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RESUMO 

O setor de serviços possui uma participação superior a 70% do total produzido na 

economia mundial. Entretanto, no comércio mundial apenas 21% do total 

transacionado é no setor de serviços. A literatura aponta que um grande impeditivo a 

uma maior expansão do comércio internacional nesse setor são as barreiras 

regulatórias impostas pelos países. Baseado no trabalho de Fontagné et al (2011), 

calculam-se os equivalentes tarifários para 14 tipos de serviços transacionados 

mundialmente utilizando uma base de dados inédita retirada do GTAP para os anos 

de 2004, 2007 e 2011. Os resultados indicam que países desenvolvidos, como 

Alemanha, Estados Unidos, e Irlanda apresentam os menores equivalentes 

tarifários, enquanto que países em desenvolvimento, como Laos, Togo, Ruanda, 

Malawi e Namíbia apresentam as maiores barreiras. Mais ainda, as barreiras 

tarifárias veem caindo ao longo do tempo, tanto intra setores quanto intra países. 

 

Palavras-chave: Tarifas, Comércio Internacional de Serviços, GTAP. 
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ABSTRACT 

Services account for more than 70% of total production in the world economy. 

However, international trade in this sector represents only 21% of total world trade. 

Literature suggests major impediments to further expansion of international trade in 

services are barriers imposed by countries. Based on Fontagné et al (2011), this 

study measures tariff equivalents for 14 types of services using a self-constructed 

database for the years of 2004, 2007 and 2011. Results suggest that developed 

countries such as Germany, United States, and Ireland present the lowest tariff 

equivalents while developing countries such as Laos, Togo, Rwanda, Malawi and 

Namibia charge the highest tariffs. Also, we find evidence that service barriers have 

been falling over time, for sectors and countries. 

 

Keywords: Tariffs, International Trade in Services, GTAP. 
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1. Introdução 

 

Na economia mundial o setor de serviços é o que possui a maior fatia 

dentre os setores, com participação superior a 70% do total produzido. No caso dos 

EUA e da União Europeia, essa parcela corresponde a cerca de 80% da economia, 

sendo que estes por sua vez são 60% do total exportado.  

Entretanto, essa elevada participação na economia doméstica não se 

reflete no comércio internacional em que a o setor de serviços atinge apenas 21% 

do total transacionado. Um dos principais motivos desta baixa colaboração no 

comércio internacional são as elevadas barreiras regulatórias impostas pelos países 

para diferentes setores.  

Essas barreiras aos serviços se manifestam por meio de regulações 

governamentais que reduzem o acesso ao mercado de firmas estrangeiras, como 

apontado por Fontagné et al. (2011). Borchert et al. (2014) concluem que os serviços 

profissionais e de transporte são os mais protegidos tanto em países desenvolvidos 

quanto em desenvolvimento, enquanto os serviços de comércio, telecomunicações e 

financeiros são os mais abertos.  

Outro fator que explica a baixa participação nas transações dos serviços 

se deve ao fato dele apresentar características distintas do que se observa no 

comércio de bens, o que torna seu comércio mais restrito, como apontado por Mirza 

e Nicoletti (2004). 

Apesar das barreiras impostas pelos países, diversos estudos apontam 

como uma abertura para serviços pode ter impactos nas economias domésticas e 

mundial. Decreux e Fontagné (2011) estimam que uma redução 3% na proteção dos 

serviços levaria a um aumento de US$ 85 bilhões no Produto Interno Bruto (PIB) 

mundial. Duggan et al. (2013) utilizando evidências da Indonésia mostram que a 

redução nas barreiras ao Investimento Estrangeiro Direto (IED) no setor de serviços 

no período de 1997 a 2009 elevou a produção neste setor e aumentou em 8% a 

Produtividade Total dos Fatores (PTF) na indústria manufatureira. 

No caso brasileiro, o setor de serviços representa pouco mais de 72% do 

Produto Interno Bruto do País (PIB), com destaque para os serviços públicos, 
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comércio e atividades imobiliárias que correspondem por mais 50% do setor de 

serviços.  

Porém, devido tanto a barreiras internas quanto externas a participação 

do setor de serviços na balança de pagamentos brasileira é baixa e deficitária. 

Enquanto a corrente de comércio de bens do país em 2015 foi de US$ 362,5 

bilhões, a corrente de comércio de serviços foi US$ 104,5 bilhões, com um déficit de 

US$ 36,9 bilhões. Os principais serviços exportados pelo país são outros serviços de 

negócios, inclusive arquitetura e engenharia e viagens, com 68,5% do total 

exportado. Os principais serviços importados são aluguel de máquinas e 

equipamentos e viagens com 55,3% do total importado. 

Segundo OECD (2016), em 2014 os Estados Unidos foram o principal 

destino das exportações de serviços do Brasil com uma participação de 30%. 

Estados Unidos e Holanda foram as principais origens das importações de serviços 

do Brasil com uma participação de 27% e 25%, respectivamente. O estudo também 

mostra que 46% do Investimento Estrangeiro Direto (IED) feito no país foi para o 

setor de serviços no ano de 2014, assim como os principais investimentos feitos pelo 

país no exterior foram neste setor. 

Relacionando o setor de serviços aos outros setores, o setor de serviços 

é a ligação essencial entre esses e o canal de distribuição entre as economias. 

Fitzsimmons e Fitzsimmons (2000) destacam que nenhuma economia pode 

funcionar sem a infra-estrutura que os serviços proporcionam na área de transporte 

e comunicação, e, menos ainda, sem serviços como educação e saúde. Olhando de 

uma perspectiva global, é impossível desconsiderar que uma boa rede de serviços 

está diretamente relacionada a competitividade dos outros setores: primário e 

secundário. Os serviços financeiros são fundamentais para transacionar os valores 

referentes a bens e outros serviços comercializados, setores de transportes para 

levar levar bens de um continente a outro, serviços de comunicação e propaganda 

que alavancam e impulsionam outros serviços como de viagens, entre outros. Assim, 

é necessário reconhecer que os serviços não são atividades de menor importância 

mas sim o setor que de fato agrega imensa vantagem competitiva para os demais, 

não podendo se tornar mais competitivo no setor extrativista ou de manufatura sem 

o desenvolvimento pleno dos serviços que proporcionarão a geração de bens.. 
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Nenhuma grande economia conseguiria se desenvolver adequadamente 

sem o diferencial competitivo dos serviços, suportando a manufatura e o 

extrativismo, gerando por si só grandes receitas. Basta olhar a proporção do setor 

de serviços nos PIBs dos países mais desenvolvidos, podendo afirmar que há uma 

relação direta entre esses. 

Portanto, devido às diversas limitações que são impostas ao comércio de 

serviços, ao contrário de bens que surgem por meio de tarifas ou impostos, torna-se 

importante estimar e mensurar um equivalente tarifário para tornar essas limitações 

impostas pelos países comparáveis.  

Esta dissertação tem como objetivo a estimação de barreiras tarifárias e 

sua magnitude quanto a proteção do setor de serviços com base na metodologia de 

modelos gravitacionais com dados em painel utilizada por Fontagné et al. (2011). 

Para obter maior robustez nos resultados, realizam-se as estimativas também via um 

modelo de Poisson, robusto á heteroscedasticidade e presença de zeros na 

amostra, conforme sugerido por Anderson et. al. (2015) e feita uma análise sobre o 

comportamento das barreiras no período da amostra. As barreiras tarifárias 

estimadas poderão, posteriormente, ser utilizadas em um modelo de equilíbrio geral 

computável (EGC) para analisar os impactos sobre a economia brasileira. 

Na estimação por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), os resultados 

mostram que os tipos de serviços cuja proteção tarifária é maior são eletricidade e 

(ely) e distribuição de gás (gdt), calculadas entre 343,99% e 443,85%. No tocante 

aos outros serviços, o nível médio de proteção varia entre 76,89% (atp) e 135,34% 

(ofi), sendo que o nível máximo de proteção chega 361,93% (wtp). 

Em uma estimação alternativa via modelo de Poisson os resultados se 

mantém. A média de proteção de ely e gdt foram calculadas em 367,47% e 

349,11%, respectivamente. A média de proteção dos outros serviços varia entre 

79,41% (wtr) e 234,36% (ofi). Além disso, países desenvolvidos como Alemanha, 

Estados Unidos e Irlanda apresentam as menores estimativas para os equivalentes 

tarifários enquanto que países em desenvolvimento apresentam barreiras maiores, 

como é o caso de Laos, Togo, Ruanda, Malawi e Namíbia. 

A análise do modelo de Poisson é aprofundada, observando-se os 

coeficientes, por ano, países e setores. As evidências encontradas mostram que as 
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barreiras tarifárias vem caindo consistentemente ao longo do tempo, seja intra 

setores ou países. 

Esta dissertação está dividida em sete seções. A primeira seção é esta 

introdução. Na seguinte, é realizada uma revisão da literatura sobre os trabalhos já 

publicados sobre este tema. Na terceira, apresentam-se as metodologias usadas 

para estimação das barreiras tarifárias no setor de serviços e a base de dados 

utilizada. A quarta seção avalia os resultados obtidos ao passo que a seção cinco 

compara as metodologias. A seção seis analisa o comportamento intertemporal das 

barreiras e, por fim, a seção sete conclui. 
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2. Revisão da Literatura 

 

Após a introdução do tema e a relevância dos estudos nesta área, nesta 

seção serão apresentados os trabalhos já realizados na área, qual a metodologia 

utilizada e quais os principais resultados obtidos. 

Uma das grandes dificuldades associadas à estimação das barreiras para 

o comércio é a forma de conseguir quantificar essas barreiras, pois boa parte delas 

não possui um valor especifico como as cotas, licenças, proibições.  

Hoeckman (1996) utiliza uma metodologia baseada no índice de 

frequência que atribui um valor numérico ao nível de restrição imposta por cada país 

em um dado setor. Para isso, o autor divide as barreiras nos seguintes tipos: i) 

cotas, conteúdo local e proibições; ii) instrumentos de preço (como dumping); iii) 

padrões, licenças e procurações; iv) acesso discriminatório às redes de distribuição. 

Os dados são obtidos do General Agreement on Trade in Services (GATS) no qual é 

atribuída uma tarifa equivalente arbitrária ao país que aparenta possuir a política 

mais protecionista e as tarifas equivalentes dos outros países são calculadas com 

base neste país de referência. 

Hardin e Holmes (1997) focam nas barreiras aos IED e tentam aperfeiçoar 

a metodologia de Hoeckman (1996) no qual os autores utilizam as informações 

atuais de restrições ao IED e a incorporam nos tipos de barreiras e nos seus 

impactos econômicos, para criar um equivalente tarifário para o IED utilizando 

índices e pesos associados a cada categoria de restrição. 

Matoo (1999) utiliza uma metodologia similar a de Hoeckamn (1996) com 

as diferenças de que o autor utiliza pesos distintos para diferentes modos de oferta e 

elabora um sistema mais complexo para quantificar as restrições em cada serviço. 

Stern (2000) pondera que o índice de Hoeckman (1996) é relativo, não 

podendo ser utilizado com um índice real para o equivalente tarifário.  

A literatura também caminhou para estimação de índices de restrição 

para cada setor de serviços, como Warren (2001) para telecomunicações, McGuire 

and Schuele (2001) para o setor bancário, Kemp (2001) para educação e Nguyen- 

Hong (2000) para os serviços profissionais. 

Outra forma utilizada para a estimação das barreiras tarifárias é o método 

de dois estágios. No primeiro estágio, as informações qualitativas sobre restrições 
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regulatórias são transformadas em um índice quantitativo para diferentes tipos de 

barreiras. No segundo estágio, utiliza-se um modelo econométrico e com esse 

estima-se o efeito das restrições do comércio de serviços em algumas medidas de 

performance econômica como preço, custo, margens de preço e custo. Essa 

metodologia foi desenvolvida e aplicada por Dee (2005). 

Dihel e Shepherd (2007) utilizam esta metodologia por os setores 

bancários, seguros, telecomunicações e engenharia utilizando como base os dados 

de países emergentes do leste europeu, Ásia, América Latina e África, obtendo 

índices de restrição para cada setor e equivalente tarifário com intervalos de 

confiança. 

Fontagné e Mitaritonna (2013) utilizam a metodologia de dois estágios 

para os setores de telefonia fixa e móvel, além do setor de distribuição para alguns 

países emergentes. Os autores mostram que o índice sintético de restrição ao 

comércio tem efeito significativo sobre as margens de preço-custo. Além disso, 

concluíram que mais da metade dos equivalentes ad valorem são superiores a 50%, 

sendo que seis são superiores a 100%. 

A forma mais utilizada para na literatura para medir o nível de proteção 

em serviços é por meio da metodologia econométrica de modelos gravitacionais. O 

pioneiro no desenvolvimento desta metodologia foi Tinbergen (1962) para estudos 

empíricos na área de comércio internacional para prever comércio bilateral de bens. 

Para a área de serviços o primeiro trabalho publicado foi François (1993) 

que mostrou que algumas das variáveis utilizadas para prever o comércio de bens 

também são boas para prever o comércio de serviços para o caso dos Estados 

Unidos. 

Park (2002) utiliza o modelo gravitacional para o comércio bilateral de 

serviços e busca mensurar as barreiras ao comércio para sete setores de serviço e 

cinquenta e um países. A metodologia implementada pelo autor é muito semelhante 

àquela que será utilizada neste trabalho.  

Mirza e Nicoletti (2004) argumentam que como o serviço é parcialmente 

produzido onde é consumido, devem ser utilizadas tanto as variáveis dos países 

importadores quanto dos exportadores. Os autores encontram como resultado que 

fatores políticos e não políticos afetam o uso de insumos por importadores e 

exportadores tendo um efeito similar em ambos os países. Este resultado, segundo 
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os autores, contribui para explicar por que a balança comercial bilateral de serviços 

transacionáveis é tipicamente menor que o comércio bilateral de bens. 

Walsh (2006) utiliza o modelo gravitacional e testa uma série de variáveis 

e estimadores, concluindo que o melhor é o de Hausman-Taylor. A riqueza dos 

países e a língua comum foram as variáveis mais importantes para explicar o 

comércio de serviços.  

Kimura e Lee (2006) utilizando o modelo gravitacional, com uma base de 

dados da OCDE, para dez países desta instituição e outros países para os anos de 

1999 e 2000. Um resultado importante é que o modelo gravitacional possui maior 

poder explicativo sobre o comércio de serviços do que de bens, além destes serem 

complementares no comércio internacional. 

Francois et al. (2009) utilizando a Trade in Services Database para 188 

países entre os anos de 1994 a 2006 com dados tanto para o setor de serviços 

quanto para o IED.   

Fontagné et al. (2011) utilizam uma metodologia muito semelhante àquela 

adota por Park (2002) para estimar o equivalente tarifário para cada um dos 65 

países analisados e os nove setores de serviço verificados. Os autores indicam que 

a análise é realizada por meio da metodologia de efeitos fixos que se mostrou 

preferível a de resíduos normalizados utilizada por Park (2002). Como resultado, os 

autores observam que o setor com o menor grau de proteção é o de transportes, 

com tarifa média de 26% e aquele com maior grau é o de construção civil, com tarifa 

média de 75%. 

Anderson et al (2015), utilizam um modelo estrutural gravitacional para 

estimar a barreiras aos serviços entre diversos setores, países e ao longo do tempo. 

Os autores assumem que a distribuição dos dados de comércio bilateral segue uma 

distribuição de Poisson com a média condicional assumindo o formato exponencial. 

Por seu caráter não linear, a metodologia de Poisson permite que o modelo se 

adapte melhor à presença de uma grande quantidade de zeros na amostra e 

também à possível presença de heteroscedasticidade. Por meio desta nova 

metodologia, os autores analisam as barreiras levando em consideração o papel das 

instituições, geografia, tamanho e infraestrutura digital como determinantes das 

barreiras. Ao final, os autores observam que as barreiras se reduziram ao longo do 

tempo, mas há diferenças entre setores e países. 
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Yotov et al (2016) defendem a utilização do modelo gravitacional para a 

estimação de barreiras ao comércio, pois este modelo é muito intuitivo, é um modelo 

estrutural com fundamentos teóricos sólidos, uma estrutura realista de equilíbrio 

geral, estrutura flexível e, por fim, com elevado poder preditivo. Com isso, os autores 

buscam fornecer um guia prático para realizar a estimação correta dos efeitos de 

equilíbrio parcial do comércio bilateral e barreiras, consistentes com um modelo 

gravitacional. Na segunda parte do trabalho, os autores procuram fornecer um guia 

prático para a obtenção dos efeitos de equilíbrio geral das políticas de comércio com 

um modelo gravitacional.   

Além da literatura metodológica, são interessantes os trabalhos que 

indicam como uma abertura e maior regulação no setor de serviços pode ter um 

impacto positivo sobre a economia mundial e dos países. 

Decreaux e Fontagné (2011) analisam qual o impacto na economia 

mundial de uma integração maior liberalização do mundo. Utilizando dados do 

Global Trade Analysis Project (GTAP) e Market Access Map (MAcMap) e fazem as 

alterações no período de 2004 a 2010 utilizando diversas hipóteses e possíveis 

cenários. Os autores concluem que os impactos no produto mundial de longo prazo 

seria de US$ 70 bilhões com uma liberalização na agricultura e na indústria e de 

US$ 85 bilhões no setor de serviços com uma redução de 3% na proteção desse 

setor. O ganho agregado seria de US$ 187 bilhões, pois ainda haveria um ganho de 

eficiência de US$ 35 bilhões.  

Duggan et al (2013) analisam como reduções nas restrições de 

Investimento Estrangeiro Direto (IED) no setor de serviços da Indonésia afetou a 

indústria manufatureira de 1997 a 2009. Os resultados apontam que essa política 

levou a uma melhora nos indicadores do setor de serviços do país e que houve um 

aumento de 8% na Produtividade Total dos Fatores (PTF) no setor manufatureiro, 

associado a melhorias no setor de transportes, energia elétrica, gás e de água. 

Portanto, esta revisão de literatura mostrou que há diversas formas de 

mensurar as barreiras no setor de serviços no comércio mundial. Além disso, 

existem metodologias bem distintas na busca de estimar essas barreiras, sendo que 

este trabalho busca utilizar a metodologia apontada como a mais correta pela 

literatura e com isso obtermos resultados que poderão ser posteriormente utilizados 

em um modelo de equilíbrio geral. Por fim, apresenta os impactos positivos que uma 
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redução nas barreiras poderia ter tanto no desenvolvimento do país que realiza a 

liberalização quanto uma redução por meio de um acordo global.  
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3. Base de Dados e Metodologia 

 

3.1. Base de dados 

 

A base de dados utilizada no trabalho foi a Global Trade Analysis Project 

(GTAP) versão 9, que fornece informações sobre o valor de exportações e 

importações entre países para 14 tipos de serviços, a saber: eletricidade (ely), 

distribuição de gás (gdt), água (wtr), construção (cns), comércio (trd), outros 

transportes (otp), transporte pluvial (wtp), transporte aéreo (atp), comunicação (cmn), 

intermediação financeira (ofi), seguros (insurance), imóveis, aluguéis e negócios 

empresariais (obs), recreação (ros) e outros serviços governamentais (osg)1. Apesar 

da versão 9 da base do GTAP apresentar 15 tipos de serviços, incluindo também 

habitação (dwe), esse último setor de serviços apresentou fluxos de comercio nulos 

para todos as relações entre países e foi então retirado da análise.  

Foram compilados os dados de 140 países disponibilizados pelo GTAP 

para os anos de 2004, 2007 e 2011. De acordo com Aguiar (2016), a confiabilidade 

da base se dá pela colaboração em sua criação, uma vez que indivíduos e 

organizações especializadas contribuem com matrizes insumo-produto, informações 

macroeconômicas, comércio, entre outros. As estatísticas descritivas dos dados são 

apresentadas nas Tabelas 1, 2 e 3. 

São apresentados o número de observações, média, desvio-padrão, 

mínimo e máximo para as seguintes variáveis. O PIB dos países, em milhões de 

US$, os valores comercializados de cada um dos serviços descritos acima, e as 

dummies para os pares de países. São elas: (i) contig, igual a um quando dois 

países possuem fronteiras contíguas e zero caso contrário; (ii) comlang_off, igual a 

um quando os países não falam a mesma língua e zero caso contrário; (iii) 

comlang_ethno, igual a um quando os países tem mesma língua e etnia 

predominante e zero caso contrário; (iv) colony, igual a um quando os países tiveram 

algum passado colonial e zero caso contrário; (v) comcol, igual a um quando os 

países tiveram o mesmo colonizador após 1945 e zero caso contrário; (vi) curcol, 

igual a um quando os países ainda possuem uma relação colonial e zero caso 

                                                           
1 Mais informações sobre as definições de cada categoria podem ser encontradas no site do GTAP: 
<https://www.gtap.agecon.purdue.edu/databases/contribute/detailedsector.asp> 
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contrário; e (vii) col45, igual a um quando os países tiveram uma relação colonial 

após 1945. 

