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RESUMO 

 

O presente estudo tem como objetivo examinar os efeitos sobre o Brasil da 

formação dos principais acordos da região asiática, o Trans-Pacific Partnership (TPP) 

e o Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Diante das dificuldades 

no avanço de acordos multilaterais, a posição protecionista dos EUA, e as dificuldades 

para uma maior abertura do mercado europeu, é preciso considerar ocupar o espaço 

potencial que estes países deixarão nas relações comerciais com outras nações e 

blocos econômicos. O modelo de equilíbrio geral computável Global Trade Analysis 

Project (GTAP) foi utilizado para simulação de cenários alternativos, que consideram 

a formação desses acordos com e sem a participação do Brasil nos mesmos. As 

simulações permitem identificar os potenciais impactos e oportunidades para a 

economia brasileira, em especial, para o agronegócio do país. Os cenários são 

simulados por meio de eliminação de barreiras comerciais tarifárias entre países 

participantes dos acordos.  Os resultados apontam que o agronegócio brasileiro, PIB 

e Bem-estar serão mais beneficiados através da participação nos acordos do que a 

permanecer afastado dos mesmos. Integrar-se simultaneamente no TPP e RCEP é o 

cenário que mais favorece o agronegócio brasileiro. Já associar-se ao RCEP traz os 

melhores efeitos ao Bem-estar. Os resultados ainda indicam que RCEP é o cenário 

hipotético mais benéfico para PIB. 

 

 

Palavras Chaves: Ásia; TPP; RCEP; Política Comercial; equilíbrio geral computável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

 

The purpose of this study is to examine the effects of the possibility of Brazil integrate 

the main agreements of the Asian region, the Trans-Pacific Partnership (TPP) and the 

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). A computable general 

equilibrium model  is employ to simulate scenarios on various agreements, which will 

make it possible to identify the potential impacts and opportunities for Brazilian 

agribusiness. The impact on exports, imports and production of the agribusiness 

segments will have the emphasis, through scenarios to reduce trade barriers between 

countries participating in the agreements. Faced with difficulties in advancing 

multilateral agreements, the protectionist position of the United States, and the 

difficulties of opening up the European market, we must consider taking up the 

potential space that these countries will leave in trade relations with other nations and 

economic blocs. The results indicate that Brazilian agribusiness; GDP and Welfare are 

more benefited through participation in the agreements than to stay away from them. 

Integrating simultaneously in TPP and RCEP is the scenario that most favours 

Brazilian agribusiness. Joining the RCEP brings the best effects on welfare The results 

also indicate that TPP is the hypothetical scenario most beneficial for GDP. 

 

Keywords: Asia; TPP; RCEP; Trade Policy; computable general equilibrium.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Contextualização 

De acordo com a FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e 

Agricultura) em 10 anos será necessário produzir 20% a mais de alimentos em relação 

ao atual para que haja alimentos para toda a população do planeta. O Brasil precisa 

intensificar sua produção em 40% para que esse cenário se concretize. 

(RODRIGUES, 2017). Os produtos agropecuários são parcela importante da pauta 

exportadora do Brasil, uma vez que 46% do que é produzido pelo agronegócio 

brasileiro é exportado (MAPA, 2015).  

Quando verificada a expansão e inserção mais recente das exportações 

agrícolas brasileiras no mercado internacional, vê-se um crescimento dos valores 

exportados entre 2000 e 2014 (MAPA/MDIC, 2017).  Nesse cenário, a China se 

consolidou como principal destino das exportações agropecuárias brasileiras, 

respondendo por 32% do volume total de exportações (CEPEA, 2017). 

Quanto ao potencial para diversificar os mercados-destino, a Ásia apresenta-

se como uma opção a ser considerada. A Associação dos Países do Sudeste da Ásia 

(ASEAN) tem assumido um protagonismo relevante, sendo o segundo maior bloco 

econômico1 do planeta2, com um PIB de US$ 2,6 trilhões, 640 milhões de pessoas, e 

com crescimento de 6% ao ano. A incipiência do Brasil na região é determinada pela 

baixa parcela que se exporta para esses países (JANK, 2017). 

