produz mais 

efeito na integração do país na cadeia “para a frente” , que estão relacionadas as exportações e, 

portanto, à métrica VS1. A Tabela 32 mostra quais as principais regiões com que o Brasil se 

integra via VS1.  

 

Tabela 32 – Resultado da simulação de VS1 para o Brasil 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados simulados GTAP 2011. 

 

Notadamente, o Brasil fica muito mais integrado com regiões próximas, como 

Argentina e RLA, e com regiões mais carentes como ROW e SSA. Essas regiões são também 

as que mais se beneficiam do acordo de modo geral, e o fazem via VS. Fica evidente que ROW 

e Argentina são os países com o maior incremento e crescimento percentual. Os países africanos 

apresentam alto crescimento percentual, mas um valor menor em termos de incremento na 

integração. O oposto se passa com os países da RLA, cujo aumento da integração é 

significativo, mas o crescimento é mais modesto (já era alto antes).  

A Europa segue o mesmo padrão da RLA, crescimento modesto e incremento 

significativo, e ainda se posiciona entre as regiões com o maior VS1 do Brasil. A China ainda 

continua como o maior parceiro brasileiro, mas sua integração cai, tanto em incremento como 

em variação percentual. O aumento com a ASA substitui parcialmente a perda ocorrida com a 

China.  Assim como no VS, os EUA também não produzem efeito relevante sobre o VS1 do 

Brasil.  

Para entender os efeitos na variação do VS1 brasileiro, serão analisados os 

incrementos de cada região nas exportações brasileiras, bem como o aumento percentual da 

participação de cada setor nas exportações do Brasil para uma determinada região (como foi 

feito nas importações, para VS).  

ROW ASA RLA EU27 SSA CHN USA ARG Total

Land

UnSkLab

SkLab

Capital

NatRes

0,18% 0,15% 0,06% 0,19% 0,02% 0,12% 0,05% 0,02% 0,81%

VS1 ROW ASA RLA EU27 SSA CHN USA ARG Total

Antes 1,8% 2,9% 2,3% 2,8% 0,3% 5,3% 1,7% 1,2% 18,1%

Depois 2,3% 3,1% 2,6% 3,0% 0,4% 5,0% 1,7% 1,5% 19,6%

Incremento 0,50% 0,24% 0,33% 0,27% 0,11% -0,30% 0,01% 0,35% 1,5%

Var % 28,2% 8,3% 14,4% 9,9% 40,7% -5,7% 0,5% 30,0% 8,4%
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Tabela 33 – Variação percentual da exportação por setor para cada região (qxs) 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados simulados GTAP 2011. 

 

Assim como ocorrido nas importações, é possível notar, pela Tabela 33, que o Brasil 

aumenta suas exportações no setor de manufatura, principalmente nas regiões onde o país tem 

o maior incremento de VS1 – EU27, ROW, Argentina e RLA. Para o setor de serviços e 

agrícola, também há aumentos de exportação, porém mais modestos que os do setor de 

manufatura.  

Os setores de agronegócio e extrativista apresentam crescimentos heterogêneos. Em 

agribusiness, o destaque fica para o aumento em RLA e Argentina, enquanto que, para a 

indústria extrativa, o aumento está concentrado nos países cuja composição de renda é mais 

baixa, como ROW e SSA. 

Quando analisamos a variação da composição das exportações brasileiras por setor, 

para cada região do estudo, notamos, na Tabela 34, que a pauta de exportações brasileiras cresce 

no setor de manufaturas em detrimento dos outros setores, principalmente extrativista e 

agribusiness. O crescimento da indústria extrativa no ROW e SSA não é suficiente para cobrir 

a redução ocorrida em países importantes para o Brasil, como China e EU27. Ao mesmo tempo, 

a redução do agribusiness nas mesmas regiões, SSA e ROW, amplia o cenário de estagnação 

das outras regiões no setor.  