Tabela 1 – Dados GTAP, 140 países (2004) 

Variável Observações Média Desvio-Padrão Mínimo Máximo 

PIB (US$ milhões) 16800 357.90 1254.76 1.94 12274.93 

Ely 19600 1.43 21.09 0.00 1198.20 

Gdt 19600 0.34 5.33 0.00 289.35 

Wtr 19600 0.12 1.04 0.00 64.47 

Cns 19600 2.46 22.04 0.00 712.05 

Trd 19600 11.73 168.76 0.00 18164.33 

Otp 19600 10.36 80.32 0.00 3285.13 

Wtp 19600 3.78 39.74 0.00 2441.70 

Atp 19600 8.65 73.88 0.00 3449.30 

Cmn 19600 3.35 23.07 0.00 966.45 

Ofi 19600 5.85 81.04 0.00 5935.39 

insurance 19600 4.36 60.78 0.00 4528.51 

Obs 19600 25.51 200.54 0.00 8873.36 

Ros 19600 5.94 57.70 0.00 3872.29 

Osg 19600 8.49 102.32 0.00 6413.19 

contig 14161 0.02 0.15 0.00 1.00 

comlang_off 14161 0.12 0.32 0.00 1.00 

comlang_ethno 14161 0.13 0.34 0.00 1.00 

colony 14161 0.02 0.12 0.00 1.00 

comcol 14161 0.07 0.25 0.00 1.00 

curcol 14161 0.00 0.02 0.00 1.00 

col45 14161 0.01 0.09 0.00 1.00 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

 

 

 

 



‘ 

‘ 

22 
 

Tabela 2 – Dados GTAP, 140 países (2007) 

Variável Observações Média Desvio-Padrão Mínimo Máximo 

PIB (US$ milhões) 16800 471.43 1482.68 2.52 14477.63 

ely 19600 2.26 35.80 0.00 2540.17 

gdt 19600 1.30 34.76 0.00 2809.71 

wtr 19600 0.17 1.25 0.00 56.84 

cns 19600 4.67 40.31 0.00 1826.83 

trd 19600 15.84 182.13 0.00 18324.50 

otp 19600 14.52 99.80 0.00 4826.77 

wtp 19600 5.17 51.80 0.00 3671.23 

atp 19600 12.28 91.14 0.00 3739.82 

cmn 19600 5.11 34.19 0.00 1322.82 

ofi 19600 11.50 163.72 0.00 10709.89 

insurance 19600 5.83 87.52 0.00 7711.20 

obs 19600 39.73 291.65 0.00 13407.56 

ros 19600 7.64 64.53 0.00 3410.40 

osg 19600 11.00 117.99 0.00 6956.02 

contig 14161 0.02 0.15 0.00 1.00 

comlang_off 14161 0.12 0.32 0.00 1.00 

comlang_ethno 14161 0.13 0.34 0.00 1.00 

colony 14161 0.02 0.12 0.00 1.00 

comcol 14161 0.07 0.25 0.00 1.00 

curcol 14161 0.00 0.02 0.00 1.00 

col45 14161 0.01 0.09 0.00 1.00 

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 3 – Dados GTAP, 140 países (2011) 

Variável Observações Média Desvio-Padrão Mínimo Máximo 

PIB (US$ milhões) 16800 595.13 1721.18 3.76 15517.93 

ely 19600 2.85 45.00 0.00 3039.91 

gdt 19600 1.40 18.39 0.00 909.81 

wtr 19600 0.20 1.49 0.00 68.35 

cns 19600 5.84 51.08 0.00 2489.87 

trd 19600 19.23 195.34 0.00 18458.44 

otp 19600 18.37 123.91 0.00 6872.33 

wtp 19600 6.49 65.66 0.00 4613.14 

atp 19600 15.36 114.84 0.00 5087.36 

cmn 19600 6.40 42.32 0.00 1754.45 

ofi 19600 14.41 201.03 0.00 14100.80 

insurance 19600 7.29 107.57 0.00 8782.42 

obs 19600 49.79 366.08 0.00 18519.73 

ros 19600 9.57 78.91 0.00 4097.89 

osg 19600 13.72 147.08 0.00 8649.28 

contig 14161 0.02 0.15 0.00 1.00 

comlang_off 14161 0.12 0.32 0.00 1.00 

comlang_ethno 14161 0.13 0.34 0.00 1.00 

colony 14161 0.02 0.12 0.00 1.00 

comcol 14161 0.07 0.25 0.00 1.00 

curcol 14161 0.00 0.02 0.00 1.00 

col45 14161 0.01 0.09 0.00 1.00 

Fonte: Elaboração própria 

Ao observar os valores de PIB extraídos do Banco Mundial, vê-se que a 

média do PIB aumenta em torno de 66% de 2004 a 2011, informação essa que será 

relevante na análise dos resultados das barreiras ao final do trabalho, verificando se 

uma maior abertura ou fechamento em nível global no setor de serviços pode ter 

contribuído para o aumento da média global do PIB dos países aqui analisados.  

Quanto aos valores de serviços transacionados entre pares de países, há 

uma grande concentração até US$1 milhão. Serviços como ely, gdt e wtr tiveram 

90% dos fluxos dentro dessa faixa, com cerca de 10% a 15% desse total podendo 

ser considerado fluxo zero. Porém, serviços como otp e obs tiveram cerca de 35% 

das amostras acima de US$1 milhão, com um percentual muito pequeno de fluxos 

que poderiam ser considerados fluxos zero. Dada a característica construtiva da 

base, somado ao fato do trabalho utilizar um método de estimação por Poisson 
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robusto também a presença de fluxos zeros, esses tais fluxos são considerados 

como apresentados na base sem tratamento ou aproximação dos mesmos o que 

poderia interferir ou até mesmo viesar a análise. 

As dummies de efeito fixo foram retiradas do próprio website do GTAP: 

(http://www.cepii.fr/CEPII/en/bdd_modele/bdd.asp) e são utilizadas para controlar os 

fatores que afetam o comércio internacional, como fronteira, língua comum entre os 

países dentre outras, como explicitado anteriormente. É visto que essas, como o 

próprio nome indica, são invariantes no tempo e apresentam os mesmos valores nas 

três tabelas. A intuição por traz das médias das dummies aqui apresentadas é o 

percentual de cada efeito fixo: em média, 13% dos pares de países tem a língua 

comum e a mesma etinia predominante, por exemplo. 

Note-se ainda que há mais observações para as variáveis de fluxo de 

comércio do que para o PIB em todos os anos da amostra. Isso ocorre pois o GTAP 

agrega alguns países menores em regiões, como, por exemplo, o “Resto da 

Oceania”, que agrega as ilhas Fiji e outras duas dezenas de pequenas ilhas da 

região. Na ausência de estimativas oficiais do PIB para essas regiões agregadas, 

optou-se por retira-las da análise. 

A metodologia aplicada aos dados é detalhada na próxima seção. 

 

3.2. Metodologia de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) 

 

A base metodológica do seguinte trabalho é retirada dos trabalhos de 

Park (2002) para a definição das equações a serem estimadas, bem como as fontes 

de dados utilizadas; Anderson e van Wincoop (2003) no tocante ao modelo teórico e 

hipóteses envolvidas nos cálculos dos equivalentes tarifários; e Fontagné et al. 

(2011) que compila as informações dos trabalhos anteriores, aplicando-as a um caso 

similar ao tratado nessa dissertação. 

Seguindo a metodologia apresentada por Fontagné et al (2011), há várias 

formas de estimar barreiras tarifárias. O modelo 1 utiliza dados em cross-section 

parcialmente reconstruídos, da seguinte forma: 

ln(𝑥𝑖𝑗) = 𝑐 + 𝛼1 ln(𝑦𝑖) + 𝛼2 ln(𝑦𝑗) + 𝛼3 ln(𝑃𝑖) + 𝛼4 ln(𝑃𝑗) + 𝛼5 ln(𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗) + ∑ 𝛼𝑖𝑗𝐷𝑖𝑗 + 𝜀𝑖𝑗  (1) 

http://www.cepii.fr/CEPII/en/bdd_modele/bdd.asp
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em que 𝑥𝑖𝑗  é a exportação de serviços do país 𝑖  para o país 𝑗  (em milhões de 

dólares), 𝑦𝑖 é o PIB do país exportador, 𝑦𝑗 é o PIB do país importador, 𝑃𝑖 é o índice 

geral e preços do exportador, 𝑃𝑗 é o índice geral de preços do importador, 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗 é a 

distância entre os dois países e 𝐷  é um vetor de dummies que incluem língua 

comum, fronteiras e mesmo continente. 

Nesse modelo, o objetivo é obter uma estimativa dos resíduos, 

posteriormente usada para calcular os equivalentes tarifários, logo, a qualidade dos 

resultados dependem da precisão das estimativas. Há dois problemas envolvidos 

nesse procedimento. Primeiramente, os preços utilizados nas regressões não 

possuem fundamentação teórica. Em segundo lugar, pode haver fatores não 

observados correlacionados com o termo de erro, levando a estimativas viesadas. 

Uma alternativa a esses problemas é a utilização de um modelo baseado 

em efeitos fixos de países (modelo 2). Nesse caso, a proxy para  o nível de proteção 

do importador será o seu próprio efeito fixo: 

ln(𝑥𝑖𝑗) = 𝑐 + 0,8 ln(𝑦𝑗) + 𝛼1 ln(𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗) + ∑ 𝛾𝑖𝐼𝑖
𝑖

+ ∑ 𝛾𝑗𝐼𝑗
𝑖

+ ∑ 𝛼𝑖𝑗𝐷𝑖𝑗 + 𝜀𝑖𝑗    (2) 

em que 𝐼 é uma dummy de país, incluída tanto para o importador, como para o 

exportador. Essa dummy serve de controle para qualquer característica não 

observada dos países, incluindo os índices de preço, a proporção de serviços na 

economia e outras características intrínsecas que afetem a propensão a exportar ou 

importar. Para controlar por características entre os pares, utilizam-se novamente as 

dummies 𝐷𝑖𝑗. 

Sob esta especificação, o poder explicativo do modelo é alto, com o R² 

atingindo valores acima de 90%. Sendo assim, o termo de erro pode ser descartado 

como apenas um ruído, e o efeito fixo será uma boa estimativa das barreiras 

tarifárias. 

O modelo gravitacional (modelo 3) adiciona a dimensão tempo, que é a 

contribuição desse trabalho para a literatura. A utilização de dados do GTAP ao 

longo do tempo permitem a estimação a seguir: 

ln(𝑥𝑖𝑗𝑡) = 𝑐 + 0,8 ln(𝑦𝑗𝑡) + 𝛼1 ln(𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗) + ∑ 𝛾𝑖𝑡𝐼𝑖𝑡
𝑖𝑡

+ ∑ 𝛾𝑗𝐼𝑗
𝑖

+ ∑ 𝛾𝑡𝐼𝑡
𝑡

+ ∑ 𝛼𝑖𝑗𝐷𝑖𝑗 + 𝜀𝑖𝑗𝑡  (3) 

em que adicionam-se efeitos fixos de país e tempo, que ajudam a controlar para 

efeitos variantes no tempo. Com relação a 𝐷𝑖𝑗, além das dummies já citadas, são 
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incluídas dummies para controle de relação colonial entre os países e se eles 

pertencem ao mesmo bloco de relações comerciais. Por fim, são incluídas dummies 

de tempo, que controlam mudanças na média do termo de erro ao longo do tempo. 

A seguir, apresentam-se os passos para cálculo dos equivalentes 

tarifários. O trabalho de Anderson e van Wincoop (2003) deriva o modelo canônico 

por trás dos equivalentes tarifários. 

As exportações do país 𝑖  para o país 𝑗  representam uma fração 𝑠𝑗  da 

renda mundial, representando uma simples função do seu PIB e custos de comércio. 

Seja 𝑌  o PIB (com subcrito 𝑤  para o mundo), 𝜏  como custos de comércio e 𝜎  a 

elasticidade substituição, obtém-se a seguinte equação, em que 𝑃𝑗 é um índice de 

preços: 

𝑋𝑖𝑗 =
𝑌𝑖𝑌𝑗

𝑌𝑤
(

𝜏𝑖𝑗

Π𝑖𝑃𝑗
)

1−𝜎

  (4) 

em que 

Π𝑖 ≡ (∑ 𝑠𝑗 (
𝜏𝑖𝑗

𝑃𝑗
)

1−𝜎

𝑗

)

1
1−𝜎

  (5) 

No modelo gravitacional (modelo 3), 𝑌𝑗 é observado, 𝑌𝑖Π𝑖
(𝜎−1)

 é capturado pelo efeito 

fixo do exportador e 𝑃𝑗
(𝜎−1)

𝑡𝑗
(1−𝜎)

 pelo efeito fixo do importador e 𝑌𝑤 é a constante. 

Anderson e van Wincoop (2003) discutem o equilíbrio associado a barreiras 

simétricas e assimétricas e como elas podem ser distinguidas empiricamente. Assim 

como em Fontagné et al. (2011) esse trabalho atém-se ao caso assimétrico e 

assume-se que a regulação no setor de serviço 𝑗 possui impacto igual sobre todos 

os exportadores 𝑖, de forma que 𝜏𝑖𝑗 = 𝜏𝑗 para todo 𝑖. Além disso, considera-se que o 

país 𝑗 é suficientemente pequeno em relação ao resto do mundo (𝑠𝑗 pequeno), de 

forma que os impactos de 𝜏𝑗 em Π𝑖 podem ser ignorados. 

Conforme apresentado por Park (2002), ainda há mais um passo para inferir o nível 

de proteção, uma vez que 𝑥𝑗
𝑓𝑟𝑒𝑒

 não pode ser observado. Assim, para aproximar o 

caso sem regulação, precisa-se definir um país benchmark, que supostamente 
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possui livre comércio. Sob as hipóteses acima, o equivalente tarifário para o 

importador 𝑗 (𝑡𝑗) pode ser calculado da seguinte forma: 

ln(1 + 𝑡𝑗)
1−𝜎

= ln
𝑋𝑗

𝑋𝑗
𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑒𝑑

− ln
𝑋𝑏𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘

𝑋𝑏𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘
𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑒𝑑

  (6) 

Mas, usando a metodologia de efeitos fixos, a fórmula se reduz a: 

ln(1 + 𝑡𝑗)
1−𝜎

= 𝐹𝑒𝛾𝑗 − 𝐹𝑒𝛾𝑏𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘  (7) 

Ou seja, a simples subtração dos coeficientes de efeitos fixos calculados, 

em que o benchmark é o país com o maior efeito fixo calculado (mais aberto) da 

amostra. Assim, como em Fontagné et al. (2011), esta é a metodologia utilizada 

nesse trabalho. Importante ponderar que, uma vez que o benchmark muda entre os 

setores, não se pode comparar diretamente a magnitude das barreiras tarifárias 

calculadas pois são todas referenciadas àquele benchmark. Entretanto, chamam a 

atenção os autores, que o mais importante é a ordenação entre os países dentro de 

cada setor pois, não importa o benchmark, países mais abertos continuarão sendo 

mais abertos mesmo que o benchmark mude. 

A última hipótese necessária para efetuar os cálculos acima é a premissa 

sobre a elasticidade substituição  𝜎  em cada setor. Assume-se esse parâmetro 

constante e igual 5,6 para todos os setores2, assim como é feito em Park (2002), 

uma vez que há falta de estimativas dessa natureza na literatura. Ademais, essa 

hipótese influencia apenas na magnitude dos coeficientes calculados, não mudando 

a ordenação entre os países, que é o resultado mais importante. 

O trabalho de Anderson et. al. (2015) propõe uma metodologia alternativa 

para cálculo dos equivalentes tarifários, a estimação por Poisson. A maior vantagem 

dessa metodologia, em relação ao método de Mínimos Quadrados Ordinários 

(MQO), detalhado anteriormente, é que a equação estimada por Pseudo-Máxima-

Verossimilhança de Poisson (PPML, na sigla em inglês) lida melhor com problemas 

de heteroscedasticidade e presença de fluxos de comércio iguais a zero, dado seu 

caráter não linear, conforme destacado por Santos Silva and Tenreyro (2006, 2011). 

                                                           
2 Esta é uma limitação dos trabalhos nessa literatura como um todo, uma vez que as elasticidades-preço 
obtidas no trabalho de Francois et al. (2009) sugerem elasticidades distintas por setor. 
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A intuição por trás da utilização da metodologia de Poisson é a seguinte. 

Um grande acúmulo de zeros, ou valores muito próximos de zero como é o nosso 

caso, faz com que a reta de regressão de MQO fique deslocada, se adequando à 

presença desses dados na amostra. A reta de regressão “verdadeira”, ou em outras 

palavras, aquela que estima adequadamente a relação de interesse entre barreiras 

tarifárias e comércio de serviços, é estimada mais adequadamente através de um 

método não linear, como o de Poisson. O método de máxima verossimilhança, no 

qual ele se baseia, estima os parâmetros de forma a maximizar a probabilidade dos 

dados representarem a função de verossimilhança proposta. 

Por fim, o modelo de Poisson ainda traz o ganho em relação à presença 

de heteroscedasticidade, no modelo. O método de MQO continua apresentando 

estimativas não viesadas e consistentes sob heteroscedasticidade, mas o estimador 

deixa de ser eficiente, ou seja, deixa de apresentar a menor variância possível. 

Métodos não lineares, como o de Poisson, não se baseiam nessa hipótese e, 

portanto, performam melhor sob essas condições. 
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4. Resultados 
 

4.1. Resultados MQO 

 

Para a análise dos dados, foi usada a versão 12 do STATA/MP, que 

permite a utilização de quase 11.000 variáveis explicativas e analisa os dados em 

até metade do tempo quando comparado às versões anteriores. Em primeiro lugar, 

na Tabela 4 apresentam-se os resultados das estimações dos coeficientes do 

modelo 3 do capítulo anterior para o log do PIB, as dummies de fronteira, língua, 

entre outras e as dummies de países. 

Tabela 4 – Resultados estimações MQO (PIB e dummies de controle) 

 
Fonte: Elaboração própria 

Nota-se que o PIB e as dummies de ano foram quase sempre 

significantes a 1% para explicar o comércio entre os países. Esse também foi o caso 

para boa parte das dummies de controle lembrando ainda que a dummy de ano para 

2011 foi omitida para que não se tenha multicolinearidade perfeita na estimação. É 

importante destacar que, diferentemente do trabalho de Fontagné et al (2011), não 

estabeleceu-se o coeficiente do PIB em 0,8 já que os autores não apresentam boa 

justificativa teórica para fazê-lo. Inclusive, observando os resultados, nota-se que o 

coeficiente do PIB apresentou resultados menores que 0,8 e ainda assim 

significantes a 1% para explicar o fluxo de comércio entre os países. 

Observando os parâmetros estimados vemos que um aumento de 1% no 

PIB aumenta entre 0,2% e 0,4% a importação dos serviços utilizados na amostra. 

Apenas o comércio do serviço de eletricidade (ely) se mostrou não significante. Com 

relação às dummies incluídas no modelo, as mesmas usadas por Fontagné et al. 