Quando confrontado com outros setores, o setor agrícola do Brasil se encontra 

bem constituído e organizado para manter o mercado abastecido, mas, para tanto, as 

políticas macroeconômicas devem observar uma orientação mais condizente com os 

aspectos atuais do mercado. Com isso, seria possível manter a propensão de 

sustentar o desenvolvimento nacional via exportações (MORAES, 2014). 

A temática agrícola é uma das principais metas da Rodada de Doha na 

Organização Mundial do Comércio (OMC), especificamente a liberalização do 

comércio agrícola. Mesmo diante da importância do tema, os países em 

desenvolvimento se mostraram frustrados nos estágios iniciais das negociações 

(BELLMANN, 2014 e CLAPP, 2006). Em um contexto mundial onde persiste o 

                                                           
1 O processo de formação de um bloco econômico prevê quatro etapas: 1. Zona de Livre comércio; 2. 
União Aduaneira; 3. Mercado Comum; 4. União Econômica e Monetária.  
2 A União Europeia é na atualidade o maior bloco econômico.  
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impasse da Rodada de Doha, a plataforma mais utilizada para negociação passa a 

ser os acordos preferenciais de comércio. Contudo, os acordos Sul-Sul não refletem 

ganhos palpáveis (THORSTENSEN e FERRAZ, 2014). 

O Brasil observa uma contração em acesso a múltiplos mercados 

internacionais, principalmente, por conta de cotas agrícolas, tarifárias preferenciais e 

de barreiras não tarifárias (BTNs). Deve-se isso aos acordos firmados entre diversos 

outros países, através de Acordos Preferenciais de Comércio (APCs).  O Brasil não 

tem se movimentado na direção dessas interações preferenciais (THORSTENSEN e 

FERRAZ, 2014).  

Dessa forma, a política de comércio exterior brasileira encontra-se 

desconectada das tendências no cenário internacional. Tem-se focado quase 

exclusivamente no Mercosul, que progride em “marcha lenta”. O Brasil não participa 

de iniciativas de semelhantes como os vizinhos Chile, Costa Rica e Peru e Aliança do 

Pacífico3, que estreitam seus laços comerciais com Estados Unidos, União Europeia 

e a China (PEREIRA, 2016). 

No que se refere aos novos mercados a serem explorados, se faz necessário 

mencionar o crescente aumento da demanda por alimentos dos países asiáticos. A 

Região tem 60% da população do planeta. Fazem-se necessário o aprofundamento 

de missões e acordos comerciais com esses possíveis parceiros. A Ásia e as 

economias dinamizadas da América Latina procuram se integrar aos novos fluxos 

mercantis (JANK, 2017). 

Os Mega-Acordos Regionais de Comércio4 - Mega Regional Trade Agreements 

(MRTAs) - encontram-se em tendência na economia global. Esses acordos comerciais 

são vistos como um meio de abreviar as incertezas econômicas que o mercado 

oferece aos países (LAMY, 2015). Entre os mais discutidos pela mídia, opinião pública 

e literatura científica estão: Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP); 

Trans-Pacific Partnership (TPP) e Regional Comprehensive Economic Partnership 

(RCEP).   

                                                           
3 Acordo comercial que reúne Chile, Colômbia, México e Peru. A Costa Rica passa pelo processo de 
adesão plena. Estão havendo rodadas de negociação para incorporação de Austrália, Canadá, 
Cingapura e Nova Zelândia como países associados.  

4Os mega-RTAs (MRTAs), também conhecidos por mega-acordos preferenciais, tem como fatores mais 
significativos o tamanho imenso e natureza abrangente dos arranjos. A intenção dos acordos para 
alcançar maior integração sobre questões em uma escala aumentada, e a mudança na realidade 
política da regulamentação buscando convergência (LAMY, 2015). 
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O Tratado Transpacífico, Trans-Pacific Partnership (TPP) é ponto 

paradigmático no sistema de comércio internacional, causando impactos econômicos 

e regulatórios sobre o Brasil e demais países. THORSTENSEN e FERRAZ (2014). O 

TPP é definido como um acordo de livre comércio abrangente, que tem como 

propósito liberalizar o comércio de bens, serviços e investimentos entre seus 

membros, de forma a suplantar os pactos celebrados na OMC (COSTA, 2016). 