 

Tabela 34 – Variação percentual da participação de cada região nas exportações brasileiras por setor 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados simulados GTAP 2011. 

 

Para os EUA e China, percebe-se que o crescimento das exportações foi baixo em 

todos os setores, principalmente agribusiness e setor extrativista, que até apresentam reduções. 

agc 2% 2% 4% 5% 8% 5% 1% 0%

ext 30% 6% 6% -17% 151% -7% 1% -12%

agb -3% -2% 10% 1% -7% -5% -3% 9%

mnf 38% 4% 20% 20% 28% 3% 4% 23%

ser 4% 2% 5% 1% 5% 1% 2% 10%

ROW ASA RLA EU27 SSA CHN USA ARG

Agc -0,8 0,0 -0,5 0,3 -0,0 2,4 -0,1 -0,1 -0,1

Ext 2,1 0,6 -1,5 -4,3 1,4 -3,0 -0,3 -1,6 -2,2

Agb -4,8 -0,9 -0,5 -0,3 -7,3 -0,1 -0,3 -0,2 -1,0

Mnf 4,1 0,2 2,6 4,7 6,2 0,6 0,8 2,0 3,6

ser -0,6 -0,0 -0,1 -0,4 -0,3 0,1 -0,0 -0,0 -0,3

EU27 SSA CHN USA ARG BRAImp ROW ASA RLA
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As exportações para os EUA crescem um pouco mais em manufatura, e para a China, em 

produtos agrícolas, porém não são suficientes para elevar sua integração em VS1 (China e EUA 

apresentam os menores VS1).  

ARG e Europa, que estão entre as regiões mais integradas em VS1 com o Brasil, 

apresentam um padrão de crescimento de exportações parecido: ambas crescem em 

manufaturas e caem em indústria extrativista. A diferença fica nos outros setores. Enquanto o 

Brasil cresce suas exportações de serviços e agribusiness para a Argentina, para a Europa só 

cresce em agrícola. Este padrão é também refletido na variação percentual da composição das 

exportações brasileiras para estas regiões.  

Por fim, analisamos a quebra do VS1 brasileiro por fatores de produção no Gráfico 

16. De modo geral, o que foi descrito até o momento aparece na quebra dos fatores brasileiros. 

O aumento das exportações de manufatura e de agribusiness para algumas regiões permite que 

os fatores de capital e trabalho qualificado sejam os que apresentam o maior incremento em 

VS1. Ao mesmo tempo, as reduções consideráveis da indústria extrativista resultam em 

reduções de recursos naturais.   

 

 
Gráfico 16 – Quebra VS1 por fator de produção 

Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados simulados GTAP 2011. 
 

Para as regiões pesquisadas, também fica evidente, nos fatores de produção, a queda 

do VS1 para EUA e China, que reduzem o consumo de recursos naturais vindos do Brasil. Para 

as outras regiões, a intensidade das variações dos fatores de produção é diferente, porém a 

composição é bem similar, com capital e trabalho especializado em destaque.  

Como etapa final da análise de integração, será analisada a participação do Brasil 

no VS e no VS1 de outros países. A ideia não é se aprofundar no modo como acontece a 

integração das outras regiões selecionadas, mas colocar em perspectiva a importância do Brasil 

na integração em cadeias globais de outras economias. A Tabela 35 mostra as métricas de 

especialização vertical após o choque, com a variação percentual em relação ao status original.   

 

ROW ASA RLA EU27 SSA CHN USA ARG Total

Land

UnSkLab

SkLab

Capital

NatRes

0,50% 0,24% 0,33% 0,27% 0,11% -0,30% 0,01% 0,35% 1,51%
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Tabela 35 – Quebra VS e VS1 de acordo com participação do Brasil 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados simulados GTAP 2011. 