(2011), temos que a contiguidade (contig) entre os países, a presença de língua e 

etnias comuns (comlamg_ethno) e o fato dos países terem apresentado alguma 

ely gdt wtr cns trd otp wtp atp cmn ofi insurance obs ros osg

log(pib) -0.06 0.4*** 0.41*** 0.49*** 0.36*** 0.38*** 0.3*** 0.42*** 0.3*** 0.41*** 0.29*** 0.23*** 0.38*** 0.33***

contig 2.19*** 0.45*** 0.65*** 0.56*** 0.63*** 0.61*** 0.6*** 0.45*** 0.53*** 0.56*** 0.56*** 0.52*** 0.59*** 0.63***

comlang_off -0.01 -0.04 0.01 0.05 0 0.02 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 0.03 0 0 0.02

comlang_ethno 0.16*** 0.14** 0.15*** 0.14*** 0.2*** 0.16*** 0.16*** 0.16*** 0.19*** 0.19*** 0.14*** 0.19*** 0.2*** 0.17***

colony 0.56*** 0.51*** 0.55*** 0.26*** 0.51*** 0.57*** 0.47*** 0.55*** 0.5*** 0.59*** 0.41*** 0.36*** 0.49*** 0.52***

comcol -0.04 -0.19*** -0.03 0.09** 0.06* 0.05 -0.01 0.05 0.03 0.02 0.02 0.02 -0.01 0.11***

curcol -0.14 -0.19 0 -0.25 0.21 0 -0.39 0.47 0.95** 1.17*** 0.96** 0.27 0.57 0.41

col45 -0.17 -0.11 -0.23*** 0.14 -0.16 -0.22* -0.14 -0.24** -0.2* -0.54*** -0.2* -0.13 -0.21* -0.27**

D_2004 -1.07*** -1.48*** -0.44*** -0.57*** -0.48*** -0.45*** -0.46*** -0.51*** -0.54*** -0.58*** -0.44*** -0.6*** -0.49*** -0.37***

D_2007 -0.44*** -0.96*** -0.12*** -0.07*** -0.13*** -0.13*** -0.15*** -0.11*** -0.15*** -0.12*** -0.15*** -0.18*** -0.12*** -0.14***

*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01
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relação colonial (colony) aumentam a importação de serviços. As outras dummies 

não apresentaram padrões claros de significância. 

Por fim, com relação às dummies de ano, omitiu-se a dummy de 2011 

para não incorrer no problema de multicolinearidade perfeita. Assim, as estimativas 

devem ser interpretadas como em relação ao ano de 2011. Assim, vemos que em 

2004 e 2007 o comércio de serviços se mostrou significantemente menor em 

comparação ao ano de 2011. Isso faz sentido se pensarmos em um contexto de 

expansão do comércio mundial, onde os fluxos de comércio entre os países veem 

aumentando ano a ano. Isso é uma evidência de que o mesmo está ocorrendo para 

o setor de serviços. 

A Tabela 5, por sua vez, apresenta para cada um dos serviços 

analisados, qual será considerado sem barreiras tarifárias, que são aqueles países 

que apresentam maior dummy de efeito fixo para cada setor. 

Tabela 5 – Países considerados como de livre comércio na metodologia de MQO 

 
Fonte: Elaboração própria 

A metodologia sugere que os países benchmark devem ser Alemanha 

(ely, wtr, cns, trd, otp, wtp, obs e ros), Reino Unido (atp e cmn), Estados Unidos 

(insurance e osg), Luxemburgo (ofi) e Singapura (gdt), pois apresentam as maiores 

dummies de efeito fixo calculadas. Ou seja, se mostraram os países mais abertos da 

amostra.  

Além disso, o Apêndice A apresenta as dummies de importação 

calculadas para cada país na condição de importador – em outras palavras, a 

barreira estimada para se exportar um determinado serviço para aquele determinado 

país - e as barreiras tarifárias correspondentes, conforme metodologia de Fontagné 

et al. (2011). Dado que a metodologia utiliza um país da amostra como benchmark, 

esse país terá o valor da sua barreira sendo zero. Como exemplo, Alemanha 

apresenta equivalente tarifário zero para importação dos serviços de eletricidade 

(ely), transporte marítimo (wtr) e os demais conforme Tabela 5 e apresentados no 

Apêndice A – Equivalentes tarifários calculados por MQO(%). 

 

ely gdt wtr cns trd otp wtp atp cmn ofi insurance obs ros osg

País deu sgp deu deu deu deu deu gbr gbr lux usa deu deu usa

Dummy -2.65 -5.33 -2.88 1.70 2.21 2.20 1.90 2.00 1.67 2.31 1.88 4.78 1.70 2.95
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4.2. Resultados Poisson 

 

Analogamente à sessão anterior, a Tabela 6 apresenta os coeficientes 

das dummies utilizadas nos cálculos das dummies de efeito fixo por meio da 

utilização de uma regressão de Poisson. Conforme já destacado na metodologia, a 

principal vantagem desse método, segundo de Anderson et. al. (2015), é que a 

estimação por pseudo máxima verossimilhança da regressão acomoda melhor a 

presença de fluxos de comércio zero entre países e a presença de 

heteroscedasticidade (variância dos erros não constante). 

Tabela 6 – Resultados estimações de Poisson (dummies de controle) 

 
Fonte: Elaboração própria 

Nota-se que os resultados foram consistentes com a metodologia de 

MQO, com as dummies apresentando sinais similares, apesar de haver mais 

resultados não significantes. Embora não para todos os serviços, o PIB continua se 

mostrando positivo e significante na relação com o comércio internacional, ou seja, 

seu aumento leva a um aumento do comércio. 

As dummies de contiguidade (contig), mesma língua e etnia 

(comlang_ethno) e passado colonial (colony) continuam apresentando sinais 

positivos, mas não significantes para todos os serviços como no método de MQO. 

As outras dummies continuam se mostrando não significantes, com exceção da 

dummy de línguas distintas (comlang_off), que se mostou positiva e significante para 

a maioria dos serviços. Por fim, as dummies de tempo continuam sugerindo que os 

fluxos de comércio eram menores em 2004 e 2007 do que em 2011.  

A Tabela 7 mostra quais países apresentaram maiores coeficientes de 

efeitos fixos e, portanto, foram escolhidos como países de livre comércio da amostra 

para cada setor. 

 

ely gdt wtr cns trd otp wtp atp cmn ofi insurance obs ros osg

log(pib) -0.23 1.59*** 0.41*** 0.31*** 0.13 0.3*** 0.28* 0.38*** 0.23** 0.22 0.15 0.15 0.4*** 0.39**

contig 3.13*** 0.46* 1.24*** 0.6*** 1.05*** 1.14*** 0.51*** 0.69*** 0.86*** 0.42*** 0.79*** 0.58*** 1.18*** 1.07***

comlang_off 0.67*** 0.86*** 0.3*** 0.26** 0.43*** 0.15 0.09 0.21** 0.1 0.89*** 0.57*** 0.22** 0.24*** 0.16*

comlang_ethno 0.43** 0.31 0.26** -0.18 0.12 0.25** 0.23** -0.01 0.27*** -0.1 0.06 0.26*** 0.36*** 0.42***

colony -0.13 -0.04 0.02 0.42*** -0.15 0.05 0.11 0.25** -0.08 0.19* -0.01 -0.37*** -0.1 -0.07

comcol 1.3*** -0.44* -0.38*** -0.12 -0.07 0.11 -0.05 -0.08 -0.03 0.67*** 0.68*** 0.12 -0.26* -0.25**

curcol -2.56*** -6.92*** -0.13 0.39 1.14** -0.21 0.71** -0.34 1.06* -0.69 -0.93 -0.13 0.39 -1.06*

col45 -0.25 -0.3 0.03 0.01 0.1 0.06 0.13 -0.07 -0.04 -0.14 -0.18 0.41*** 0.09 0.13

D_2004 -0.77*** -0.49** -0.34*** -0.65*** -0.42*** -0.41*** -0.4*** -0.4*** -0.54*** -0.8*** -0.44*** -0.59*** -0.27*** -0.28*

D_2007 -0.26*** 0.34* -0.15*** -0.14** -0.17*** -0.17*** -0.17*** -0.16*** -0.19*** -0.19*** -0.2** -0.2*** -0.15*** -0.14

*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01
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Tabela 7 – Países considerados como de livre comércio na metodologia de Poisson 

 
Fonte: Elaboração própria 

No caso, os seguintes países foram considerados de livre comércio, ou 

seja, apresentaram as maiores dummies de efeitos fixos: Reino Unido (wtr, atp, cmn, 

ros), Alemanha (otp, obs), Estados Unidos (ely, insurance), Tunísia (gdt), 

Cazaquistão (cns), China (trd), , Noruega (wtp), Luxemburgo (ofi), Arábia Saudita 

(osg). 

O Apêndice B, por sua vez, reporta as dummies de efeito fixo e as 

barreiras tarifárias estimadas para todos os países e setores. Na tabela Equivalentes 

Tarifários Calculados por Poisson(%) presente nesse apêndice nota-se o mesmo 

caso da estimação por MQO quanto aos países considerados de livre comercio, 

seus equivalentes tarifários são nulos. 

  

ely gdt wtr cns trd otp wtp atp cmn ofi insurance obs ros osg

País usa tun gbr kaz chn deu nor gbr gbr lux usa deu gbr sau

Dummy 1.60 3.81 0.91 0.98 0.99 1.01 1.18 0.94 1.18 2.08 1.64 1.06 0.93 1.54
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5. Discussão dos resultados 

 

Em primeiro lugar, a Tabela 8 compara os resultados encontrados 

segundo as duas metodologias empregadas. Apesar dos países adotados como 

benchmark terem variado entre as duas estimações – MQO e Poisson – o que de 

certa forma invalidaria uma comparação simples entre os modelos, a tabela 8 serve 

para se ter uma visão geral das barreiras entre os dois modelos. 

Tabela 8 – Média, máximo e mínimo dos equivalentes tarifários calculados por MQO e Poisson 

 

 
Fonte: Elaboração própria 

O primeiro ponto a ser destacado é que houve aumento na média das 

estimativas da regressão de Poisson em relação às estimativas utilizando o modelo 

de MQO para a maioria dos serviços: ely, cns, trd, otp, wtp, atp, cmn, ofi, insurance e 

obs. Apenas quatro serviços apresentaram redução na média das estimativas: gdt, 

wtr, ros e osg. A justificativa pode estár relacionada a diferença no tratamento dos 

fluxos próximos a zero entre os modelos. 

Destaque é dado para os serviços ely e gdt, que apresentaram as 

maiores barreiras tarifárias, cujas médias foram calculadas entre 367,47% e 

443,85% por Poisson e MQO, respectivamente. Todos os outros setores 

apresentaram estimativas de barreiras variando, em média, entre 76,89% (atp) e 

135,34% (ofi) para o método de MQO e entre 79,41% (wtr) e 234,36% (ofi) por 

Poisson. 

Em relação aos países no modelo de MQO, o Laos apresentou as 

barreiras tarifárias mais elevadas para os serviços wtr, trd, otp, wtp e atp. O Togo 

apresentou os maiores equivalentes tarifários para gdt, ros e osg. Além disso, 

Paraguai (ely), Malawi (cns), Guinea (ofi), Ruanda (insurance), Camboja (obs) e 

Namíbia (cmn) também figuraram entre os maiores equivalentes. Para as menores 

barreiras tarifárias, destaque para Reino Unido (wtr, ofi e ros), Irlanda (trd e 

insurance), Alemanha (atp e cmn), Estados Unidos (otp e obs), Hong Kong (gdt), 

Brasil (ely), Cazaquistão (cns), Noruega (wtp) e Arábia Saudita (osg). 

MQO ely gdt wtr cns trd otp wtp atp cmn ofi insurance obs ros osg

Média 343.99 443.85 83.40 99.71 95.04 88.31 124.42 76.89 102.48 135.34 113.90 125.27 90.19 112.46

Máximo 1403.48 1737.99 288.57 261.93 252.25 301.15 361.93 263.53 261.02 300.46 285.33 333.37 255.72 292.00

Mínimo 1.63 20.17 5.18 9.16 3.93 6.80 3.12 0.29 2.79 21.02 13.01 7.36 6.14 2.76

Poisson ely gdt wtr cns trd otp wtp atp cmn ofi insurance obs ros osg

Média 367.47 349.11 79.41 142.24 141.25 100.27 166.74 83.70 120.11 234.36 166.08 147.34 82.30 108.91

Máximo 1783.30 1325.79 288.67 435.40 362.78 363.15 461.25 295.02 315.38 656.06 475.16 432.05 238.05 278.47

Mínimo 3.30 13.48 1.12 0.42 4.27 1.81 2.13 5.06 8.29 35.98 24.72 2.74 2.66 14.49
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No caso da regressão de Poisson, os maiores equivalentes tarifários 

foram apresentados novamente por Laos (wtr, otp, wtp e atp), Togo (ros e osg), 

Ruanda (insurance), Paraguai (ely), Bangladesh (gdt), Zâmbia (trd), Namíbia (cmn), 

Malawi (cns e ofi), Camboja (obs). Já para os menores equivalentes tarifários temos 

Estados Unidos (otp, atp, obs e osg), Alemanha (wtr, cmn e ros), Reino Unido (ofi), 

Brasil (ely), Arábia Saudita (cns), Luxemburgo (gdt), Irlanda (trd e insurance) e 

Grécia (wtp). 

Nota-se, portanto, uma convergência entre as duas metodologias, sendo 

que ambas mostram, de forma consistente, o mesmo grupo de países figurando 

entre os maiores e menores equivalentes tarifários calculados. Tipicamente, países 

desenvolvidos como Alemanha, Estados Unidos e Irlanda apresentam as menores 

estimativas para os equivalentes tarifários. Já os países em desenvolvimento, 

costumam apresentar barreiras maiores, como é o caso de Laos, Togo, Ruanda, 

Malawi e Namíbia. 

Essa correlação é uma evidência que deve ser mais profundamente 

estudada. Será o caso que países desenvolvidos conseguem praticar barreiras 

menores por possuírem melhores condições financeiras, ou seria o caso que o 

próprio efeito das barreiras baixas incentivaram o comércio interno e externo, 

ajudando em seu desenvolvimento. Posto de outra forma, deve-se entender se há 

uma relação de causalidade entre barreiras tarifárias baixas (altas) e 

desenvolvimento (subdesenvolvimento) econômico. 

Por fim, a figura 4 apresenta dois gráficos que retratam a relação de PIB 

com os coeficientes das dummies de efeito fixo. O primeiro gráfico, ou gráfico de 

cima, mostra a correlação existente entre a média do PIB dos 25 países mais ricos 

da amostra entre 2004 e 2011 e as médias das dummies estimadas para o período 

2004-2011. Foram retirados da amostra Estados Unidos, Japão e China por 

distorcerem a escala do gráfico. A correlação calculada para os 25 países 

apresentados é de 74,8, o que mostra que um aumento do PIB está fortemente 

relacionado a um aumento no grau de abertura comercial. 

A mesma análise é feita no segundo gráfico, ou gráfico de baixo, onde 

são apresentados os dados de PIB e dummies de efeito fixo para os 25 países mais 

pobres da amostra. Novamente, as dummies e o PIB são as médias entre 2004 e 

2011. A correlação calculada nesse caso é de 72,8. Ou seja, tanto para os países 
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pobres quanto para os países ricos há uma forte correlação positiva entre o PIB e as 

dummies de efeito fixo calculadas, significando que quanto maior a renda de um 

país, maior seu grau de abertura comercial. Ambos os gráficos trazem também as 

retas de tendência linear das amostras utilizadas em cada. Importante destacar que 

apesar de serem os países mais ricos da amostra, foram retirados da análise 

Estados Unidos, Japão e China, pois distorciam a escala do primeiro gráfico. 

Figura 1  – Correlação entre dummies de efeito fixo e PIB para países ricos e pobres 

  
Fonte: Elaboração própria 

Os gráficos apresentam a correlação entre as dummies de efeito fixo 
e PIB. 
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Por fim, cabe ainda comparar os resultados obtidos com o artigo de 

Fontagné et al. (2011), que também estima equivalentes tarifários. No caso, o 

referido trabalho apresenta estimativas de menor magnitude em relação às aqui 

encontradas. Para os nove serviços analisados pelos autores, as barreiras 

calculadas nunca ultrapassam 180%. Apesar disso, também parece haver uma 

relação entre desenvolvimento econômico e barreiras tarifárias baixas. 

  



‘ 

‘ 

37 
 

6. Análise dos Equivalentes Tarifários e dummies de efeito fixo 
 

Inspirado pelo trabalho de Anderson et al. (2015), procede-se com uma 

análise mais profunda das dummies de efeito fixo calculadas pela metodologia de 

Poisson. O objetivo é compreender como as dummies calculadas variam por setor, 

ano e países, possibilitando um melhor entendimento da questão das barreiras 

tarifárias nessas dimensões. Cabe ainda a ressalva que a análise aqui feita apenas 

se inspira nos dados apresentados por Anderson et al. (2015), mas não pode ser 

comparada com este último, uma vez que os autores dispõe de dados de produção 

interna de serviços, os quais este trabalho não dispõe. 

A Figura 1 apresenta a distribuição dos 4.984 coeficientes calculados para 

os 140 países da amostra ao longo de três anos (2004, 2007 e 2011) e 14 setores. 

Figura 2 – Distribuição geral das dummies de efeito fixo 

 

Fonte: Elaboração própria. 
Gráfico apresenta coeficientes estimados no Eixo X e frequência no 

Eixo Y. Não há distinção por setor, período ou país. 

As estimativas se encontram entre 7 e -12, com uma concentração de 

mais da metade das observações entre -1 e -2. A média das dummies calculadas é -

1,06 e a mediana, -0,94. Realizando a mesma transformação utilizada por Fontagné 

et al (2011) e na seção 5 deste trabalho, usa-se a maior dummy calculada (7,22) 
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para verificar o que essa média e mediana significariam em termos de barreiras. A 

média seria equivalente a uma tarifa de (exp(1,06-7,22)-1)*100 = 282% e a mediana 

seria equivalente a uma barreira de (exp(-0,94-7,22)-1)*100 = 490%. As altas 

barreiras estimadas justificam as dificuldades em se comercializar serviços entre 

países. De todo o comércio internacional, serviços representam apenas 21%, e 

essas barreiras são em parte responsáveis. Anderson et al. (2015) atribuem as altas 

barreiras ao fato dos serviços terem um padrão de consumo altamente localizado. 

Ou seja, a depender do serviço, seu transporte não é factível (eletricidade e gás, por 

exemplo), tornando seu consumo muito mais localizado. Para analisar esse fato, a 

Figura 2 apresenta os coeficientes separados por setor. 

 

Figura 3 – Média das dummies estimadas por setor 

 

Fonte: Elaboração própria. 
Gráfico apresenta setores no Eixo X e coeficientes estimados no 

Eixo Y. Coeficientes são a média ao longo dos anos e países. 

Os serviços com maiores dummies são gás (gdt), água (wtr) e eletricidade 

(ely). Ou seja, são serviços de difícil transferência de um país para outro, fazendo 

com que suas barreiras sejam as maiores calculadas na amostra. Realizando a 

transformação padrão, teríamos barreiras da ordem de, respectivamente, (exp(-1,76-

7,22)-1)*100 = 605% para ely, (exp(-3,20-5,31)-1)*100 = 536% para gdt e (exp(-2,03-

4,33)-1)*100 = 298% para wtr. Note que, conforme dito anteriormente, a 

transformação faz com que mude a interpretação das dummies calculadas e das 
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barreiras estimadas, uma vez que o país usado como de livre comércio difere para 

cada serviço. 

Por fim, serviços de imóveis, aluguéis e negócios empresariais (obs), 

serviços de construção (cns) e outros serviços governamentais (osg) apresentaram 

as maiores dummies e portanto, as menores barreiras calculadas. Isso corrobora a 

ideia de que as barreiras são altas devido à dificuldades no transporte. No caso, 

serviços de aluguéis, serviços empresariais, serviços governamentais e até mesmo 

serviços de construção são mais facilmente transacionáveis, não ficando limitados a 

uma determinada área geográfica. A Figura 3, por sua vez, apresenta a distribuição 

dos coeficientes por país. 

Figura 4 – Dummies estimadas por país 

 

Fonte: Elaboração própria. 
Gráfico apresenta países no Eixo X e coeficientes estimados no Eixo 

Y. Coeficientes são a média ao longo dos anos e setores. 

Lembrando que maiores dummies significam menos barreiras, os 

resultados sugerem que, na média, as barreiras em serviços são maiores para 

economias menos desenvolvidas (Paraguai, Laos e Ruanda), representadas pelas 

do lado esquerdo e negativo do gráfico. Ao mesmo tempo, há evidências de que as 

barreiras são menores para países desenvolvidos (Alemanha, Estados Unidos e 

Reino Unido), representados pelo lado direito e positivo da amostra. Pesquisas 
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futuras devem tentar compreender se esta relação é causal, ou seja, se as barreiras 

são baixas pelo fato dos países serem ricos, ou se a condição de comércio favorável 

ajudou esses países a enriquecerem. A Tabela 9 mostra como as barreiras por 

setor, o país mais aberto daquele setor e as médias das  dummies por setor veem 

evoluindo ao longo do tempo. 