 

Como pode ser visto na tabela, o Brasil, em relação ao VS, amplia sua influência 

nas regiões mais próximas, como Argentina e RLA, e de composição de renda mais baixa, 

aumentando seu VS devido ao incremento do setor de manufaturas. No entanto, a relevância do 

Brasil só é alta para Argentina e RLA (sendo uma região inteira). Na SSA e no ROW, o 

percentual ainda é baixo. A China e a Europa ainda possuem um percentual reduzido, mas 

superior ao de muitas regiões. O Brasil perde importância no VS dessas duas regiões  

A participação do Brasil no VS1 cai para a maioria das regiões, com exceção de 

China e ROW, onde se torna um pouco mais relevante. Para os outros locais, a participação do 

Brasil no VS1 cai, provavelmente porque SSA e ROW, por exemplo, aumentam suas 

participações em VS  

Para finalizar a análise de resultados deste estudo, mostramos a relação do Brasil e 

dos outros países consolidada pelas duas métricas utilizadas no estudo. A Tabela 36 nos dá uma 

noção das relações gerais entre o Brasil e o resto dos países analisados. No meio, estão o VS e 

o VS1 do Brasil, cuja soma seria a representação da integração total do país. Nas pontas, estão 

o VS e o VS1 dos outros países selecionados no estudo, representando o que eles mandam para 

o Brasil e o que recebem dele.  

Naturalmente que a tabela precisa ser analisada sob um viés, pois não leva em conta 

o fluxo total de exportações e importações entre o Brasil e as demais regiões. Mas algumas 

conclusões podem ser tiradas. A ARG é o único país onde o Brasil possui uma influência 

relevante, pois representa 1,7% do percentual do VS1 e 4,4 % do VS da Argentina, enquanto 

que, para o Brasil, a Argentina representa 0,6% de VS e 1,5% de VS1.  

 

VS Part Brasil % Var %

ARG 15,9% 4,4% 27,4%

ROW 12,7% 0,2% 1,7%

RLA 17,1% 0,9% 5,5%

SSA 14,7% 0,2% 1,5%

USA 16,6% 0,3% 1,5%

ASA 23,0% 0,3% 1,5%

CHN 22,2% 0,7% 3,3%

EU27 15,7% 0,3% 1,9%

VS1 Part Brasil % Var %

ROW 22,8% 0,1% 0,7%

CHN 15,1% 0,2% 1,3%

ASA 14,7% 0,2% 1,1%

RLA 16,0% 0,3% 1,9%

USA 15,9% 0,2% 1,5%

SSA 24,8% 0,3% 1,2%

EU27 15,8% 0,3% 1,7%

ARG 13,1% 1,7% 12,6%
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Tabela 36 – Quebra VS e VS1 de acordo com participação do Brasil 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados simulados GTAP 2011. 

 

Para o RLA e a Europa, o Brasil representa um percentual de apenas 0,3 % do VS1 

de cada região, porém ambos têm importância diferente para o país, já que o percentual da 

Europa é três vezes maior que o do RLA quando vira VS no Brasil. A mesma relação de 

importância ocorre com o VS dessas regiões quanto ao VS1 do Brasil. Em contraponto à 

Europa, o país participa do VS1 dos EUA e da China com percentual similar a EU27, porém 

com uma diferença menor em relação ao VS do Brasil. A mesma relação entre o VS dessas 

regiões e o VS1 do Brasil pode ser observada, mas com um destaque para a relação com a 

China, que é muito importante no VS1 do país.  

 

  

Regiões Regiões

VS1 VS VS1 VS

ROW 0,1% 1,6% 2,3% 0,2%

ASA 0,2% 1,6% 3,1% 0,3%

RLA 0,3% 0,8% 2,6% 0,9%

EU27 0,3% 2,7% 3,0% 0,3%

SSA 0,3% 0,5% 0,4% 0,2%

CHN 0,2% 1,4% 5,0% 0,7%

USA 0,2% 1,6% 1,7% 0,3%

ARG 1,7% 0,6% 1,5% 4,4%

Brasil 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

Usando um modelo CGE, simulamos a implementação do acordo de Facilitação de 

Comércio de Bali, cujo objetivo é o aumento da eficiência nos processos portuários, com a 

finalidade de reduzir o tempo para os procedimentos de importação e exportação. Ficou 

demonstrado que a implementação das ações do acordo traria benefícios econômicos para todas 

as regiões do globo, bem como o aumento da inserção de países e regiões em cadeias globais 

de valor.   