Tabela 9 – Evolução das barreiras e dummies ao longo do tempo por setor 

  
Média dos Equivalentes 
Tarifários Calculados (%) 

Coeficientes das Dummies 
dos Benchmarks 

Média dos Coeficientes das 
Dummies de efeito fixo 

 
2004 2007 2011 2004 2007 2011 2004 2007 2011 

ely 330.26 309.28 277.17 7.22 1.18 1.44 2.01 -3.91 -3.35 

gdt 648.90 836.37 681.00 5.31 4.67 4.18 -2.29 -3.85 -3.45 

wtr 331.50 304.07 296.59 2.80 4.33 4.26 -3.24 -1.42 -1.42 

cns 272.67 241.69 238.03 4.45 5.36 5.35 -0.94 0.31 0.34 

trd 100.65 99.94 109.90 2.17 1.92 2.14 -0.86 -1.10 -1.09 

otp 86.72 81.91 84.47 1.31 2.24 2.27 -1.39 -0.33 -0.36 

wtp 182.42 171.71 171.13 2.05 3.19 3.19 -2.25 -0.95 -0.94 

atp 70.59 62.55 69.69 0.75 1.29 1.50 -1.56 -0.81 -0.79 

cmn 126.93 129.72 132.06 1.60 3.11 3.17 -1.88 -0.42 -0.40 

ofi 209.46 220.13 220.54 3.20 4.65 4.67 -1.60 -0.30 -0.28 

insurance 140.80 146.20 148.28 2.77 3.40 3.45 -1.06 -0.53 -0.52 

obs 128.32 123.58 125.12 2.18 4.48 4.48 -1.26 1.13 1.10 

ros 107.66 100.49 105.17 1.06 2.51 2.65 -2.05 -0.44 -0.41 

osg 102.83 105.48 103.04 1.86 2.78 2.73 -1.25 -0.37 -0.36 

 
Fonte: Elaboração própria 

A Tabela apresenta as médias dos Equivalentes Tarifários calculados 
por setor, país e ano. São apresentadas também as dummies do 

benchmark por setor e por ano. Por fim, são apresentadas as médias 
das dummies dos países por setor e por ano 

Essa tabela tem basicamente 3 seções: a mais a esquerda traz as médias 

dos equivalentes tarifários calculados e é gerada calculando-se individualmente os 

equivalentes tarifários por país, por setor e por ano e tomando-se a média desses 

equivalentes entre os países, por setor e por ano. A seção intermediária, traz os 

coeficientes das dummies dos benchmarks, que são os mesmos que são utilizados 

para o cálculo dos equivalentes. Por fim, mais a direita, são as médias das dummies 

de efeito fixo por setor e por ano, gerada a partir dos coeficientes de todos os 

setores em cada ano da amostra. 

A análise dessa tabela é dinâmica e mais complexa se comparadas as 

demais mostradas até agora. Então considera-se o primeiro setor de serviços (ely) 
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como exemplo: somente pela análise do equivalente tarifário do setor, vê-se que as 

barreiras diminuiram ao longo dos anos em média – passaram de 330,26% para 

277,17%. Porém, uma vez que essas médias dos equivalentes tarifários são 

calculados utilizando o Benchmark  como referência, observa-se os coeficientes das 

dummies dos benchmarks: nesse exemplo, o coeficiente diminui drasticamente – 

passando de 7,22 para 1,44 no período – o que indicaria que o setor se fechou mais 

e os equivalentes tarifários na verdade deveriam subir durante o período, diferente 

do que ocorreu quando passou de 330,26% para 277,17%. Entretanto, para finalizar 

a análise, considera-se agora a média dos coeficientes das dummies do setor: vê-se 

que em média, o setor realmente se tornou mais fechado, tendo a sua média de 

coeficientes das dummies variado de 2,01 para -3,35. A conclusão é que, na 

verdade, o setor realmente se fechou mais devido a comparação das médias dos 

coeficientes das dummies nesse período porém, como o benchmark se fechou a 

uma taxa ainda maior do que o restante do setor como um todo, ao verificar os 

equivalentes tarifários esses aparentam uma abertura dado que a metodologia para 

o cálculo do equivalente considera país a país comparado com o benchmark. 

Toma-se agora um exemplo contrário: insurance.  Ao observar a média 

dos equivalentes tarifários, poderia se inferir que o setor se tornou mais fechado ao 

comércio, pois passou de 140,80% para 148,28%. Ao considerar o valor do 

coeficiente da dummy de efeito fixo do benchmark, vê-se que esse valor mudou 

positivamente passando de 2,77 para 3,45 – o que o tornaria mais aberto. 

Finalizando, as médias dos coeficientes das dummies do setor também indicam que 

o setor se tornou mais aberto, passando de -1,06 para -0,52. Novamente, a 

conclusão é que o setor como um todo se abriu – comparando as médias dos 

coeficientes das dummies para o setor – porém, o benchmark não se abriu tão 

rápido como o a média do setor, o que faz com que as barreiras aparentem ter 

subido.  

Em suma, o que chama mais a atenção é a queda consistente das 

barreiras de serviços para a maioria dos setores considerados ao analisar as médias 

dos coeficientes das dummies por setor. No caso, wtr, cns, otp, wtp, atp, cmn, ofi 

insurance, obs, ros e osg se mostraram mais abertos quando comparamos 2004 e 

2011, ou seja, as barreiras caíram nesses períodos (dummies calculadas 

aumentaram). As exceções foram ely, gdt e trd. Ainda assim, a explicação provável 
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para a queda generalizada nas barreiras internacionais é o processo de globalização 

do comércio de serviços onde uma maior normatização de serviços, facilidade de 

comunicação e melhorias no próprio setor proporcionam o seu próprio crescimento, 

conforme apontado por Anderson et al. (2015). 

A Tabela 10, por sua vez, apresenta a evolução temporal das barreiras 

por país no período, tomando como base o próprio país quando se observa as 

médias dos coeficiente das dummies de efeito fixo entre os 14 setores analisados 

para aquele ano. Assim como a tabela 9, a análise dos equivalentes tarifários é 

complexa pois se dá via o benchmark que varia ano a ano. De maneira geral, 

observando o comportamento no período sempre a partir das médias dos 

coeficientes das dummies de efeito fixo, teremos a visão de como aquele país se 

comportou referente as barreiras tarifárias de um ano para outro. Quando observa-

se a média dos equivalentes tarifários calculados, se tem uma ideia de como o país 

se comportou frente ao restante do mundo, dado que as barreiras são calculadas a 

partir do benchmark – análise semelhante a tabela 9. 

Observe a Albania (alb): olhando a média dos equivalentes tarifários entre 

2004 e 2007, infere-se que o país se fechou mais ao comércio de serviços com 

relação ao comportamento do resto do mundo (passou de 225,04% em 2004 para 

231,75% para 2007). Olhando diretamente a média dos coeficientes das dummies 

de efeito fixo, vê-se que o país – em média – se tornou mais aberto ao comércio de 

serviços em 2007 do que se comparado a ele mesmo em 2004, visto que o 

coeficiente aumentou de -1.97 para -1.22. Essa divergência é resultado da variação 

do benchmark  de um ano para outro e se repete por toda a tabela e muitos outros 

casos, como visto na discussão sobre a tabela 9. Se deve dar atenção especial a 

esse ponto pois não se pode inferir que um país se abriu ou se fechou considerando 

somente o equivalente tarifário mas sim observando também as dummy de efeito 

fixo. 

Novamente, o que se nota é uma queda consistente das barreiras para 

quase todos os países da amostra comparando as médias dos coeficientes das 

dummies de efeito fixo. Apenas Honduras e El Salvador apresentaram aumento nas 

barreiras entre 2004 e 2011 mas ao comparar 2007 e 2011, nota-se que também 

ouve queda nas barreiras para esses países. Ou seja, pode-se dizer que todos os 
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países da amostra vem apresentando uma tendência de queda nas barreiras 

tarifárias, o que novamente pode ser explicado pelo processo de globalização. 
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Tabela 10 – Evolução das dummies ao longo do tempo por país 

 
 

Fonte: Elaboração própria 
Tabela apresenta as médias dos equivalentes tarifários por setor e a média dos coeficientes das dummies de efeitos 

fixos por setor para cada país nos anos de 2004, 2007 e 2011. 

2004 2007 2011 2004 2007 2011 2004 2007 2011 2004 2007 2011 2004 2007 2011 2004 2007 2011

alb 225.04 231.75 223.40 -1.97 -1.22 -1.14 gha 232.55 211.72 192.48 -2.32 -1.61 -1.40 nic 330.21 320.35 326.57 -3.50 -2.84 -2.94

are 131.97 129.00 92.63 -0.50 0.02 0.46 gin 382.89 397.25 406.67 -3.78 -3.12 -3.14 nld 38.98 34.12 33.85 1.36 1.93 1.98

arg 109.39 120.32 121.95 -0.54 -0.27 -0.30 grc 98.26 111.98 90.85 -0.10 0.30 0.53 nor 79.89 95.74 90.47 0.48 0.72 0.80

arm 262.36 235.05 266.97 -2.76 -2.06 -2.34 gtm 258.62 278.45 249.43 -2.75 -2.40 -2.09 npl 296.51 288.45 329.06 -2.96 -2.28 -2.44

aut 57.21 60.85 63.23 0.76 1.11 1.07 hkg 36.29 41.87 41.50 1.40 1.69 1.73 nzl 179.65 197.87 193.19 -1.22 -0.85 -0.84

aze 187.01 341.22 197.12 -1.73 -1.87 -1.52 hnd 270.31 364.55 336.28 -2.67 -3.01 -2.82 omn 289.10 322.23 220.63 -2.42 -2.13 -1.44

bel 45.40 50.06 52.28 1.12 1.48 1.45 hrv 147.47 191.71 144.79 -0.95 -0.96 -0.59 pak 168.01 173.96 168.64 -1.43 -0.94 -0.91

ben 421.00 445.40 427.76 -3.61 -3.18 -3.16 hun 109.97 128.08 104.04 -0.36 -0.01 0.22 pan 250.13 248.75 234.72 -2.53 -2.05 -1.95

bfa 346.37 335.51 327.51 -3.68 -3.11 -3.07 idn 113.65 144.76 140.91 -0.22 -0.16 -0.19 per 273.95 274.42 231.65 -2.51 -1.94 -1.74

bgd 360.59 410.38 383.73 -3.16 -2.86 -2.80 ind 62.44 54.50 55.23 0.59 1.28 1.27 phl 167.48 183.79 181.81 -1.36 -1.15 -1.14

bgr 118.03 149.26 137.54 -0.67 -0.53 -0.49 irl 67.83 67.07 65.25 0.58 1.07 1.13 pol 90.76 95.81 71.13 -0.07 0.38 0.85

bhr 240.00 218.09 201.97 -2.32 -1.74 -1.51 irn 83.09 77.18 64.46 0.06 0.64 1.01 pri 194.68 200.66 198.10 -2.02 -1.64 -1.59

blr 172.45 185.87 167.77 -1.61 -1.28 -1.09 isr 142.65 147.45 137.59 -0.66 -0.29 -0.17 prt 90.53 89.09 90.67 -0.05 0.46 0.45

bol 421.64 430.22 418.06 -3.63 -3.10 -3.12 ita 24.36 24.93 31.07 1.80 2.25 2.08 pry 509.52 528.82 506.18 -4.45 -3.97 -3.95

bra 83.95 75.37 77.84 0.10 0.75 0.70 jam 224.28 249.25 247.40 -2.07 -1.83 -1.81 qat 268.43 248.23 205.99 -2.19 -1.29 -0.83

brn 299.10 342.47 332.51 -2.45 -2.21 -2.20 jor 180.57 161.70 162.92 -1.53 -0.87 -0.86 rus 57.27 58.35 60.03 0.73 1.16 1.17

bwa 253.43 292.09 306.64 -2.55 -2.39 -2.45 jpn 36.43 47.17 49.77 1.64 1.80 1.73 rwa 506.03 447.13 440.51 -4.76 -3.74 -3.74

can 44.37 47.62 46.84 1.14 1.52 1.54 kaz 132.05 137.59 126.83 -0.87 -0.40 -0.32 sau 325.49 126.58 124.13 -2.65 0.46 0.44

che 78.21 88.94 81.78 0.27 0.59 0.67 ken 272.90 291.01 281.57 -2.68 -2.35 -2.30 sen 370.37 303.88 299.72 -3.52 -2.43 -2.41

chl 118.29 121.68 128.50 -0.62 -0.27 -0.39 kgz 323.86 349.22 287.37 -3.37 -2.83 -2.42 sgp 60.16 60.40 61.90 1.12 1.55 1.54

chn 62.18 53.07 61.09 0.67 1.35 1.18 khm 347.72 392.22 368.27 -3.32 -2.65 -2.47 slv 216.44 268.23 255.37 -2.19 -2.35 -2.19

civ 234.42 266.48 225.24 -2.09 -1.99 -1.72 kor 67.42 60.21 61.93 0.74 1.41 1.39 svk 153.09 160.29 137.66 -1.17 -0.58 -0.42

cmr 325.89 373.42 362.94 -2.82 -2.65 -2.63 kwt 171.90 179.24 130.70 -1.06 -0.59 -0.18 svn 165.73 179.65 158.14 -1.37 -0.91 -0.78

col 223.76 246.15 247.76 -1.94 -1.57 -1.64 lao 619.04 537.78 366.73 -4.76 -4.04 -3.52 swe 58.33 64.83 62.60 0.78 1.13 1.17

cri 325.73 272.68 298.78 -2.70 -2.04 -2.13 lka 300.55 333.30 322.09 -2.56 -2.24 -2.27 tgo 573.63 587.21 556.68 -4.35 -3.83 -3.81

cyp 177.49 186.24 171.29 -1.33 -0.89 -0.77 ltu 174.54 164.51 156.92 -1.63 -0.95 -0.83 tha 74.57 83.89 78.34 0.29 0.65 0.75

cze 102.28 124.46 104.84 -0.25 -0.03 0.15 lux 58.55 60.61 59.70 0.80 1.20 1.24 tto 332.84 375.40 372.69 -3.37 -3.35 -3.31

deu 12.61 14.10 14.30 2.25 2.65 2.67 lva 170.30 158.45 147.54 -1.52 -0.79 -0.66 tun 193.99 145.98 143.85 -1.73 -0.77 -0.68

dnk 59.84 64.56 55.48 0.94 1.44 1.56 mar 181.78 156.13 158.99 -1.59 -0.78 -0.78 tur 141.62 124.77 104.60 -0.94 -0.26 0.05

dom 252.23 283.41 274.73 -2.53 -2.48 -2.39 mdg 309.38 334.66 340.18 -2.96 -2.63 -2.65 twn 87.51 90.31 93.05 0.20 0.58 0.53

ecu 266.83 302.92 288.90 -2.34 -2.09 -2.05 mex 101.77 103.03 101.98 -0.25 0.08 0.12 tza 268.80 300.96 293.85 -2.48 -2.21 -2.24

egy 135.72 134.31 133.03 -0.94 -0.33 -0.38 mlt 317.66 359.96 344.49 -2.65 -2.30 -2.26 uga 316.15 331.58 352.20 -3.21 -2.76 -2.85

esp 52.06 46.21 49.22 0.89 1.53 1.48 mng 337.49 382.57 369.06 -2.94 -2.77 -2.85 ukr 98.56 111.70 122.26 -0.28 0.01 -0.18

est 165.79 171.70 159.70 -1.46 -1.01 -0.83 moz 338.65 370.39 354.91 -2.97 -2.52 -2.51 ury 236.84 248.14 251.87 -2.48 -2.22 -2.30

eth 405.10 414.97 398.11 -3.36 -2.84 -2.83 mus 282.30 301.35 292.52 -2.49 -2.02 -2.01 usa 16.32 16.02 16.78 2.12 2.58 2.58

fin 96.50 105.01 98.01 -0.17 0.18 0.29 mwi 404.41 455.82 457.49 -3.90 -3.73 -3.77 ven 196.10 169.94 126.08 -1.52 -0.91 -0.35

fra 36.89 33.62 35.70 1.40 1.94 1.89 mys 87.08 106.57 78.05 0.13 0.47 0.75 vnm 173.22 149.12 132.66 -1.10 -0.29 -0.24

gbr 21.61 22.08 22.52 1.92 2.36 2.38 nam 341.57 383.48 369.66 -3.42 -3.21 -3.18 zaf 100.37 109.29 109.27 -0.31 0.00 0.00

geo 258.37 297.72 276.72 -2.69 -2.49 -2.43 nga 232.11 181.04 159.44 -1.89 -0.52 -0.48 zmb 451.60 444.47 450.87 -4.00 -3.29 -3.47

zwe 296.04 362.45 312.31 -2.85 -2.76 -2.43

Média dos Equivalentes Tarifários 

Calculados (%)

Média dos Coeficiente das 

Dummies de Efeito fixo Estimadas

Média dos Equivalentes Tarifários 

Calculados (%)

Média dos Coeficiente das 

Dummies de Efeito fixo Estimadas

Média dos Equivalentes Tarifários 

Calculados (%)

Média dos Coeficiente das 

Dummies de Efeito fixo Estimadas



‘ 

‘ 

45 
 

Em suma, o que se depreende da seção é que hoje, as barreiras para 

serviços ainda são altas, muito provavelmente pelas dificuldades ainda existentes no 

transporte de alguns deles como água, gás e eletricidade. Isso faz com que o 

consumo desses serviços se dê mais localmente, facilitando a cobrança de impostos 

e tarifas de importação. De certa forma, esses mercados acabam se comportando 

como mercados monopolísticos geográficos, uma vez que o país detentor da 

produção desses serviços só pode atender alguns poucos países ao seu redor. 

Além disso, nota-se que as barreiras são maiores em países menos 

desenvolvidos e menores em países desenvolvidos. Trabalhos futuros são 

necessários no sentido de entender a relação de causalidade, ou seja, se a abertura 

(fechamento) comercial está contribuindo positivamente (negativamente) para o 

crescimento dos países, ou se do contrário, países ricos (pobres) dependem menos 

(mais) de impostos de importação e barreiras para aumentar a arrecadação e/ou 

manter a atividade econômica interna protegida. Ou ainda, se o fato de serem 

países com altos PIBs lhes proporciona que consumam mais serviços o que não 

ocorre com países com PIBs mais baixos, verificando-se então menos fluxos de 

serviços nesses países menos desenvolvidos o que poderia inferir em barreiras mais 

altas.  

Por fim, depreende-se dos dados que as barreiras para serviços veem 

caindo ao longo do tempo, tanto na análise por setores mas principalmente na 

análise por países. Dos 140 países da amostra, 138 apresentaram barreiras em 

queda entre 2004 e 2011. Segundo Anderson et al. (2015), isso é resultado do 

processo de globalização experimentado pelos mundo nas últimas décadas. Não só, 

é natural que com os avanços em diferentes áreas façam com que os serviços 

sejam mais demandados e por conseguinte, comercializados. Comunicação, saúde, 

finanças entre outros tem uma demanda muito maior nos dias atuais se comparado 

com duas décadas atrás principalmente porque os próprios serviços evoluiram e são 

capazes de atender a mais pessoas em escala global. 

Tais resultados também podem corroborar com as conclusões de Decreux 

e Fontagné (2011), dado que o aumento do PIB global entre 2004 e 2011 está 

correrelacionado com a diminuição dos equivalentes tarifários no mesmo período. 

Tem-se agora uma análise da correlação entre PIB e os equivalentes 

tarifários calculados. Para cada ano distinto da amostra (2004, 2007 e 2011) foram 



‘ 

‘ 

46 
 

plotados os gráficos correlacionando os PIBs dos países da OCDE com as médias 

dos equivalentes tarifários dos 14 setores analisados presentes na base de dados 

utilizada. Como resultado temos os graficos da figura 5 abaixo.  

Figura 5 – Gráficos do PIB vs Média dos Equivalentes Tarifários por ano dos países da OCDE 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria 

Ao compararmos os gráficos da figura acima com o primeiro gráfico da 

figura 1, esses estão alinhados pois mostra claramente a correlação entre abertura 
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do setor de serviços e PIB: Alemanha, França, Inglaterra e Itália figuram entre os 

países mais abertos durante todo o período, com tarífas inferiores a 50% para a 

média dos serviços. É válido lembrar que os equivalentes são relacionados ao 

benchmark e deve-se tomar cuidado ao analisá-los separadamente. Nesses 

gráficos, EUA e Japão foram retirados da análise pois distorcem a escala dos 

mesmos.  

A seguir são vistos os  gráficos dos equivalentes tarifários para o restante 

do mundo correlacionados com PIB desses países para os anos de 2004, 2007 e 

2011. Nota-se uma grande concentração à esquerda dos países com PIBs 

pequenos, menores que US$500 bilhões. Ainda é possível observar que de maneira 

geral, mesmo o PIB desses países aumentando no decorrer do período, eles não 

caminharam para uma abertura no setor de serviços ou, na verdade, não 

caminharam para uma abertura no setor de serviços conforme o benchmark, dado 

que os equivalentes são referenciados a esse. Isso é percebido mais claramente ao 

se atentar que poucos países desceram abaixo da linha de equivalente tarifário a 

100% ao longo dos anos, por mais que tenham havido aumentos significativos nos 

PIBs. A inferência de que países com maiores PIBs são mais abertos fica bem clara 

nesses graficos da figura 6 pois ao lado direito vemos India (ind), Brasil(bra) e 

Rússia (rus) se destancando com PIBs maiores e equivalentes tarifários menores no 

decorrer do período.  

Observando exclusivamente o Brasil, ele permanece ao longo dos anos 

sempre muito próximo a linha de 100% da média dos equivalentes tarifários, quase 

não variando. Isso traz a idéia de que o Brasil está se abrindo a uma taxa muito 

próximada taxa de abertura do benchmark, concluindo que se ele pretende se tornar 

mais competitivo, infere-se que esse deve ser mais agressivo com as políticas 

regulatórias no intuito de se abrir a uma taxa maior que o benchmark para que essa 

média abaixe mais e se aproxime mais na linha do 0% de equivalente, se 

distanciando da linha dos 100% de forma gradativa. De forma análoga, muitos 

daqueles países concentrados ao lado esquerdo dos gráficos devem seguir da 

mesma forma – por mais que já concluiu-se que todos estejam se abrindo, pela 

análise da tabela 10 – se abrindo a uma taxa maior do que a taxa de abertura do 

país considerado mais aberto para comercialização de serviços. Caso contrário, sua 

abertura pode ficar mascarada, se observar somente os equivalentes tarifários.  
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Figura 6 – Gráficos do PIB vs Média dos Equivalentes Tarifários por ano do resto do mundo 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria 
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7. Conclusão 

 

Apesar da elevada participação do setor de serviços na economia dos 

países, correspondendo em média a 70% do Produto Interno Bruto (PIB), essa 

mesma preponderância não se observa no comércio mundial, com participação de 

21% no total transacionado. Um importante fator impeditivo são as barreiras a esse 

setor existentes no comércio mundial. A estimação destas barreiras é complexa e 

existem diversas formas de fazê-lo, como apontado na revisão de literatura. 

Esta dissertação teve como objetivo calcular equivalentes tarifários para 

14 tipos de serviços transacionados mundialmente. A base de dados do trabalho é 

inédita e foi compilada a partir de dados retirados do GTAP para os anos de 2004, 

2007 e 2011. 

Foram utilizadas duas metodologias baseadas na estimação de dummies 

de efeito fixo para os países importadores através da estimação de modelos 

gravitacionais. A primeira utiliza o método de MQO, conforme os trabalhos de Park 

(2002), Anderson e van Wincoop (2003) e Fontagné et al. (2011). A segunda, estima 

as mesmas regressões pelo método de Poisson, que lida melhor com problemas de 

heteroscedasticidade e fluxos nulos de comércio da amostra, conforme detalhado 

em Anderson et al. (2015). 

Os resultados obtidos estão em linha com o trabalho de Fontagné et al. 

(2011) e mostram que países em desenvolvimento, como Alemanha, Estados 

Unidos, e Irlanda, tipicamente apresentam barreiras tarifárias menores. Isso indica 

uma correlação negativa entre desenvolvimento econômico e barreiras tarifárias que 

deve ser estudada mais profundamente a fim de se verificar possíveis relações 

causais entre as variáveis. 

Por fim, analisaram-se mais profundamente as dummies estimadas pela 

metodologia de Poisson e os equivalentes tarifários resultantes. As evidências 

mostram que as barreiras vem consistentemente caindo ao longo do tempo, tanto 

intra setores, tanto intra países. As explicações prováveis são o processo de 

globalização do comércio de serviços, um aumento da participação do setor de 

serviços no PIB de forma global além da própria melhoria da qualidade dos serviços 

que proporcionam que esses sejam mais largamente comercializados. 
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9. Apêndice A 

- Dummies de efeito fixo calculadas por MQO 

  ely gdt wtr cns trd otp wtp atp cmn ofi insurance obs ros osg 

imp_alb -6.76 -14.36 -4.77 -1.18 -0.37 -0.07 -1.40 -0.80 -1.95 -1.37 -1.82 0.46 -0.30 -0.14 

imp_are -10.83 -9.12 -5.11 0.51 0.38 -0.10 -0.10 0.08 -0.92 0.42 -0.23 2.91 -0.47 0.02 

imp_arg -9.31 -9.21 -4.93 -1.68 -0.21 -0.12 -1.33 0.15 -0.60 -1.32 -1.24 1.69 -0.35 0.17 

imp_arm -9.51 -11.28 -5.99 -2.10 -1.71 -1.08 -3.32 -0.84 -2.31 -2.45 -2.44 -0.74 -1.60 -1.23 

imp_aus -9.69 -8.21 -4.26 -1.77 0.39 0.87 0.13 0.96 0.00 -0.51 -0.53 2.66 0.53 0.85 

imp_aut -5.36 -6.19 -4.10 0.45 0.80 0.85 -0.55 0.95 0.39 -0.09 -0.06 3.22 0.60 0.55 

imp_aze -8.93 -13.88 -6.51 1.12 -1.88 -1.61 -2.08 -1.01 -2.74 -1.84 -2.35 1.40 -2.13 -1.27 

imp_bel -4.50 -9.32 -3.87 0.37 1.21 1.30 0.64 0.90 1.00 0.48 -0.35 3.80 0.67 0.93 

imp_ben -7.48 -17.50 -7.34 -2.18 -2.97 -2.58 -3.64 -1.68 -3.26 -3.34 -2.68 -0.89 -3.06 -2.19 

imp_bfa -8.09 -12.50 -7.46 -2.09 -2.76 -2.46 -4.53 -1.79 -3.74 -3.59 -2.40 -1.56 -3.26 -2.20 

imp_bgd -14.35 -17.91 -7.14 -3.51 -2.30 -2.44 -3.85 -0.71 -2.87 -2.92 -1.95 -0.21 -2.99 -0.96 

imp_bgr -6.28 -10.08 -5.10 -0.19 -0.28 0.04 -1.50 -0.42 -1.32 -1.10 -1.47 1.47 -0.73 -0.66 

imp_bhr -10.26 -9.61 -5.81 -2.94 -1.04 -1.09 -3.06 -0.59 -2.41 -2.65 -1.12 -0.02 -1.70 -1.74 

imp_blr -6.01 -11.47 -5.86 -1.34 -1.51 -0.68 -1.79 -1.37 -1.49 -1.95 -3.17 0.40 -1.46 -1.13 

imp_bol -14.13 -16.60 -6.26 -1.82 -1.88 -1.39 -2.89 -0.82 -2.45 -2.84 -1.77 -0.14 -1.86 -1.46 

imp_bra -2.73 -9.30 -5.25 -2.51 0.00 -0.42 0.34 0.04 -1.61 -1.02 -0.74 2.85 -0.33 0.71 

imp_brn -13.66 -15.99 -5.77 -0.54 -0.90 -0.84 -1.53 -0.82 -2.69 -2.28 -2.91 0.67 -1.12 -0.18 

imp_bwa -9.16 -14.53 -6.09 -1.81 -1.78 -1.33 -3.31 -2.51 -1.85 -2.59 -2.50 0.39 -1.99 -1.81 

imp_can -3.61 -9.24 -4.21 -0.97 0.60 0.66 0.35 0.83 0.59 0.08 0.46 3.43 0.79 0.89 

imp_che -5.69 -10.33 -4.49 -1.97 0.01 0.83 -0.66 0.38 0.08 -0.22 -0.63 3.07 -0.11 0.27 

imp_chl -6.35 -9.01 -5.48 -2.30 -0.14 -0.41 0.53 -0.13 -1.05 -0.91 -0.94 1.35 -1.02 -0.26 

imp_chn -4.59 -10.11 -4.30 -0.06 1.64 0.79 -0.90 0.30 -0.31 -0.79 0.90 3.04 0.10 0.81 
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imp_civ -11.92 -12.24 -5.93 -2.04 -1.41 -1.21 -1.78 -0.26 -1.42 -1.16 -2.09 0.68 -1.77 -0.23 

imp_cmr -13.69 -16.31 -6.04 -2.01 -0.68 -1.31 -2.62 -0.97 -2.55 -2.39 -1.97 0.77 -1.73 -1.04 

imp_col -9.30 -16.17 -5.61 -2.73 -0.61 -0.83 -1.54 -0.04 -1.07 -1.59 -1.29 1.18 -1.14 -0.69 

imp_cri -7.35 -16.19 -5.76 -2.87 -0.82 -1.00 -2.97 -0.74 -1.35 -2.26 -1.86 0.28 -1.65 -1.31 

imp_cyp -12.42 -12.60 -5.24 -1.66 -0.76 -0.49 -0.57 -0.39 -1.12 -1.04 -1.93 0.72 -0.72 -0.31 

imp_cze -6.62 -11.89 -5.05 -0.88 0.00 -0.03 -1.16 -0.21 -0.27 -0.31 -1.14 2.52 -0.45 -0.22 

imp_deu -2.65 -6.23 -2.88 1.70 2.21 2.20 1.90 1.99 1.55 0.99 0.85 4.78 1.70 2.05 

imp_dnk -5.57 -11.45 -4.46 1.05 1.07 0.84 0.79 1.12 0.90 0.51 0.41 3.40 0.55 1.40 

imp_dom -13.61 -10.04 -6.35 -3.29 -1.97 -1.62 -3.47 -0.85 -2.14 -2.32 -2.02 -0.60 -2.21 -1.03 

imp_ecu -7.66 -16.38 -6.11 -3.02 -0.48 -1.37 -1.81 -0.51 -3.00 -2.62 -1.77 -1.16 -1.12 -0.83 

imp_egy -7.23 -11.75 -5.08 -0.29 -0.64 -0.20 -1.89 -0.08 -0.36 -1.38 -0.34 2.14 -0.81 0.76 

imp_esp -4.36 -8.96 -4.14 0.25 0.92 0.74 0.16 1.16 0.66 0.34 -0.06 3.93 0.77 0.75 

imp_est -8.16 -12.48 -5.77 -0.69 -1.34 -0.54 -0.89 -0.82 -1.24 -1.47 -3.27 1.32 -1.48 -0.84 

imp_eth -14.98 -16.67 -7.18 -0.22 -2.20 -2.16 -1.28 -0.49 -2.69 -3.19 -2.36 0.09 -2.98 -1.93 

imp_fin -5.49 -11.45 -4.74 -0.08 0.38 0.10 0.16 -0.16 -0.41 -1.00 -1.12 3.26 -0.38 -0.16 

imp_fra -4.58 -8.33 -3.67 0.42 1.56 1.48 1.31 1.44 0.68 0.20 0.14 3.86 1.12 1.37 

imp_gbr -3.91 -7.81 -3.11 0.13 1.64 1.75 1.42 2.00 1.67 1.44 0.41 4.44 1.42 2.21 

imp_geo -8.80 -13.33 -6.43 -1.96 -2.06 -1.22 -2.81 -1.06 -2.64 -2.53 -2.00 -0.81 -2.10 -0.99 

imp_gha -7.60 -9.64 -5.94 -2.88 -1.58 -1.25 -1.51 -0.61 -3.53 -2.65 -2.13 0.65 -1.85 -0.27 

imp_gin -8.55 -15.76 -7.76 -1.29 -3.31 -3.03 -2.68 -2.40 -2.74 -4.07 -3.11 -0.88 -3.41 -1.23 

imp_grc -5.38 -11.88 -5.07 -1.02 -0.19 0.43 1.67 -0.45 -0.39 -1.03 -0.47 2.00 -0.25 0.29 

imp_gtm -8.94 -13.11 -5.88 -2.96 -1.50 -1.10 -3.04 -0.93 -2.22 -2.42 -1.52 -0.69 -1.67 -1.16 

imp_hkg -3.87 -6.18 -3.80 -0.07 1.11 1.32 0.94 1.30 0.50 0.59 -0.26 2.85 0.43 0.80 

imp_hnd -8.27 -14.98 -6.30 -2.41 -1.96 -1.54 -3.31 -1.08 -1.83 -2.46 -2.67 -0.55 -1.90 -1.64 

imp_hrv -6.94 -12.42 -5.80 -1.69 -0.42 -0.83 -1.49 -1.13 -1.20 -1.62 -2.33 1.69 -1.02 -0.80 

imp_hun -6.25 -11.75 -5.05 -0.72 0.02 0.17 -1.27 0.08 -0.27 -0.65 -1.32 2.64 0.26 0.06 

imp_idn -10.86 -12.66 -4.75 0.17 0.64 0.27 -0.44 0.26 -0.19 -0.62 -0.82 2.88 -0.28 0.26 

imp_ind -4.65 -9.61 -5.13 -0.46 0.30 0.02 0.36 0.18 -0.28 -0.27 0.03 3.45 -0.61 0.00 
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imp_irl -5.62 -9.11 -4.23 -1.19 2.03 0.55 -0.29 0.04 0.23 0.87 1.32 3.87 -0.05 0.30 

imp_irn -5.27 -6.36 -5.03 0.59 0.46 0.00 0.00 0.16 -0.80 0.49 -0.11 3.05 -0.38 0.15 

imp_isr -11.42 -10.56 -4.82 -1.82 0.60 -0.04 0.85 0.54 -0.50 -1.48 -0.88 2.67 -0.66 0.18 

imp_ita -3.35 -7.72 -3.80 0.73 1.84 1.24 1.17 1.28 1.09 -0.08 0.18 4.05 0.92 1.58 

imp_jam -13.11 -12.24 -6.01 -1.92 -1.65 -1.00 -1.34 -0.94 -1.41 -1.63 -1.44 1.26 -1.80 -0.88 

imp_jor -7.67 -10.00 -5.31 -2.22 -0.53 -0.27 -0.59 -0.19 -2.90 -1.98 -1.09 0.72 -1.20 -0.04 

imp_jpn -8.86 -9.08 -4.25 1.09 1.37 0.60 1.39 1.12 -0.18 -0.06 0.19 3.72 0.51 1.02 

imp_kaz -5.93 -11.33 -5.54 1.29 -1.02 -0.54 -2.00 -0.55 -1.37 -1.30 -1.42 2.43 -1.23 -0.31 

imp_ken -9.02 -14.86 -6.69 -3.35 -2.25 -1.96 -2.42 -1.85 -1.04 -2.17 -2.49 -0.02 -2.45 -0.62 

imp_kgz -11.61 -12.93 -6.72 -1.87 -1.76 -0.78 -3.97 -1.15 -2.94 -2.42 -3.06 -0.54 -1.88 -2.07 

imp_khm -7.86 -16.59 -6.95 -0.81 -1.46 -2.20 -3.78 -1.14 -1.83 -3.02 -2.68 -1.96 -2.47 -1.55 

imp_kor -9.72 -9.50 -4.37 0.16 1.28 1.02 1.31 1.14 -0.19 -0.56 -0.53 3.35 0.32 0.66 

imp_kwt -10.91 -12.36 -4.05 -0.67 0.33 0.78 -0.56 0.25 -0.79 -0.80 -1.03 0.67 0.10 1.65 

imp_lao -11.00 -16.67 -9.13 -1.56 -3.58 -4.19 -5.14 -3.94 -3.98 -3.65 -4.16 -1.54 -3.94 -3.11 

imp_lka -13.38 -16.49 -6.15 -2.27 -1.77 -1.43 -0.28 -2.65 -2.09 -2.81 -1.74 0.70 -2.03 -1.20 

imp_ltu -6.40 -12.20 -5.60 -1.34 -0.97 -0.32 -2.14 -1.53 -1.44 -2.00 -2.21 0.50 -1.42 -0.50 

imp_lux -5.83 -6.21 -4.65 0.63 0.68 0.33 -0.38 0.16 0.77 2.31 0.20 2.78 0.43 -0.14 

imp_lva -7.33 -12.20 -5.62 -0.78 -0.91 -0.64 -1.39 -0.46 -1.39 -1.54 -2.21 0.99 -1.19 -0.99 

imp_mar -6.30 -10.61 -5.76 -2.58 -1.29 -0.99 -2.18 -0.28 -1.49 -2.31 -1.96 1.49 -1.59 0.54 

imp_mdg -7.94 -15.31 -6.80 -1.54 -2.12 -2.12 -3.17 -1.65 -3.20 -2.81 -3.47 0.10 -2.68 -0.38 

imp_mex -7.52 -9.09 -5.03 -2.47 -0.50 -0.25 -1.73 0.00 -1.28 -1.25 -0.03 1.29 -0.35 0.28 

imp_mlt -14.23 -15.72 -6.21 -3.00 -1.54 -1.49 -3.34 -0.74 -1.73 -0.74 -1.80 1.27 -1.68 -1.31 

imp_mng -8.99 -16.12 -6.00 -1.56 -1.73 -0.95 -3.42 -1.52 -2.36 -2.42 -2.83 -0.40 -1.92 -1.31 

imp_moz -8.37 -16.79 -6.46 -0.75 -1.40 -1.64 -3.00 -1.87 -2.58 -2.34 -3.71 0.22 -2.29 -1.32 

imp_mus -13.86 -14.50 -5.82 -1.69 -0.95 -0.74 -0.93 -0.63 -2.03 -1.97 -2.05 0.72 -1.18 -1.31 

imp_mwi -8.53 -15.80 -7.25 -4.22 -2.70 -2.39 -4.63 -1.88 -3.30 -4.03 -3.93 -1.43 -2.47 -2.10 

imp_mys -8.56 -8.94 -4.40 0.80 0.05 0.38 0.14 0.66 0.24 -0.65 -0.49 2.89 0.86 0.48 

imp_nam -5.88 -15.42 -6.73 -2.17 -2.42 -2.00 -3.98 -3.20 -4.23 -2.99 -3.04 -0.17 -2.64 -1.97 
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imp_nga -11.33 -14.36 -4.68 -1.11 -0.25 0.18 -1.20 -0.17 -0.94 -1.32 -1.31 2.61 -0.52 1.14 

imp_nic -9.45 -12.54 -6.54 -3.33 -2.21 -1.83 -3.80 -0.93 -3.17 -2.93 -2.36 -0.52 -2.45 -1.36 

imp_nld -2.98 -6.60 -3.85 0.36 1.60 1.13 0.58 0.71 1.22 0.14 -0.16 4.08 0.72 1.19 

imp_nor -5.09 -13.46 -4.08 -1.04 0.70 0.78 1.76 0.19 -0.37 0.07 -0.89 3.08 0.53 1.01 

imp_npl -6.77 -14.40 -6.21 -3.26 -1.45 -1.18 -1.83 -0.85 -2.98 -3.00 -2.69 -0.29 -2.14 -1.65 

imp_nzl -11.32 -14.76 -5.22 -1.41 -0.49 -0.05 -0.34 -0.03 -0.84 -1.43 -1.39 1.71 -0.80 -0.39 

imp_omn -12.94 -12.72 -5.61 -2.53 -0.12 -0.86 -2.67 -0.63 -1.77 -2.29 -0.88 1.84 -1.47 -1.42 

imp_pak -7.77 -13.50 -5.41 -1.70 -0.88 -0.53 -1.79 -0.47 -1.55 -1.46 -1.80 2.11 -1.24 -0.01 

imp_pan -9.83 -11.56 -6.27 -3.03 -1.35 -1.52 -3.34 -0.45 -2.03 -1.12 -2.04 -0.06 -2.15 -1.05 

imp_per -11.91 -14.33 -5.80 -1.61 -1.40 -1.06 -1.90 -0.52 -1.43 -2.13 -1.38 1.09 -1.50 -0.57 

imp_phl -12.12 -10.89 -5.37 -1.57 -0.93 -0.62 -1.55 -0.20 -1.32 -1.29 -1.41 1.38 -1.07 -0.44 

imp_pol -5.61 -9.52 -4.45 -0.06 0.32 0.49 -0.56 -0.01 -0.19 -0.44 -0.78 2.64 0.05 0.52 

imp_pri -9.43 -11.66 -6.29 -2.84 -1.86 -1.12 -3.31 -1.07 -2.10 -1.85 -1.60 0.64 -2.14 -0.34 

imp_prt -5.29 -9.73 -5.06 -1.07 0.33 -0.18 -1.00 0.37 -0.30 -1.08 -1.36 1.88 -0.21 -0.02 

imp_pry -15.12 -16.94 -7.14 -3.94 -2.65 -1.90 -4.30 -1.60 -4.00 -3.15 -2.62 -1.80 -3.04 -1.94 