Os resultados encontrados neste estudo reafirmam o que já é abordado na literatura: 

que o tempo é um componente fundamental para a integração de países e regiões em cadeias 

globais de valor. Os países que receberam os maiores choques foram também as regiões mais 

beneficiadas economicamente pela redução dos custos de atraso.  

Para o Brasil, as reduções dos equivalentes tarifários também trazem benefícios 

econômicos e de integração em cadeias globais de valor. A integração do país em GVC aumenta 

de 27% para 30%, direcionada pelas exportações que influenciam a métrica VS1. Percebe-se 

que a maior integração ocorre com produtos manufaturados. 

Em relação aos fatores de produção, a integração está relacionada a capital e 

trabalho pouco qualificado quando analisada a métrica VS, que está ligada às importações; e a 

capital e trabalho qualificado quando analisada a métrica VS1, que está ligada às exportações. 

Ou seja, o Brasil começa a comprar produtos intermediários de países terceiros e se concentrar 

em produtos de maior valor agregado.  

Entre as regiões cuja integração é mais forte, estão a Argentina e RLA. Em ambas 

as regiões, o Brasil aumenta sua influência. A Europa continua em uma boa integração vertical 

com o Brasil. Já a China reduz sua integração com o país devido à redução nas importações da 

indústria extrativista. Os EUA não alteram sua relação com o Brasil.  

A análise sugere que, após a redução das barreiras não tarifárias proposta no TFA, 

o Brasil naturalmente aumentaria sua integração com regiões vizinhas, como RLA e Argentina, 

e países cuja composição de renda seja mais baixa, como ROW e SSA. Para os países que são 

parceiros tradicionais, como EUA, China e EU27, o país deveria adotar ações que pudessem 

melhorar as relações bilaterais, a fim de proteger mercados importantes para o comércio 

brasileiro.   
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APÊNDICE A – BASE DE DADOS REGIÕES 

 

 

 

Região País Renda* Agregação Região País Renda* Agregação
Benim L México UM América Latina 
Burkina Faso L
Camarões LM
Costa do Marfim LM Canadá H
Gana LM Resto América do Norte -
Guinê Bisau L Austrália H
Nigéria LM Nova Zelândia H
Senegal LM Resto Oceania -
Togo L Bahrein H
Resto Oeste Africano - Irã UM
África Central - Israel H
Sul África Central - Kuwait H
Etiópia L Omã H
Quênia L Quatar H
Madagascar L Arábia Saudita H
Malawi L Turquia UM
Ilhas Maurício UM Emirados Árabes Unidos H
Moçambique L Resto Oeste Asiátio -
Ruanda L Egito LM
Tanzânia L Marrocos LM
Uguanda L Tunísia UM
Zâmbia LM Resto Norte da África -
Zimbábue L Cazaquistão UM
Resto da Leste Africano - Quirguistão L
Botswana UM Azerbaijão UM
Namíbia UM Arménia LM
Afríca do Sul UM Resto do Mundo -
Resto do Sul da África - Ucrânia LM
Cambodja L Geórgia LM
Indonésia LM Albânia LM
Laos LM Bulgária UM
Malásia UM Bielorússia UM
Fil ipinas LM Croâcia H
Singapura H Romênia UM
Tailândia UM Rússia UM
Vietnam LM Resto da Antiga URSS -
Resto Sudeste Asiático - Resto do Leste Europeu LM
Bangladesh L Resto da Europa -
Índia LM Resto do EFTA H
Nepal L Áustria H
Paquistão LM Bélgica H
Sri Lanka LM Chipre H
Resto Sul Asiático - República Checa H
Hong Kong H Dinamarca H
Japão H Estónia H
Coreia H Finlândia H
Mongolia LM França H
Taiwan H Alemanha H
Resto da Asia - Grécia H
China UM China  (CHN) Hungria H
Argentina UM Argentina  (ARG) Irlanda H
Brasil UM Brazil  (BRA) Itál ia H
Bolivia LM Letônia UM
Chile UM Lituânia UM
Colômbia UM Luxemburgo H
Equador UM Malta H
Paraguai LM Holanda H
Peru UM Polônia H
Uruguai UM Portugal H
Venezuela UM Eslováquia H
Resto América do Sul - Eslovênia H
Costa Rica UM Espanha H
Guatemala LM Suécia H
Honduras LM Reino Unido H
Nicarágua LM Suiça H
Panamá UM Noruéga H
El Salvador LM
Resto América Central LM
Países do Caríbe -

* Classificação de estágio de desenvolvimento e renda da Nações Unidas (UN). 

Siglas em inglês: baixa (L); média baixa (LM) ; média alta (UM) ; alta (H)

** Oriente Médio e  Norte da África (MENA)

América Latina 

(RLA)

América do 

Norte

Resto do Mundo 

(ROW)

Oceania

MENA**

Resto do 

Mundo

Europa

União Européia 

(EU27)

Estados Unidos
Estados Unidos      

(USA ou EUA)
H

África Subsaariana 

(SSA)
África

Resto da Asia (ASA)

América 

Latina

Leste da 

Asiático

Sudeste 

Asiático

Sul Asiático
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APÊNDICE B – BASE DE DADOS SETORES 

 

 

Sigla Produto Setor Agregação
pdr Arroz em Casca
wht Trigo
gro Grãos  e cereais
v_f Vegetais, Frutas e nozes
osd Sementes Oleagenosas
c_b Cana de Açucar
pfb Fibras vegetais
ocr Outros Cultiváveis Agrícolas
ctl Bovinos, Ovinos e Caprinos, Equinos  
oap Produtos Animais
rmk Leite Bruto
wol Lã e Bicho da Seda
cmt Produtos de Carne
omt Outros Produtos Alimentícios
vol Óleos Vegetais e Gorduras
mil Derivados do Leite, Laticíneos
pcr Arroz Processado
sgr Açúcar 
ofd Outros produtos Alimentícios
b_t Bebida e Tabaco
frs Si lvicutura
fsh Pescados 
coa Carvão Bruto
oil Petróleo Bruto
gas Gás Natural
omn Outro minerais
tex Téxteis
wap Artigos e Vesturário
lea Produtos de Couro
lum Produtos de Madeira
ppp Produtos de Papel e publicação
fmp produtos de metais
mvh Veículos a Motors e Peças
otn equipamentos para Transportes
omf Outros produtos manufaurados
p_c Derivados de Petróleo e Carvão
crp Químicos, Borracha e plástico  
nmm Outros Produtos Minerais
i_s Siderurgia
nfm outros metais
ele equipamentos eletrônicos
ome Máquinas e equipamentos 
ely Energia Elétrica
gdt Gas embutido e distribuição
wtr Água e Esgoto
cns Serviços de Construção
trd Comércio 
otp Transportes e Mobil idade
wtp Transporte Marítimo
atp Transporte Áreo
cmn Telecomunicações
ofi Serviços Financeiros
isr Seguros
obs Consultorias
ros Recreação e Lazer
osg Serviços de Educação, Sáude, Defesa
dwe Habitações e moradias