imp_qat -12.75 -16.23 -5.76 -0.05 -0.34 -0.78 -0.88 -0.56 -1.70 -0.24 -1.02 2.05 -1.16 -0.73 

imp_rus -5.02 -7.13 -3.94 1.03 0.66 1.07 0.11 0.59 0.25 -0.01 -0.36 3.16 0.61 1.27 

imp_rwa -8.65 -15.67 -7.19 -3.06 -2.45 -2.20 -4.21 -2.92 -4.21 -3.76 -4.33 -1.21 -3.07 -1.48 

imp_sau -11.31 -14.89 -4.83 0.50 0.01 0.04 -1.09 -0.82 -0.89 -0.26 -0.36 3.13 -0.46 2.83 

imp_sen -14.42 -12.55 -6.50 -1.93 -2.05 -1.81 -3.70 -0.73 -1.73 -2.70 -2.01 0.15 -2.41 -1.45 

imp_sgp -10.24 -5.33 -3.75 -0.06 1.49 1.40 1.30 1.09 0.58 0.53 0.47 3.44 0.67 0.89 

imp_slv -8.55 -12.41 -6.22 -2.07 -1.77 -1.48 -3.37 -0.58 -2.06 -2.32 -1.75 0.01 -2.03 -1.26 

imp_svk -7.75 -12.77 -5.82 -0.65 -0.43 -0.34 -2.69 -0.95 -1.49 -0.90 -1.81 1.52 -0.88 -0.79 

imp_svn -6.81 -12.51 -5.83 -0.80 -0.87 -0.44 -1.97 -1.26 -1.16 -1.74 -2.75 1.52 -1.02 -1.02 

imp_swe -5.01 -10.29 -3.84 0.26 0.95 1.04 0.50 0.65 0.64 -0.21 -0.89 3.76 0.40 0.48 

imp_tgo -7.48 -18.72 -8.26 -3.49 -3.57 -3.57 -4.49 -1.42 -3.12 -3.61 -2.75 -1.38 -4.14 -3.33 

imp_tha -4.14 -9.60 -4.42 0.23 0.96 0.64 0.24 0.68 -0.68 -0.76 0.09 3.00 -0.16 0.48 

imp_tto -15.00 -11.05 -7.25 -4.08 -2.37 -2.14 -2.59 -1.66 -3.99 -3.88 -4.12 -0.99 -3.13 -1.42 
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imp_tun -9.59 -7.94 -6.10 -0.15 -0.97 -1.19 -0.87 -0.56 -2.22 -1.77 -1.75 0.07 -1.74 -0.58 

imp_tur -8.31 -7.69 -5.48 -2.16 -0.80 -0.44 -2.30 -0.60 -0.98 -1.05 -0.52 1.03 -0.84 0.44 

imp_twn -10.65 -9.13 -4.79 0.80 0.74 0.24 0.26 0.38 -0.55 0.73 0.14 3.32 -0.15 0.39 

imp_tza -8.72 -15.80 -5.68 -0.75 -1.39 -0.92 -2.96 -1.66 -2.35 -2.24 -2.22 -0.01 -1.56 -0.76 

imp_uga -7.48 -15.03 -6.85 -3.44 -1.82 -1.99 -3.86 -1.31 -2.62 -2.98 -2.36 -0.61 -2.72 -1.80 

imp_ukr -6.25 -10.64 -4.59 -0.40 0.04 0.51 -0.57 0.02 -1.06 -0.29 -1.09 1.91 -0.06 0.77 

imp_ury -8.70 -10.23 -6.54 -3.32 -2.15 -0.58 -3.62 -2.97 -2.57 -2.41 -2.83 0.19 -2.09 -1.25 

imp_usa -3.34 -8.21 -3.39 -0.34 1.28 1.89 0.10 1.75 1.33 1.03 1.88 4.46 0.89 2.95 

imp_ven -8.28 -10.64 -5.50 -2.49 -1.03 -0.72 -1.20 -0.08 -1.13 -1.23 -1.29 1.59 -0.37 -0.13 

imp_vnm -8.76 -13.25 -5.38 -0.03 -0.25 -0.35 -0.75 -0.24 -0.52 -0.74 -0.98 1.76 -0.58 0.10 

imp_zaf -4.20 -8.61 -5.13 -2.21 0.25 -0.02 -0.88 0.14 -1.13 -1.36 -0.98 0.76 -0.89 -0.03 

imp_zmb -13.09 -17.88 -7.52 -0.53 -3.07 -1.52 -4.36 -3.70 -3.28 -3.48 -2.53 -0.69 -3.37 -1.89 

imp_zwe -9.01 -16.11 -7.17 -1.28 -1.87 -2.24 -2.53 -1.94 -3.36 -1.65 -2.71 0.20 -2.65 -2.33 

 

 

- Equivalentes tarifários calculados por MQO (%) 

  ely gdt wtr cns trd otp wtp atp cmn ofi insurance obs ros osg 

alb 143.87 611.44 50.75 86.82 75.27 63.56 104.96 83.97 120.03 122.46 123.64 156.11 54.17 95.84 

are 490.94 128.12 62.29 29.31 48.78 64.57 54.65 51.92 75.64 51.06 58.21 50.21 60.00 89.23 

arg 324.56 132.36 55.94 108.26 69.28 65.47 101.78 49.63 64.09 120.17 96.88 95.92 56.17 83.04 

arm 343.52 264.37 96.57 128.19 134.55 103.73 210.81 85.41 137.77 181.44 155.90 232.67 104.64 148.17 

aus 361.95 87.08 34.95 112.26 48.45 33.36 47.03 25.41 43.94 84.80 68.72 58.75 28.86 57.89 

aut 79.98 20.62 30.40 31.23 35.88 33.99 70.42 25.60 32.18 68.56 52.31 40.49 26.95 68.78 

aze 291.28 541.05 119.96 13.45 143.27 128.66 137.85 92.55 161.07 146.49 150.60 108.53 129.60 150.30 

bel 49.29 138.20 23.93 33.30 24.47 21.53 31.49 27.10 15.75 49.00 62.38 23.80 24.99 55.42 
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ben 185.17 1310.57 163.77 132.23 208.78 182.29 233.36 122.49 192.52 241.77 169.42 243.48 180.91 205.68 

bfa 225.93 374.75 170.29 127.80 194.62 175.07 304.75 127.95 224.15 261.15 153.23 297.59 193.99 206.33 

bgd 1171.64 1441.68 152.18 210.07 166.57 174.03 249.29 80.41 168.33 211.98 130.06 196.34 176.89 134.13 

bgr 120.16 180.74 62.00 50.57 71.83 59.93 109.61 69.33 91.54 110.21 107.05 105.65 69.52 119.37 

bhr 421.96 153.79 88.95 173.81 102.77 104.41 193.96 75.58 142.88 194.36 92.00 184.48 109.13 177.43 

blr 107.58 280.06 91.03 93.54 124.66 86.82 123.13 107.87 98.91 152.87 199.76 159.61 98.47 142.99 

bol 1112.50 1059.55 108.25 114.80 143.60 117.95 183.42 84.78 144.96 206.53 120.83 191.61 116.51 161.34 

bra 1.63 136.96 67.41 149.38 61.81 76.42 40.56 53.12 104.39 106.16 76.76 52.16 55.44 62.88 

brn 993.66 915.16 87.17 62.54 96.85 93.31 110.86 84.49 157.97 171.19 183.26 144.47 84.61 97.50 

bwa 311.20 638.60 100.70 114.46 138.36 115.07 210.58 166.68 114.98 190.33 159.15 160.20 122.91 181.75 

can 23.15 133.84 33.42 78.70 41.84 39.49 40.21 28.88 26.51 62.62 36.19 34.17 21.71 56.74 

che 93.42 196.68 41.71 121.69 61.35 34.70 74.31 42.25 41.50 73.28 72.32 45.01 48.15 79.05 

chl 123.14 122.58 75.97 138.67 66.71 76.04 34.86 59.07 80.97 101.32 84.61 110.93 80.65 101.21 

chn 52.22 182.39 36.16 46.56 13.31 35.85 83.90 44.60 54.09 96.51 23.75 46.12 41.59 59.43 

civ 649.29 349.14 93.77 125.42 119.64 109.87 122.37 63.38 95.82 112.52 137.05 143.82 112.53 99.86 

cmr 1001.70 989.07 98.80 124.06 87.56 114.14 167.41 90.75 150.43 177.75 130.78 139.38 110.65 138.13 

col 324.14 955.70 80.77 161.99 84.71 92.88 111.17 55.93 81.45 133.76 99.03 118.70 85.25 121.03 

cri 177.48 959.75 86.77 170.13 93.46 100.13 188.47 81.57 93.04 170.00 125.22 166.47 106.92 152.74 

cyp 735.82 385.22 66.84 107.25 90.64 79.13 71.19 68.19 83.61 107.47 128.64 141.93 69.00 103.48 

cze 136.77 316.15 60.24 75.00 61.90 62.32 94.58 61.66 52.74 76.67 92.64 63.64 59.61 99.49 

deu 0.00 21.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 2.79 33.38 25.14 0.00 0.00 21.68 

dnk 88.37 277.99 40.83 15.10 28.06 34.35 27.23 21.13 18.37 47.90 37.51 35.17 28.36 40.06 

dom 982.09 178.27 112.39 195.59 148.03 129.23 221.15 85.67 129.33 173.92 133.24 222.50 133.82 137.97 

ecu 196.87 1004.56 101.55 178.90 79.58 117.25 123.90 72.54 176.00 191.94 120.96 264.40 84.42 127.79 

egy 170.16 303.38 61.19 53.98 85.99 68.29 128.05 57.19 55.73 123.01 62.13 77.71 72.26 61.15 

esp 45.00 120.16 31.31 37.10 32.55 37.21 46.07 20.16 24.65 53.61 52.52 20.43 22.30 61.47 

est 230.63 372.77 87.33 68.02 116.44 81.41 83.30 84.73 88.43 127.74 206.34 112.48 99.55 127.98 

eth 1356.78 1077.05 154.42 51.68 160.77 157.81 99.59 71.81 158.49 230.42 151.44 177.41 176.18 188.96 
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fin 85.40 278.50 49.62 47.24 48.98 57.83 46.03 59.96 57.30 105.28 91.96 39.22 57.19 96.86 

fra 52.06 92.13 18.73 32.03 15.18 16.91 13.83 12.90 24.04 58.34 45.91 22.15 13.33 41.15 

gbr 31.29 71.39 5.18 40.58 13.20 10.17 11.06 0.00 0.00 21.02 37.55 7.69 6.14 17.56 

geo 280.34 469.45 116.30 121.64 153.25 110.20 178.59 94.35 155.52 186.71 132.38 237.35 128.10 135.78 

gha 193.16 155.23 94.26 170.29 128.27 111.48 110.01 76.48 209.97 194.04 139.11 145.46 116.40 101.41 

gin 260.04 864.70 188.86 91.22 232.00 211.42 170.58 160.55 160.82 300.46 195.46 242.74 203.25 148.12 

grc 80.66 315.49 60.90 80.69 68.55 46.87 5.18 70.19 56.61 106.70 66.59 83.35 52.51 78.27 

gtm 292.53 442.72 91.86 175.06 124.00 104.86 192.84 89.01 133.18 179.52 109.14 228.42 107.91 144.71 

hkg 30.13 20.17 21.99 46.87 27.17 20.99 23.15 16.44 28.96 45.28 59.16 52.30 31.73 59.87 

hnd 238.77 714.96 110.20 144.34 147.51 125.24 210.11 95.23 113.98 182.34 168.86 219.22 118.70 171.25 

hrv 153.80 367.26 88.54 108.82 77.31 93.07 109.17 97.37 86.79 135.19 149.44 95.99 80.48 126.03 

hun 118.34 303.69 60.27 69.14 60.91 55.42 99.08 51.79 52.64 90.62 100.57 59.55 36.66 87.51 

idn 494.90 392.11 49.95 39.35 40.85 52.11 66.44 46.07 50.08 89.02 79.85 51.39 53.61 79.55 

ind 54.27 153.51 63.15 59.71 51.58 60.55 39.70 48.46 52.88 75.34 49.47 33.70 65.04 90.16 

irl 90.47 127.23 34.06 87.21 3.93 42.93 61.17 53.00 36.84 36.73 13.01 22.02 46.30 77.89 

irn 76.71 25.20 59.43 27.32 46.31 61.23 51.19 49.32 71.17 48.48 54.19 45.67 57.15 84.08 

isr 571.63 211.48 52.46 114.99 42.08 62.57 25.61 37.21 60.55 128.31 82.09 58.22 66.99 82.79 

ita 16.24 68.14 21.98 23.28 8.33 23.04 17.20 16.86 13.64 68.14 44.49 17.37 18.35 34.93 

jam 870.99 349.35 97.17 119.58 131.73 100.23 102.49 89.29 95.41 135.88 105.51 115.06 113.96 130.02 

jor 197.54 175.85 69.39 134.23 81.40 71.03 71.75 61.05 170.34 154.48 90.51 142.04 87.59 91.69 

jpn 285.06 125.97 34.56 14.15 20.09 41.41 11.75 21.13 49.74 67.59 44.33 26.09 29.41 52.30 

kaz 103.77 268.47 78.25 9.16 102.11 81.25 133.55 73.93 93.77 119.09 104.81 67.00 88.75 103.41 

ken 298.98 693.84 128.94 199.73 163.62 146.55 155.90 130.82 80.36 164.74 158.69 184.00 146.49 117.61 

kgz 600.30 421.67 130.50 117.06 137.12 91.14 258.20 98.43 172.84 179.95 192.48 218.14 117.80 198.01 

khm 210.26 1057.21 141.85 72.42 122.09 159.87 243.53 98.05 114.14 218.56 169.35 333.37 147.58 166.17 

kor 364.09 147.49 38.22 39.72 22.50 29.15 13.67 20.52 49.95 86.75 68.65 36.53 34.83 64.76 

kwt 501.80 360.55 28.82 67.40 50.56 36.01 70.65 46.38 70.90 96.58 88.16 144.77 41.51 32.66 

lao 513.14 1076.63 288.57 103.02 252.25 301.15 361.93 263.53 242.07 265.87 271.39 295.11 240.23 273.81 
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lka 929.06 1030.81 103.46 136.67 137.67 120.17 60.62 174.79 126.91 204.33 119.47 143.23 124.64 146.50 

ltu 125.62 345.00 80.41 93.37 99.85 72.72 140.58 115.49 96.81 155.48 143.44 154.00 96.66 111.92 

lux 99.35 21.09 46.76 26.08 39.42 49.92 64.07 49.19 21.85 0.00 43.95 54.50 31.65 95.75 

lva 176.50 345.68 81.39 71.33 97.16 85.11 104.48 70.63 94.48 131.14 143.06 128.33 87.46 135.95 

mar 120.93 215.03 86.92 153.14 114.23 100.02 142.87 64.06 98.96 173.08 130.16 104.76 104.31 68.95 

mdg 215.38 775.51 134.13 102.30 156.46 155.29 200.97 121.11 188.48 204.46 219.59 176.83 159.17 106.36 

mex 188.04 126.57 59.61 147.64 80.51 70.01 120.15 54.59 90.23 116.89 51.30 113.62 55.86 78.72 

mlt 1138.90 857.96 106.28 177.38 126.08 122.93 212.27 81.44 109.57 94.32 122.38 114.92 108.33 152.54 

mng 296.18 943.74 97.15 102.91 135.40 98.12 218.26 115.15 140.53 179.92 178.03 208.72 119.37 152.94 

moz 246.57 1108.60 117.85 70.23 119.38 130.41 190.31 131.95 152.11 174.67 237.05 169.74 138.06 153.25 

mus 1043.69 633.90 89.52 108.78 98.91 89.41 85.18 77.22 123.92 153.85 134.80 142.10 86.89 152.59 

mwi 258.96 874.75 158.30 261.93 190.88 171.14 314.01 132.31 194.62 297.42 253.73 285.88 147.59 200.06 

mys 260.89 118.97 39.19 21.43 60.03 48.51 46.63 33.70 36.51 90.43 67.40 50.83 19.92 71.32 

nam 101.50 797.25 130.84 131.82 173.97 149.18 259.15 209.84 261.02 216.63 191.47 193.81 156.86 191.50 

nga 559.61 612.25 47.90 84.24 70.88 55.15 96.42 60.13 76.51 120.41 100.05 60.37 61.99 48.48 

nic 338.20 379.19 121.45 198.59 161.46 139.81 245.50 88.95 186.44 212.54 151.13 216.67 146.07 155.41 

nld 7.26 31.86 23.48 33.65 14.29 25.97 33.15 32.37 10.30 60.40 55.70 16.45 23.77 46.59 

nor 69.89 485.91 29.73 81.23 38.85 35.99 3.12 48.25 55.94 62.89 82.72 44.85 28.91 52.62 

npl 144.75 618.29 106.21 193.55 121.51 108.24 125.14 85.88 175.17 217.52 169.80 201.64 130.13 172.19 

nzl 557.58 676.87 66.30 96.42 79.87 62.81 62.87 55.52 72.81 125.50 103.36 95.23 72.08 107.11 

omn 835.89 398.59 81.04 150.77 66.03 94.19 170.35 77.17 111.49 172.11 82.09 89.87 98.88 158.70 

pak 204.11 490.23 73.06 109.09 95.94 80.99 123.13 71.16 101.48 127.21 122.45 78.89 89.27 90.52 

pan 375.63 287.51 108.67 179.63 117.12 124.46 212.81 70.47 123.90 111.02 134.52 186.97 130.73 139.05 

per 647.06 607.56 88.63 105.29 119.14 103.07 128.63 73.07 96.57 162.68 103.11 123.24 100.29 115.26 

phl 683.11 234.79 71.92 103.61 97.84 84.29 111.87 61.37 91.57 118.98 104.28 109.54 82.36 109.30 

pol 90.31 148.71 40.63 46.60 50.98 44.81 70.72 54.91 50.11 81.86 78.22 59.49 42.92 69.76 

pri 335.74 296.12 109.77 168.36 142.12 105.39 210.22 95.08 127.23 147.15 113.15 146.02 130.19 104.82 

prt 77.48 160.04 60.40 82.59 50.58 67.59 87.84 42.43 53.75 109.25 101.97 88.02 51.36 91.04 
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pry 1403.48 1148.95 152.35 240.27 187.51 143.64 285.28 118.59 243.17 228.09 165.71 318.53 179.79 190.05 

qat 796.82 968.43 87.12 46.26 74.33 90.84 83.01 74.63 108.05 74.14 87.78 81.27 85.87 122.68 

rus 67.34 47.80 25.73 15.54 40.16 27.69 47.73 35.84 36.33 65.82 62.72 42.33 26.50 44.18 

rwa 268.40 846.59 155.28 181.25 175.34 160.04 277.77 191.66 259.64 274.42 285.33 268.03 182.08 162.25 

sau 556.10 698.36 52.84 29.60 61.57 59.80 91.56 84.76 74.72 75.07 62.52 43.23 59.94 2.76 

sen 1191.07 380.38 119.34 120.19 152.58 139.13 237.54 80.85 109.74 197.12 132.92 173.60 144.13 160.29 

sgp 420.10 0.00 20.67 46.43 17.11 18.85 14.05 21.86 26.94 47.29 35.67 33.82 24.89 56.66 

slv 260.07 366.12 106.75 126.56 137.43 122.50 214.54 75.25 125.18 174.00 119.92 182.49 124.56 150.19 

svk 202.55 404.29 89.27 66.70 77.72 73.61 171.51 90.06 99.10 101.21 122.79 103.15 75.04 125.49 

svn 146.53 376.19 89.85 72.00 95.50 77.40 132.03 103.08 85.30 141.38 173.69 103.49 80.52 137.24 

swe 66.79 193.78 23.10 36.53 31.65 28.47 35.53 34.05 25.27 73.13 82.64 25.06 32.42 71.13 

tgo 185.78 1737.99 221.86 209.09 251.63 250.21 301.61 110.15 183.70 262.22 173.53 281.74 255.72 292.00 

tha 38.15 153.00 39.80 37.70 31.32 40.32 43.55 33.32 66.98 95.09 47.42 47.29 49.74 71.20 

tto 1363.69 246.65 158.63 251.24 170.48 156.90 165.21 121.60 242.74 284.45 268.39 251.00 185.57 158.78 

tun 351.68 76.29 101.41 49.31 99.67 108.74 82.84 74.31 133.03 142.82 120.13 178.39 110.97 115.38 

tur 241.69 66.94 75.99 131.05 92.30 77.29 149.17 75.86 78.02 107.78 68.58 125.99 73.73 72.71 

twn 468.30 128.40 51.39 21.58 37.85 52.97 43.00 42.24 62.02 41.17 45.93 37.41 49.44 74.45 

tza 274.13 873.92 83.56 70.23 118.91 96.68 187.40 121.36 139.76 168.96 143.98 183.44 102.97 124.28 

uga 185.23 723.28 137.10 205.65 140.07 148.21 250.07 105.27 154.57 216.05 151.51 223.41 161.07 181.26 

ukr 118.32 217.49 44.98 57.70 60.26 44.19 71.01 53.84 81.11 75.90 90.45 86.66 46.55 60.91 

ury 271.99 189.92 121.23 197.89 157.89 82.96 232.22 194.89 151.66 178.88 178.02 171.66 127.53 149.47 

usa 16.05 86.91 11.63 55.58 22.58 6.80 48.03 5.65 7.77 32.14 0.00 7.36 19.27 0.00 

ven 239.66 217.45 76.71 148.38 102.28 88.48 96.23 57.28 83.95 115.78 99.06 100.26 56.57 95.69 

vnm 277.25 459.33 71.94 45.51 70.92 73.75 77.99 62.64 60.95 94.13 85.96 93.10 64.02 85.92 

zaf 39.96 103.80 63.03 133.79 53.07 62.02 83.15 49.72 84.08 122.10 86.07 139.90 75.44 91.27 

zmb 867.11 1430.73 173.90 62.21 215.32 124.11 290.13 244.90 193.31 252.39 160.91 228.69 201.03 186.81 

zwe 298.09 940.92 154.23 91.02 142.77 162.39 162.22 135.30 198.83 136.46 171.13 171.04 157.10 215.63 