Manufatura    

Leves

Manufaturas

Construção e 

Utilidades

Trasportes e 

Telecomunicação

Outros Serviços

Serviços

Manufatura 

Pesada

Carnes e Grãos 

Processados

Indústria 

Extrativista

Gado e Produtos 

Animais

Safras e Grãos

Agricultura

Agribusiness

Indústria 

Extrativista
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APÊNDICE C – AMOSTRA BASE DE DADOS DOING BUSINESS, 2012 

 

Docs. Inspeção Manuseio Total Docs. Alfândega Manuseio Total

Austrália 1 2 2 5 2 1 1 4

Nova Zelândia 1 1 2 4 2 1 2 5

Canadá 1 2 4 7 2 1 1 4

Bulgária 2 4 2 8 2 2 4 8

Bielorússia 1 2 5 8 4 1 2 7

Romênia 1 2 2 5 2 1 3 6

Rússia 4 2 5 11 5 3 3 11

Ucrânia 7 3 3 13 3 2 3 8

Irã 2 5 6 13 7 2 4 13

Israel 1 3 2 6 2 1 3 6

Turquia 2 3 1 6 3 2 4 9

Kuwait 2 3 1 6 2 2 3 7

Emirados Árabes 1 1 1 3 1 1 1 3

Egito 1 2 2 5 2 1 2 5

Marrocos 2 2 2 6 2 1 2 5

Japão 2 2 2 6 2 2 2 6

Coreia 1 2 2 5 2 1 2 5

Taiwan 1 2 2 5 2 1 2 5

Malásia 1 2 2 5 3 1 2 6

Singapura 1 1 1 3 2 1 1 4

Tailândia 2 2 1 5 2 1 3 6

Índia 4 5 3 12 3 2 3 8

CHN China 4 3 2 9 2 2 3 7

USA Estados Unidos 1 1 1 3 1 1 2 4

BRA Brasil 4 3 2 9 1 3 3 7

ARG Argentina 3 3 2 8 3 2 2 7

México 2 3 2 7 2 2 2 6

Chile 2 4 2 8 4 2 4 10

Colômbia 2 2 3 7 4 2 3 9

Equador 4 4 2 10 4 4 2 10

Peru 3 5 2 10 2 2 3 7

Venezuela 7 7 3 17 3 5 7 15

Costa Rica 3 2 2 7 2 2 3 7

Guatemala 2 3 2 7 3 2 2 7

Panamá 1 1 1 3 3 1 1 5

Áustria 1 1 3 5 3 1 2 6

Bélgica 1 2 1 4 3 1 2 6

França 1 3 2 6 2 1 3 6

Alemanha 1 1 2 4 1 1 2 4

Itália 2 3 3 8 4 2 3 9

Holanda 1 1 1 3 1 1 1 3

Polônia 2 2 2 6 3 1 3 7

Espanha 2 2 2 6 2 1 2 5

Suécia 1 2 1 4 3 1 2 6

Reino Unido 1 1 2 4 2 1 2 5

Suiça 2 1 3 6 3 1 1 5

Benim 4 5 3 12 4 5 6 15

Camarões 6 5 2 13 4 4 3 11

Costa do Marfim 7 8 2 17 2 5 3 10

Gana 5 4 3 12 2 4 3 9

Nigéria 12 5 3 20 3 3 4 10

Senegal 3 3 2 8 2 2 3 7

África Central 9 6 6 21 6 8 3 17

Sul África Central 8 10 3 20 8 5 10 23

Etiópia 5 3 7 15 7 7 3 17

Quênia 3 6 4 13 4 4 6 14

Ilhas Maurício 2 2 1 5 2 1 2 5

Moçambique 3 5 2 10 4 2 4 10

Tanzânia 5 10 1 16 2 4 4 10

Zâmbia 6 11 13 30 9 4 4 17

África do Sul 4 11 3 18 2 4 4 10

RLA

EU27

SSA

Região País
Tempo para Importação (dias) Tempo para Exportação (dias)