‘ 

‘ 

63 
 

10. Apêndice B 

- Dummies de efeito fixo calculadas por Poisson 

  ely gdt wtr cns trd otp wtp atp cmn ofi insurance obs ros osg 

imp_alb -1.54 -3.00 -0.82 -2.98 -3.02 -1.66 -3.13 -2.33 -3.01 -3.45 -3.27 -3.91 -0.73 -1.26 

imp_are -5.67 0.20 -0.90 -1.40 -1.41 -1.17 -1.52 -1.06 -1.25 -1.57 -1.60 -1.43 -0.76 -0.87 

imp_arg -1.18 -1.68 -1.12 -3.36 -2.07 -1.56 -2.96 -1.04 -1.41 -2.78 -2.18 -2.29 -1.08 -1.42 

imp_arm -4.61 2.67 -2.11 -4.47 -4.52 -2.87 -5.15 -2.25 -3.41 -4.81 -3.84 -5.35 -2.16 -2.41 

imp_aus -5.86 -0.86 -0.31 -3.01 -1.06 -0.47 -1.16 -0.06 -0.73 -2.01 -1.53 -1.24 -0.12 -0.63 

imp_aut -0.66 1.35 -0.17 -0.41 -1.26 -0.53 -2.30 -0.33 -0.35 -1.61 -1.21 -0.71 -0.19 -1.09 

imp_aze -3.50 -1.88 -2.78 0.59 -4.49 -3.27 -3.53 -2.30 -3.81 -2.90 -3.56 -2.46 -2.84 -2.65 

imp_bel -1.32 -2.05 -0.01 -0.65 -0.62 0.15 -0.47 -0.42 0.22 -0.37 -1.43 0.01 -0.08 -0.62 

imp_ben -3.00 -5.29 -3.46 -3.80 -5.57 -4.32 -5.27 -2.96 -4.32 -5.69 -4.01 -5.10 -3.57 -3.49 

imp_bfa -5.36 -0.60 -3.64 -2.94 -5.59 -4.17 -6.38 -3.08 -4.91 -5.97 -3.65 -6.02 -3.83 -3.54 

imp_bgd -10.83 -8.41 -3.26 -5.31 -3.58 -3.99 -5.36 -1.71 -3.74 -4.44 -2.89 -4.34 -3.55 -2.24 

imp_bgr -2.00 2.51 -1.03 -0.81 -2.49 -1.30 -2.83 -1.60 -2.02 -2.51 -2.71 -2.52 -1.20 -1.76 

imp_bhr -4.57 0.79 -1.92 -5.15 -3.45 -2.74 -4.81 -1.77 -3.35 -5.04 -2.11 -4.44 -2.11 -2.54 

imp_blr -1.41 -0.04 -2.06 -2.90 -3.96 -2.24 -3.32 -2.81 -2.44 -3.51 -4.60 -3.82 -2.06 -2.42 

imp_bol -11.85 -5.59 -2.48 -3.68 -4.58 -3.09 -4.69 -2.16 -3.52 -5.16 -2.91 -4.47 -2.55 -2.88 

imp_bra 1.45 -3.05 -0.92 -3.21 -1.11 -1.35 -0.34 -0.78 -2.00 -1.44 -1.23 -0.50 -0.69 -0.53 

imp_brn -10.73 -4.84 -2.04 -2.05 -3.44 -2.51 -3.01 -2.24 -3.76 -4.73 -4.63 -3.51 -1.69 -1.40 

imp_bwa -3.31 -3.39 -2.40 -3.78 -4.66 -3.13 -5.20 -4.19 -2.90 -5.47 -4.22 -3.95 -2.65 -3.03 

imp_can 0.28 -3.24 -0.32 -2.04 -0.85 -0.85 -1.07 -0.18 -0.23 -0.72 -0.18 -0.40 -0.06 -0.61 

imp_che -0.77 -3.55 -0.73 -3.16 -1.79 -0.54 -2.10 -0.86 -0.75 -0.92 -1.73 -0.72 -0.93 -1.28 

imp_chl -2.07 -0.24 -1.66 -4.23 -1.84 -1.81 0.00 -1.38 -1.94 -1.90 -1.80 -2.74 -1.77 -1.84 

imp_chn -0.51 -4.93 -0.09 -0.28 0.99 -0.03 -1.91 -0.65 -0.63 -1.47 0.61 -0.41 -0.27 -0.51 

imp_civ -7.15 -1.65 -2.13 -4.32 -4.09 -2.90 -3.21 -1.48 -2.38 -2.57 -3.44 -3.48 -2.33 -1.52 
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imp_cmr -10.53 -5.92 -2.39 -3.98 -3.00 -3.04 -4.44 -2.35 -3.69 -5.01 -3.49 -3.54 -2.53 -2.63 

imp_col -5.60 -8.15 -1.80 -4.38 -2.49 -2.31 -3.05 -1.23 -1.91 -2.84 -2.18 -2.77 -1.88 -2.24 

imp_cri -3.84 -5.30 -1.91 -5.04 -3.14 -2.62 -4.72 -2.09 -2.30 -4.23 -3.05 -4.01 -2.17 -2.54 

imp_cyp -7.90 -1.80 -0.98 -2.97 -2.86 -1.73 -1.69 -1.43 -1.75 -2.34 -3.05 -3.22 -0.98 -1.20 

imp_cze -0.73 -3.02 -0.86 -1.78 -1.93 -1.15 -2.75 -1.44 -0.87 -1.06 -2.15 -1.19 -0.99 -1.64 

imp_deu 0.78 -0.94 0.86 0.90 0.76 1.01 0.77 0.70 0.82 0.17 -0.11 1.06 0.81 0.26 

imp_dnk -0.32 -3.89 -0.53 0.42 -0.50 -0.34 -0.30 0.08 0.35 0.03 -0.15 -0.27 0.12 -0.04 

imp_dom -10.22 0.29 -2.57 -5.39 -4.35 -3.26 -5.17 -2.02 -3.11 -3.95 -3.12 -4.97 -2.84 -2.55 

imp_ecu -1.93 -6.80 -2.33 -5.09 -2.33 -2.99 -3.16 -1.76 -4.00 -4.66 -2.85 -5.69 -1.71 -2.38 

imp_egy -3.37 -3.48 -1.28 -1.53 -2.69 -1.56 -3.63 -1.27 -1.16 -2.93 -1.09 -1.77 -1.42 -0.74 

imp_esp -0.23 -2.23 -0.07 -0.35 -0.39 -0.40 -1.22 0.24 0.25 0.13 -0.52 0.55 0.22 -0.58 

imp_est -2.93 -0.13 -1.55 -1.89 -3.67 -1.62 -1.81 -2.10 -1.94 -2.96 -4.87 -2.64 -1.99 -2.13 

imp_eth -11.60 -6.01 -3.43 -1.17 -4.96 -3.67 -1.99 -1.19 -3.76 -6.07 -3.80 -4.17 -3.63 -3.38 

imp_fin -0.59 -2.82 -0.69 -1.16 -1.54 -1.24 -1.04 -1.53 -1.11 -2.32 -2.27 -0.43 -1.09 -1.51 

imp_fra -0.52 -2.00 0.13 -0.44 0.20 0.20 0.12 0.23 0.05 -0.85 -0.69 0.27 0.31 -0.27 

imp_gbr 1.02 -2.70 0.91 -0.61 0.39 0.64 0.14 0.94 1.18 0.66 -0.61 0.78 0.93 0.71 

imp_geo -3.69 -1.53 -2.68 -4.20 -4.93 -2.95 -4.59 -2.43 -3.77 -4.56 -3.16 -5.35 -2.70 -2.26 

imp_gha -3.52 2.87 -2.13 -5.11 -4.22 -2.88 -2.68 -1.75 -4.43 -5.51 -3.69 -3.65 -2.42 -1.77 

imp_gin -6.01 -3.12 -4.02 -2.47 -5.96 -4.94 -2.86 -3.74 -3.50 -7.14 -4.56 -5.26 -4.11 -2.36 

imp_grc -0.35 -3.60 -0.95 -2.16 -2.04 -0.27 1.09 -1.41 -0.95 -1.80 -1.13 -1.82 -0.70 -0.92 

imp_gtm -3.76 -3.12 -2.05 -5.09 -3.86 -2.78 -4.78 -2.23 -3.21 -4.48 -2.60 -5.22 -2.31 -2.55 

imp_hkg -0.56 1.49 0.36 -1.23 -0.82 0.12 -0.13 0.26 -0.14 -0.53 -1.52 -1.14 -0.03 -0.34 

imp_hnd -4.31 -3.83 -2.51 -3.74 -4.55 -3.29 -5.10 -2.34 -2.75 -4.49 -3.91 -4.99 -2.59 -3.00 

imp_hrv -0.24 -0.98 -1.63 -1.97 -2.33 -1.98 -2.50 -2.19 -1.82 -2.87 -3.31 -2.15 -1.43 -2.04 

imp_hun -0.04 -2.28 -1.09 -1.37 -1.84 -0.88 -2.81 -0.92 -0.90 -1.82 -2.31 -0.98 -0.02 -1.40 

imp_idn -6.86 -5.62 -1.02 -0.83 -0.87 -1.13 -1.93 -0.95 -0.94 -1.69 -1.70 -0.96 -0.97 -1.22 

imp_ind -0.63 -3.15 -0.97 -1.03 -0.89 -1.05 -0.42 -0.66 -0.88 -0.89 -0.71 -0.17 -1.00 -1.19 

imp_irl -2.18 -1.19 -0.36 -2.55 0.80 -0.81 -1.85 -1.27 -0.40 0.08 0.63 0.39 -0.59 -0.93 
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imp_irn -0.94 1.70 -0.74 -1.24 -1.40 -1.04 -1.37 -0.95 -1.07 -1.29 -1.32 -1.18 -0.71 -0.76 

imp_isr -7.89 -2.09 -1.06 -3.68 -1.08 -1.63 0.16 -0.66 -1.41 -3.93 -2.16 -1.32 -1.35 -1.46 

imp_ita 1.42 -1.10 0.14 0.19 0.67 0.05 0.12 0.21 0.54 -0.86 -0.35 0.48 0.22 -0.07 

imp_jam -9.98 -1.24 -2.26 -4.21 -4.51 -2.59 -2.61 -2.32 -2.43 -3.77 -2.88 -2.95 -2.50 -2.37 

imp_jor -2.80 1.96 -1.49 -4.58 -2.95 -1.77 -1.75 -1.43 -3.84 -4.44 -2.29 -3.67 -1.69 -1.46 

imp_jpn -4.52 -3.40 0.22 0.67 0.69 -0.31 0.66 0.34 -0.44 -0.15 0.03 0.40 0.26 0.08 

imp_kaz -2.01 -2.94 -1.95 0.98 -3.46 -2.17 -3.84 -1.89 -2.30 -2.54 -2.45 -1.40 -1.92 -1.74 

imp_ken -5.44 -4.77 -2.92 -5.56 -4.81 -3.62 -3.86 -3.02 -1.95 -4.15 -3.99 -4.38 -3.17 -2.08 

imp_kgz -6.51 0.15 -2.95 -3.76 -4.58 -1.93 -5.83 -2.31 -4.12 -4.44 -4.65 -4.94 -2.27 -3.27 

imp_khm -3.26 -4.90 -3.07 -2.18 -3.33 -3.89 -5.39 -2.39 -2.79 -4.97 -3.97 -6.63 -3.00 -2.69 

imp_kor -5.43 -2.38 0.25 -0.38 0.34 0.32 0.54 0.29 -0.52 -1.15 -1.03 -0.22 0.20 -0.13 

imp_kwt -7.14 -0.93 -0.19 -2.55 -1.82 -0.74 -2.25 -1.08 -1.74 -2.84 -2.33 -4.25 -0.40 0.25 

imp_lao -4.89 0.56 -5.34 -2.70 -6.04 -6.04 -6.75 -5.38 -5.06 -5.04 -5.47 -5.68 -4.41 -4.41 

imp_lka -9.87 -6.63 -2.28 -4.35 -3.47 -3.04 -0.95 -4.14 -2.90 -5.12 -2.83 -3.34 -2.51 -2.54 

imp_ltu -1.82 -0.68 -1.36 -2.33 -3.20 -1.30 -3.59 -2.76 -2.21 -3.88 -3.44 -3.66 -1.77 -1.83 

imp_lux -2.21 3.23 -0.47 -0.56 -1.18 -0.88 -1.69 -1.10 0.07 2.08 -0.82 -0.90 -0.02 -1.05 

imp_lva -2.44 -0.36 -1.40 -1.77 -3.25 -1.81 -2.61 -1.71 -2.11 -3.27 -3.63 -3.08 -1.72 -2.22 

imp_mar -0.63 -0.63 -1.95 -4.70 -3.64 -2.56 -3.71 -1.38 -2.37 -4.70 -3.21 -2.42 -2.14 -0.78 

imp_mdg -4.74 -3.49 -3.07 -3.17 -4.55 -3.94 -4.95 -3.02 -4.36 -5.23 -5.20 -4.08 -3.28 -1.54 

imp_mex -3.37 -2.06 -1.02 -3.49 -1.70 -1.61 -3.04 -1.06 -2.00 -1.95 -0.58 -2.73 -1.00 -1.22 

imp_mlt -11.12 -4.17 -2.21 -5.12 -4.20 -3.17 -4.98 -1.96 -2.60 -2.05 -3.31 -2.56 -2.21 -2.54 

imp_mng -5.05 -4.43 -2.36 -3.31 -4.73 -2.58 -5.32 -3.13 -3.54 -4.85 -4.47 -4.88 -2.43 -2.58 

imp_moz -1.98 -5.25 -2.66 -2.14 -3.96 -3.31 -4.69 -3.24 -3.62 -4.16 -5.43 -3.85 -2.80 -2.60 

imp_mus -10.91 -3.02 -2.08 -3.80 -3.56 -2.25 -2.02 -1.92 -3.20 -4.57 -3.79 -3.61 -1.89 -2.69 

imp_mwi -5.87 -3.72 -3.57 -6.73 -5.73 -4.21 -6.53 -3.29 -4.51 -7.23 -5.84 -6.10 -3.20 -3.59 

imp_mys -3.63 -0.78 -0.59 0.01 -1.85 -1.14 -1.14 -0.59 -0.53 -2.37 -1.55 -1.03 0.46 -0.88 

imp_nam -2.43 -3.97 -3.10 -4.10 -5.41 -3.83 -5.83 -4.87 -5.37 -5.59 -4.74 -4.52 -3.32 -3.47 

imp_nga -7.47 -6.10 -0.76 -2.76 -2.27 -1.21 -2.57 -1.27 -1.76 -3.68 -2.67 -1.47 -1.05 -0.25 
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imp_nic -6.02 -0.80 -2.71 -5.87 -4.97 -3.55 -5.62 -2.11 -4.33 -5.11 -3.66 -4.88 -2.96 -2.74 

imp_nld 0.60 1.21 0.19 -0.44 0.29 0.01 -0.68 -0.45 0.63 -0.70 -0.96 0.47 0.21 -0.30 

imp_nor -0.15 -5.74 -0.15 -2.54 -1.13 -0.39 1.18 -0.93 -0.93 -0.69 -1.78 -0.57 0.08 -0.32 

imp_npl -3.36 -2.92 -2.47 -5.68 -4.06 -2.91 -3.16 -2.12 -4.17 -5.46 -4.11 -4.66 -2.61 -2.89 

imp_nzl -8.02 -6.41 -0.73 -2.48 -2.24 -1.38 -1.52 -1.00 -1.63 -3.05 -2.59 -2.22 -1.16 -1.38 

imp_omn -9.30 2.63 -1.91 -4.66 -2.04 -2.48 -4.40 -1.89 -2.78 -4.50 -1.83 -2.07 -1.95 -2.36 

imp_pak -4.21 -5.43 -1.79 -3.28 -3.28 -2.18 -3.48 -1.81 -2.54 -3.36 -3.25 -1.89 -2.01 -1.71 

imp_pan -5.87 -1.15 -2.49 -5.29 -2.65 -3.21 -5.10 -1.62 -2.90 -2.09 -3.21 -4.30 -2.73 -2.53 

imp_per -7.48 -5.61 -2.04 -2.46 -3.56 -2.61 -3.48 -1.78 -2.34 -3.79 -2.29 -2.86 -2.17 -2.16 

imp_phl -8.44 -2.77 -1.67 -3.32 -2.36 -2.18 -3.22 -1.51 -2.28 -2.92 -2.65 -2.83 -1.84 -2.08 

imp_pol -1.25 1.11 -0.48 -0.84 -1.50 -0.69 -2.15 -1.21 -0.84 -1.59 -1.78 -1.05 -0.59 -1.05 

imp_pri -4.45 -2.28 -2.67 -4.38 -3.95 -2.58 -4.93 -2.37 -3.32 -3.35 -2.58 -3.47 -3.09 -2.05 

imp_prt -0.20 -1.26 -0.94 -1.93 -1.20 -1.41 -2.45 -0.54 -0.78 -2.07 -2.21 -1.85 -0.57 -1.23 

imp_pry -11.90 -5.88 -3.40 -6.20 -4.52 -3.54 -6.07 -2.83 -4.97 -5.03 -3.81 -6.36 -3.67 -3.44 

imp_qat -8.75 -6.98 -1.49 -2.04 -2.47 -1.85 -2.22 -1.65 -2.00 -2.34 -2.46 -2.26 -1.35 -1.46 

imp_rus -0.90 -1.13 -0.04 0.78 -1.09 -0.10 -1.17 -0.58 -0.33 -0.81 -1.11 -0.44 -0.04 -0.32 

imp_rwa -5.55 -3.33 -3.55 -5.19 -5.36 -3.84 -6.15 -4.28 -5.32 -7.14 -6.40 -5.16 -3.78 -2.72 

imp_sau -5.81 -6.95 0.09 0.96 -1.04 -0.26 -2.24 -1.67 -0.72 -0.40 -1.15 -0.76 0.06 1.54 

imp_sen -11.10 -1.22 -2.55 -2.97 -4.65 -3.37 -5.42 -1.98 -2.65 -4.92 -3.27 -4.04 -2.76 -2.66 

imp_sgp -6.91 2.50 0.25 -1.25 -0.01 0.29 0.48 0.11 -0.10 -0.72 -0.62 -0.28 0.07 -0.33 

imp_slv -3.56 -1.75 -2.43 -4.13 -4.20 -3.18 -5.20 -1.84 -3.10 -4.22 -2.86 -4.17 -2.65 -2.72 

imp_svk -0.80 -2.70 -1.36 -1.28 -2.28 -1.04 -4.31 -1.88 -1.97 -1.65 -2.81 -2.16 -1.34 -2.10 

imp_svn -0.96 -2.42 -1.22 -1.57 -3.01 -1.35 -3.33 -2.31 -1.70 -3.07 -3.92 -2.24 -1.57 -2.42 

imp_swe 0.57 -2.57 0.20 -0.60 -0.82 -0.18 -0.71 -0.33 0.12 -1.25 -1.81 0.20 -0.06 -0.46 

imp_tgo -3.70 -5.36 -4.44 -5.96 -5.26 -5.39 -6.02 -2.57 -4.22 -5.79 -4.11 -5.68 -4.67 -4.59 

imp_tha 0.17 -1.31 -0.63 -0.95 -0.52 -0.70 -1.02 -0.49 -1.52 -2.32 -0.67 -0.77 -0.71 -0.89 

imp_tto -11.88 -0.41 -3.54 -6.22 -5.03 -3.84 -4.00 -3.00 -5.10 -6.75 -5.92 -5.53 -3.85 -2.96 

imp_tun -4.58 3.81 -2.29 -1.21 -3.22 -2.68 -1.77 -1.81 -3.22 -3.43 -2.91 -4.20 -2.34 -1.93 
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imp_tur -1.87 1.02 -1.24 -2.84 -2.37 -1.33 -3.73 -1.09 -1.60 -1.62 -1.06 -2.66 -1.40 -0.93 

imp_twn -6.50 -0.73 -0.63 -1.15 -0.95 -0.83 -1.23 -0.80 -0.91 -1.23 -1.17 -1.05 -0.53 -0.61 

imp_tza -5.68 -5.51 -1.83 -2.20 -4.02 -2.54 -4.72 -3.28 -3.42 -5.01 -3.84 -4.39 -2.03 -2.07 

imp_uga -4.16 -4.01 -3.15 -5.90 -4.51 -3.82 -5.81 -2.57 -3.73 -5.78 -3.88 -4.99 -3.42 -3.35 

imp_ukr -2.71 -1.15 -0.76 -2.02 -2.10 -0.92 -2.08 -1.31 -1.99 -1.15 -2.20 -2.16 -0.66 -0.61 

imp_ury -3.01 -0.02 -2.81 -5.59 -4.46 -1.71 -5.42 -4.54 -3.66 -4.08 -4.19 -3.96 -2.85 -2.80 

imp_usa 1.60 -4.48 0.41 -0.85 0.62 0.93 -1.27 0.71 0.79 0.58 1.64 0.93 0.07 0.91 

imp_ven -3.28 0.74 -1.71 -4.25 -2.96 -2.21 -2.63 -1.27 -1.89 -2.30 -2.18 -2.34 -0.86 -1.77 

imp_vnm -1.97 -4.15 -1.67 -1.19 -2.28 -1.89 -2.10 -1.54 -1.34 -1.70 -1.90 -2.16 -1.19 -1.35 

imp_zaf 0.30 -0.79 -1.09 -3.58 -1.09 -1.39 -2.11 -0.75 -1.77 -2.82 -1.92 -3.29 -1.28 -1.35 

imp_zmb -6.34 -6.94 -3.88 -1.04 -6.06 -2.82 -6.24 -5.34 -4.42 -6.18 -3.97 -5.17 -4.17 -3.45 

imp_zwe -2.65 -3.69 -3.13 -3.82 -4.83 -3.73 -4.13 -3.30 -4.09 -4.81 -4.90 -4.67 -3.14 -3.29 