ROW

ASA
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APÊNDICE D – EQUIVALENTE TARIFÁRIO IMPORTAÇÃO 

 

 

Valor Porcentual 

IMP Setor ARG ASA BRA CHN EU27 RLA ROW SSA USA

Agb -     6,9 5,3 15,5 8,1 5,9 8,6 5,6 11,2

Agc -     5,0 1,8 5,3 2,2 16,3 15,4 17,3 2,2

Ext -     6,3 0,1 1,1 3,5 0,1 0,1 0,6 1,6

Mnf -     7,9 11,5 7,6 8,1 10,9 7,9 7,3 10,1

Agb 0,2 3,4 0,3 5,5 4,8 1,2 2,5 2,4 3,9

Agc 1,3 4,9 1,9 3,6 5,7 3,5 1,6 1,6 2,1

Ext 0,0 0,2 0,2 1,7 0,9 0,4 0,1 0,1 0,8

Mnf 3,9 7,1 4,9 5,2 16,7 4,7 8,7 30,1 6,1

Agb 4,2 3,2 -     22,9 6,4 2,8 10,9 14,7 5,1

Agc 0,5 2,4 -     1,0 2,0 1,5 3,5 2,0 0,4

Ext 0,1 1,2 -     0,7 7,7 0,1 0,2 0,0 0,2

Mnf 12,3 9,9 -     6,7 8,1 10,7 5,7 7,9 9,2

Agb 0,6 2,9 0,28   -     5,5 0,8 3,6 1,3 3,2

Agc 7,6 12,2 7,33   -     6,9 7,2 1,7 2,5 6,0

Ext 0,0 0,4 0,21   -     12,2 0,2 0,2 0,0 0,8

Mnf 6,3 7,9 5,06   -     8,8 6,0 8,5 5,8 8,4

Agb 0,4 2,6 0,7 4,2 3,9 2,1 2,0 2,0 3,9

Agc 0,7 2,5 2,2 4,0 2,8 6,0 3,0 2,4 3,6

Ext 0,0 1,4 0,5 1,4 0,3 0,0 0,1 0,1 0,3

Mnf 10,9 6,4 6,1 3,9 6,0 17,5 8,0 7,6 7,3

Agb 5,6 5,5 3,8 8,1 8,3 5,7 2,5 2,8 4,9

Agc 0,7 2,1 0,5 0,9 4,3 4,6 0,5 1,6 1,9

Ext 0,4 1,5 0,1 2,6 3,3 0,2 0,2 0,0 0,6

Mnf 9,0 8,0 10,3 6,9 7,6 9,5 7,0 7,0 9,9

Agb 0,8 3,7 0,5 7,9 7,2 3,3 5,1 3,4 7,3

Agc 1,4 4,4 1,5 3,5 5,6 8,9 3,9 7,0 3,7

Ext 0,1 0,9 3,0 2,6 2,6 0,3 0,4 0,2 0,6

Mnf 70,0 10,9 15,3 7,1 10,0 24,5 11,3 21,4 9,9

Agb 6,3 5,3 2,0 13,7 14,8 22,4 12,2 9,7 11,4

Agc 0,2 1,5 0,6 3,7 2,5 3,0 3,6 8,5 0,2

Ext 4,3 10,6 13,7 9,2 3,5 0,3 0,3 5,2 1,6

Mnf 10,8 22,3 21,7 16,5 19,4 21,2 20,2 18,7 26,3

Agb 0,8 1,5 0,7 2,1 2,3 2,1 2,1 1,4 -     

Agc 0,8 1,6 0,3 5,7 3,8 3,3 1,8 2,0 -     

Ext 0,1 0,8 0,0 0,6 0,3 0,1 0,0 0,0 -     

Mnf 2,0 3,0 3,1 2,1 2,7 3,6 3,4 3,4 -     

EU27

RLA

USA

SSA

ROW

CHN

EXPORTADOR

ARG

ASA

BRA
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APÊNDICE E – EQUIVALENTE TARIFÁRIO EXPORTAÇÃO 

 

 

Valor Porcentual 

IMP Setor ARG ASA BRA CHN EU27 RLA ROW SSA USA

Agb -     4,1 4,4 6,8 4,8 3,7 3,8 9,7 3,8

Agc -     0,8 3,0 0,8 2,1 0,7 1,3 6,7 2,2

Ext -     3,1 0,1 0,1 3,7 0,6 25,1 4,5 0,0

Mnf -     5,6 11,0 5,5 5,9 9,8 7,4 13,3 3,7

Agb 4,7 3,6 2,4 4,4 7,6 5,8 6,7 3,5 4,4

Agc 3,5 3,5 1,0 1,5 1,5 3,1 2,9 1,8 1,8

Ext 1,2 0,4 0,1 2,6 2,8 1,2 0,5 2,6 0,3

Mnf 5,6 5,8 5,6 5,7 5,9 7,0 8,4 13,9 3,4

Agb 3,8 2,2 -     2,9 4,6 3,5 2,8 3,3 3,2

Agc 0,7 0,5 -     0,0 0,3 0,7 2,0 13,3 0,2

Ext 0,1 1,5 -     0,3 6,9 0,2 6,4 1,9 0,0

Mnf 8,6 5,6 -     8,9 5,0 8,8 7,0 12,0 3,7

Agb 3,2 4,5 3,00   -     6,3 4,3 8,9 7,6 2,7

Agc 22,4 9,3 5,27   -     1,9 4,9 4,2 13,9 1,7

Ext 0,5 1,0 0,19   -     5,4 1,0 4,6 0,5 0,5

Mnf 4,5 4,8 6,30   -     3,8 6,8 6,8 10,9 3,0

Agb 1,7 3,6 1,5 5,3 4,0 4,5 4,4 6,7 1,9

Agc 0,7 22,8 8,1 12,6 3,0 11,4 7,5 7,6 3,5

Ext 4,0 2,6 1,2 3,9 0,6 0,7 6,9 2,6 0,1

Mnf 5,2 8,1 7,6 6,9 6,0 7,8 9,5 11,4 3,7

Agb 9,0 3,3 5,3 8,0 6,1 5,9 4,2 3,7 3,8

Agc 1,0 4,5 0,7 0,6 2,2 4,5 2,5 1,5 1,4

Ext 0,3 1,6 2,5 1,5 1,8 0,3 1,3 7,0 0,0

Mnf 7,0 5,7 7,8 5,3 5,6 9,3 10,2 13,5 3,8

Agb 4,5 3,2 3,0 3,7 4,5 2,8 5,5 6,3 3,5

Agc 0,9 3,6 1,7 4,5 2,1 2,3 5,3 3,6 3,0

Ext 1,2 0,1 0,2 0,6 0,2 1,1 0,5 0,4 0,0

Mnf 4,9 11,5 10,5 6,7 7,4 10,3 10,5 10,9 4,7

Agb 4,3 6,5 6,0 3,9 4,7 5,2 6,9 8,6 3,5

Agc 2,7 2,2 1,4 0,7 1,4 1,3 4,6 8,6 0,3

Ext 0,0 0,3 0,0 0,9 0,4 0,1 0,6 2,3 0,0

Mnf 6,5 5,2 13,8 6,0 4,5 10,4 27,3 12,6 13,3

Agb 2,6 3,5 0,9 3,7 5,9 4,0 6,6 7,5 -     

Agc 1,6 5,6 0,5 5,3 3,3 2,7 4,4 1,0 -     

Ext 3,9 3,1 0,2 1,0 1,9 1,6 1,9 0,8 -     

Mnf 7,3 5,7 8,2 6,7 5,1 9,7 9,7 15,0 -     

EU27

RLA

ROW

SSA

USA

EXPORTADOR

ARG

ASA

BRA

CHN