 

 

- Equivalentes tarifários calculados por Poisson (%) 

  ely gdt wtr cns trd otp wtp atp cmn ofi insurance obs ros osg 

alb 97.86 339.52 45.68 136.51 139.16 78.68 155.17 103.38 148.79 232.21 191.18 194.28 43.64 83.52 

are 385.31 119.12 48.07 67.83 68.54 60.69 80.07 54.14 69.75 121.12 102.51 71.59 44.63 68.59 

arg 83.16 229.78 55.32 156.90 94.40 75.01 146.05 53.52 75.47 187.21 129.50 106.87 54.79 90.30 

arm 286.11 28.03 92.73 227.60 231.13 132.65 295.94 100.06 171.14 346.62 229.76 303.07 95.99 135.88 

aus 406.61 176.20 30.21 138.32 56.02 37.97 66.26 24.23 51.52 142.86 99.55 64.68 25.72 60.20 

aut 63.33 70.73 26.41 35.50 62.90 39.71 113.18 31.54 39.54 123.01 85.81 46.84 27.63 76.90 

aze 203.13 244.26 122.84 8.98 229.33 153.31 178.54 102.22 195.74 194.81 209.96 114.98 126.96 148.60 

bel 88.79 257.29 22.06 42.58 41.72 20.65 43.22 34.13 23.21 70.34 95.12 25.67 24.73 59.91 

ben 172.00 622.68 158.62 182.70 316.39 218.69 306.34 133.47 230.36 440.86 242.13 281.17 166.04 198.43 
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bfa 353.76 160.61 168.82 134.73 317.58 208.13 417.59 139.62 275.61 474.67 216.25 366.02 181.93 201.71 

bgd 1390.31 1325.79 147.46 293.04 170.19 196.40 314.44 77.90 191.55 312.51 168.14 223.60 165.00 127.45 

bgr 118.66 32.65 52.38 47.60 112.94 65.08 139.30 73.53 100.54 171.06 157.72 117.71 59.00 104.71 

bhr 281.97 92.74 84.84 279.46 162.50 125.73 268.06 80.08 167.95 369.59 125.97 230.36 93.77 142.53 

blr 92.46 131.11 90.86 132.75 193.00 102.56 165.91 125.75 119.80 236.50 288.52 188.46 91.76 136.35 

bol 1761.82 672.34 108.75 175.93 235.72 143.84 258.29 96.17 178.19 381.85 169.07 232.73 113.27 161.18 

bra 3.30 344.39 48.88 149.12 57.95 66.86 39.30 45.23 99.54 114.55 86.68 40.28 42.34 56.85 

brn 1360.33 555.24 90.04 93.51 161.84 114.77 148.58 99.31 192.65 338.98 290.78 170.00 76.89 89.14 

bwa 190.96 378.73 105.33 181.82 241.41 145.99 300.52 204.46 142.58 416.07 257.63 196.90 117.77 169.64 

can 33.27 362.81 30.54 92.95 49.07 49.97 63.13 27.52 35.98 83.72 48.56 37.15 24.00 59.55 

che 67.46 395.71 42.93 145.99 82.91 40.14 104.07 47.67 52.25 91.88 108.28 47.29 50.09 84.63 

chl 122.10 141.35 74.76 210.48 85.09 84.77 29.40 65.31 97.00 137.08 111.64 128.24 80.02 108.21 

chn 58.06 568.78 24.12 31.54 0.00 25.36 95.82 41.25 48.18 116.16 25.33 37.56 29.91 56.10 

civ 569.56 227.81 93.60 216.64 201.48 133.76 159.76 69.00 116.66 174.71 202.02 167.88 103.12 94.13 

cmr 1297.30 729.87 104.81 193.93 137.95 141.13 239.73 104.09 188.47 366.94 205.05 171.53 112.24 147.43 

col 378.73 1247.00 80.19 221.11 113.20 105.94 150.85 60.08 95.79 190.89 129.66 129.91 84.48 127.39 

cri 226.60 624.96 84.74 270.08 145.43 120.01 260.52 93.07 113.12 294.11 177.58 200.78 96.18 142.59 

cyp 688.75 238.73 50.66 136.37 130.76 81.54 86.89 67.05 89.21 161.25 177.51 153.29 51.63 81.31 

cze 65.78 341.81 46.80 82.25 88.68 59.89 134.91 67.45 56.14 97.79 128.05 63.08 51.89 99.32 

deu 19.57 181.05 1.12 1.91 5.18 0.00 9.39 5.21 8.29 51.17 46.42 0.00 2.66 31.89 

dnk 51.92 433.14 36.87 13.00 38.31 34.10 37.93 20.50 19.71 55.92 47.64 33.35 19.32 40.96 

dom 1204.54 114.91 112.89 299.36 219.16 153.02 298.32 89.93 154.45 270.62 181.38 270.64 126.90 143.11 

ecu 115.20 904.49 102.02 274.52 105.59 138.40 156.88 79.74 208.24 332.45 165.75 333.42 77.46 134.02 

egy 194.30 387.86 61.09 72.85 122.62 74.89 184.61 61.65 66.44 196.94 81.10 84.75 66.97 63.93 

esp 48.76 271.77 23.83 33.57 35.05 35.82 68.56 16.44 22.50 52.74 60.06 11.57 16.80 58.28 

est 167.56 135.33 70.54 86.87 175.12 77.05 91.81 93.54 97.20 198.61 311.74 123.35 88.78 121.72 

eth 1661.13 746.18 156.72 59.89 264.72 176.44 99.26 58.74 192.65 487.08 226.71 211.36 169.45 191.24 

fin 60.98 322.92 41.64 59.53 73.46 63.06 62.23 70.91 64.69 160.24 134.11 38.04 55.16 93.97 
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fra 58.38 253.92 18.44 36.17 18.70 19.17 25.87 16.68 28.02 88.82 66.18 18.62 14.40 48.10 

gbr 13.55 312.14 0.00 41.29 13.83 8.45 25.36 0.00 0.00 35.98 63.05 6.30 0.00 19.55 

geo 215.96 219.22 118.12 208.82 261.90 136.52 250.78 107.92 193.59 322.81 184.06 303.08 120.44 128.25 

gha 204.41 22.65 93.44 276.21 210.03 132.78 131.44 79.22 238.42 419.72 218.84 177.98 107.15 105.11 

gin 422.96 350.77 191.72 111.65 353.12 264.47 140.69 176.43 176.70 641.95 285.01 294.73 199.26 133.25 

grc 52.82 401.22 49.74 97.88 93.11 32.06 2.13 66.41 58.97 132.47 82.89 86.81 42.60 70.67 

gtm 220.51 351.57 90.09 274.83 187.00 127.73 265.37 99.17 159.57 315.79 151.34 291.02 102.27 142.92 

hkg 59.90 65.43 12.73 61.69 48.33 21.21 33.05 15.79 33.24 76.02 98.84 61.36 23.33 50.21 

hnd 261.73 426.60 110.37 179.24 233.51 154.57 291.70 103.69 134.90 316.85 234.59 272.46 115.21 167.95 

hrv 49.14 183.13 73.55 90.06 105.91 91.65 122.63 97.43 91.87 192.83 193.38 100.74 67.14 117.59 

hun 42.73 275.97 54.45 66.97 84.98 50.75 138.41 49.70 57.17 133.25 136.42 55.73 23.02 89.41 

idn 528.91 677.35 52.11 48.48 49.64 59.21 96.59 50.60 58.50 126.81 107.07 54.94 51.14 81.92 

ind 62.32 354.18 50.44 54.93 50.44 56.43 41.60 41.38 56.38 90.74 66.84 30.48 52.10 81.05 

irl 127.64 196.74 31.81 115.44 4.27 48.55 93.25 61.49 40.95 54.43 24.72 15.72 39.38 70.79 

irn 73.88 58.09 43.21 62.32 68.23 56.05 74.08 50.56 63.09 107.81 90.57 62.68 43.05 64.71 

isr 687.12 260.62 53.57 175.51 56.74 77.56 24.93 41.50 75.55 269.17 128.41 67.83 64.11 91.67 

ita 4.03 191.12 18.25 18.72 7.09 23.11 26.04 17.08 15.08 89.38 54.18 13.38 16.67 41.76 

jam 1140.17 199.62 99.26 209.57 230.78 118.79 127.88 102.76 119.37 256.41 167.47 139.24 110.71 133.94 

jor 160.13 49.39 68.37 235.18 135.64 82.85 89.18 67.10 198.09 312.13 135.02 179.73 76.96 91.89 

jpn 278.56 379.25 16.23 7.06 6.64 33.28 11.97 13.74 42.29 62.09 42.04 15.49 15.72 37.14 

kaz 119.25 333.97 85.97 0.00 163.00 99.42 198.04 84.67 113.17 172.61 143.56 70.79 86.11 103.83 

ken 362.31 545.62 129.87 314.92 252.76 173.38 199.24 136.49 97.45 287.15 240.35 225.87 144.05 119.49 

kgz 482.95 121.76 131.57 180.36 235.69 89.53 358.87 102.31 216.90 312.13 292.70 268.45 100.86 184.30 

khm 187.62 564.07 137.37 98.81 155.56 190.20 316.94 106.05 137.34 362.48 238.74 432.05 134.99 150.78 

kor 361.09 283.94 15.47 34.42 15.11 16.14 15.07 15.17 44.80 101.72 78.73 31.97 17.30 43.53 

kwt 569.00 180.34 27.02 115.45 84.16 46.39 110.93 55.14 88.86 191.24 137.13 216.85 33.74 32.33 

lao 310.12 102.92 288.67 122.71 360.78 363.15 461.25 295.02 288.33 369.19 369.42 332.84 219.71 264.29 

lka 1109.82 868.52 100.16 219.12 163.68 141.30 59.00 201.52 142.99 378.07 164.25 160.33 111.53 142.76 
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ltu 110.32 165.51 63.91 105.33 148.37 65.09 182.17 123.12 108.88 265.14 201.79 178.68 79.98 107.68 

lux 128.85 13.48 34.82 39.99 60.40 50.89 86.79 55.76 27.26 0.00 70.81 53.08 22.98 75.36 

lva 140.54 147.44 65.12 82.05 151.32 84.69 127.89 77.63 104.36 219.73 214.97 145.85 78.00 126.26 

mar 62.27 162.38 86.21 244.37 173.75 117.32 189.88 65.36 116.50 336.57 187.25 112.98 95.20 65.45 

mdg 296.80 389.27 137.34 146.97 233.22 193.24 279.41 136.28 233.59 389.46 342.43 205.22 149.77 95.09 

mex 194.44 258.59 52.14 164.26 79.42 76.58 150.39 54.17 99.70 140.03 62.22 127.61 52.33 82.12 

mlt 1489.89 466.49 97.12 276.97 208.94 148.08 281.97 87.83 127.32 145.09 193.70 119.77 97.88 142.63 

mng 324.70 499.34 103.72 154.26 246.99 118.03 311.14 142.01 179.03 351.12 277.78 263.52 107.91 144.52 

moz 117.96 616.76 117.40 97.16 192.95 155.69 258.11 147.84 183.86 288.19 365.18 190.64 125.25 145.49 

mus 1415.84 341.39 91.58 182.93 168.64 103.30 100.79 86.08 159.29 323.92 225.56 176.12 84.76 150.37 

mwi 407.50 414.16 164.64 435.40 330.66 211.20 434.49 150.74 244.81 656.06 408.98 373.65 145.61 204.99 

mys 211.58 171.44 38.49 23.66 85.51 59.71 65.86 39.47 44.95 162.79 100.32 57.50 10.82 69.12 

nam 140.18 442.56 138.97 201.97 301.90 186.37 359.59 253.62 315.38 428.86 300.23 235.99 152.07 196.99 

nga 618.67 762.93 43.83 125.64 102.86 61.92 125.99 61.59 89.60 249.20 155.20 73.39 53.95 47.58 

nic 424.56 172.53 119.48 344.13 265.60 169.56 338.50 93.96 231.21 376.51 216.65 263.31 133.19 153.46 

nld 24.33 75.81 16.82 36.15 16.28 24.20 49.85 35.28 12.85 82.81 75.94 13.66 17.06 48.98 

nor 46.25 697.60 25.86 114.95 58.62 35.42 0.00 49.86 58.18 82.54 110.31 42.43 20.41 49.74 

npl 194.10 332.25 108.62 325.42 199.50 134.28 157.26 94.11 220.09 414.48 248.97 246.80 116.18 161.75 

nzl 709.77 821.86 42.69 112.31 101.57 67.98 79.81 52.25 84.28 204.82 150.89 103.73 57.71 88.64 

omn 968.27 29.16 84.66 241.06 93.12 113.71 236.62 84.78 136.55 317.28 112.74 97.17 87.27 133.08 

pak 253.61 644.84 79.76 152.42 152.84 100.17 175.85 81.45 124.49 225.79 189.78 89.63 89.79 102.31 

pan 407.04 193.87 109.49 291.50 120.75 150.37 292.04 74.21 142.66 147.35 187.02 220.80 121.99 141.98 

per 619.25 675.86 89.78 111.26 168.81 119.50 175.44 80.57 115.12 258.24 135.25 134.38 96.27 123.38 

phl 786.75 318.23 75.02 154.72 107.07 100.07 160.40 70.06 112.30 196.35 154.17 132.59 82.76 119.42 

pol 85.67 80.00 35.25 48.52 71.62 44.59 106.27 59.35 55.17 122.06 110.63 58.21 39.30 75.62 

pri 272.28 275.52 117.90 221.23 192.70 118.14 277.98 105.04 166.23 225.01 150.27 167.35 139.89 117.98 

prt 47.90 200.84 49.63 88.49 60.91 69.22 120.22 37.72 53.02 146.13 131.35 88.14 38.62 82.50 

pry 1783.30 722.00 155.31 376.45 231.08 169.01 383.58 126.90 280.76 368.96 227.48 402.08 171.76 195.23 
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qat 848.06 943.65 68.33 93.13 112.14 86.41 109.58 75.35 99.85 160.97 143.98 105.67 64.29 91.99 

rus 72.18 192.94 22.93 4.47 57.05 27.37 66.73 38.95 39.01 87.13 82.06 38.54 23.62 49.68 

rwa 372.90 371.92 163.87 282.83 297.32 187.12 392.02 210.63 311.36 640.90 475.16 286.64 178.78 152.32 

sau 401.22 937.44 19.42 0.42 55.35 31.75 110.24 76.24 51.17 71.41 83.60 48.38 20.91 0.00 

sen 1481.43 198.28 111.96 136.46 240.71 159.17 319.71 88.40 130.23 357.19 191.33 202.79 123.33 149.22 

sgp 535.34 32.90 15.31 62.51 24.23 16.89 16.58 19.70 32.20 83.48 63.48 33.71 20.56 50.03 

slv 206.68 235.29 106.87 204.20 209.19 148.85 300.22 82.85 153.37 292.92 166.05 211.41 118.03 152.51 

svk 68.42 311.59 63.83 63.75 103.70 56.08 230.29 84.30 98.54 124.72 163.08 101.32 64.08 120.44 

svn 74.56 287.20 58.96 74.10 138.66 66.98 166.88 102.70 86.89 206.33 235.42 104.82 72.29 136.33 

swe 25.06 300.71 16.60 41.23 48.10 29.54 50.91 31.67 25.85 105.86 111.97 20.41 24.15 54.43 

tgo 216.38 634.56 219.89 352.19 288.87 301.80 378.44 114.16 223.79 452.65 249.15 332.62 238.05 278.47 

tha 36.47 204.11 39.84 52.18 38.80 44.93 61.26 36.47 79.96 160.08 65.42 48.69 42.89 69.31 

tto 1774.31 150.55 162.81 378.44 269.64 187.30 208.54 135.17 291.58 581.60 417.47 319.08 183.11 165.84 

tun 283.26 0.00 100.43 61.19 149.65 123.27 90.02 81.47 160.41 231.30 169.28 213.70 103.77 112.53 

tur 112.43 83.51 59.45 129.38 107.33 66.23 190.81 55.20 82.90 123.52 79.85 124.52 65.90 70.84 

twn 482.24 168.33 39.68 59.20 52.31 49.29 68.85 45.76 57.41 105.29 84.23 58.06 37.50 59.29 

tza 386.70 657.71 81.42 99.69 197.28 116.38 260.54 150.02 171.66 366.72 229.19 227.02 90.38 118.96 

uga 249.77 447.04 141.52 346.42 230.60 185.67 357.38 114.49 191.17 451.91 232.02 272.48 157.80 189.20 

ukr 155.40 193.69 43.73 92.25 95.74 51.98 103.17 63.04 99.45 101.46 130.81 101.30 41.34 59.59 

ury 172.16 130.11 124.41 317.16 227.04 80.51 319.68 229.02 186.75 281.30 255.69 197.38 127.67 156.52 

usa 0.00 506.47 11.33 48.85 8.31 1.81 70.52 5.06 8.91 38.53 0.00 2.74 20.71 14.49 

ven 189.08 95.01 76.81 212.04 135.94 101.46 129.13 61.60 94.93 158.70 129.80 109.10 47.65 105.02 

vnm 117.05 463.87 75.03 60.44 103.72 87.88 104.31 71.42 73.02 127.25 115.90 101.32 58.62 87.09 

zaf 32.75 171.79 54.38 169.87 57.16 68.40 104.49 44.37 89.78 190.08 116.84 157.15 61.97 87.08 

zmb 462.28 934.85 183.41 55.42 362.78 129.76 402.46 291.53 238.16 501.45 238.71 287.49 203.22 195.47 

zwe 151.82 410.67 140.70 183.91 254.56 180.09 217.53 151.14 214.68 346.35 315.05 247.31 142.44 185.37 

) 