Segundo Thorstensen (2017), o TPP é um novo marco regulatório por ser construído 

para responder as complexidades contemporâneas do sistema mundial de comércio 

de bens e serviços.   

O Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) vem sendo 

implementado pela China, com países membros da ASEAN e países vizinhos 

(JOSLING et al., 2015). A Parceria Econômica Regional Abrangente foi lançada em 

novembro de 2012. É por alguns analistas entendido como reação chinesa ao TPP, e 

para alguns países da região é uma possibilidade mais maleável do que o Acordo 

Transpacífico, já que esse último possui condições que demandam maiores 

alterações do ordenamento jurídico domésticos dos integrantes. A iniciativa prima por 

viabilizar de forma harmônica o grande número de APCs entre os membros da ASEAN 

(THORSTENSEN E FERRAZ, 2013). 

Os EUA revelam uma política de comércio internacional de protecionismo e 

aversão aos acordos multilaterais a partir de 2017. A partir da abstenção dos EUA ao 

TPP é provável que o RCEP, com a China em seu comando, decole antes do 

esperado (JANK, 2017). A Parceria Econômica Regional Abrangente possivelmente 

terá menores reduções nas barreiras tarifárias do que a TPP, mas dada a sua grande 

proporção, produziria ganhos entre os parceiros (PETRI et al., 2017). 

A ausência dos EUA no acordo TPP pode trazer oportunidades relevantes para 

o Brasil, uma vez que o país é um possível supridor de produtos como milho, soja, e 

de carnes de aves, artigos em quantidades relevantes no fluxo comercial entre os 

países em questão. Os países não membros do TPP devem enfrentar desvio de 

comércio. No caso do Mercosul, isso deve acontecer especialmente no agronegócio 

(JANK, 2014). 

 

1.2. O Problema e sua importância 

O quadro atual das relações comerciais entre o Brasil e o mundo pode ser 

delineado com base em três pontos relevantes:  
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i. Constata-se um cenário mundial dinâmico, de proliferação de Acordos 

Preferenciais de Comércio (APCs) e negociações de mega-acordos 

comerciais, como o Trans-Pacifc Partnership, (TPP) e o Regional 

Comprehensive Economic Partnership (RCEP).  As exportações 

brasileiras devem ser impactadas de forma significativa caso esses 

acordos se concretizem e o país fique á margem dos mesmos, 

principalmente na pauta agrícola (THORSTENSEN e FERRAZ, 2014). 

ii. A estratégia de comércio exterior brasileira não demonstra conexidade 

com as discussões mundiais em torno do comércio internacional.  

iii. O protecionismo do governo do atual poder executivo dos EUA e a saída 

da Grã Bretanha da União Europeia, oferecem sinais de que o país 

precisa de novos parceiros comerciais, tal como reestabelecer 

reaproximação de EUA e UE por meio de novos acordos, observando os 

atuais anseios comerciais desses países.  

Essas evidências para a formação e argumentação basilar dos pontos 

relevantes dessas discussões são encontradas nos trabalhos de Thorstensen (2011), 

Thorstensen e Ferraz (2014), Pereira (2015), Josling et al. (2015), Thorstensen (2017), 

Medina (2017), Jank, (2017), Petri et al. (2017). 

Se por um lado há um contexto de crescente demanda mundial por produtos 

do agronegócio, principalmente dos países em desenvolvimento, devido ao 

crescimento populacional contínuo e elevação da renda per capita (OCDE-FAO, 

2017), por outro o Agronegócio brasileiro enfrentará um quadro de comércio 

internacional desafiador. Isso por conta da apatia da política comercial brasileira, as 

tendências da geopolítica mundial e os Mega-Acordos comerciais. Diante da 

conjuntura de vácuo político e oportunidades que esse cenário traz, se expõe a 

necessidade do país redefinir sua agenda comercial.  

 Portanto, há indicativos empíricos para suportar o interesse na busca por novos 

mercados. Diante desse cenário, cabe perguntar: o Brasil deveria se engajar para 

participar dos grandes acordos comerciais em discussão? Quais são as 

consequências para o Brasil da não participação nesses acordos? Quais seriam os 

impactos econômicos de participar de um acordo com os países asiáticos através do 

RCEP? E com os países do TPP? A economia brasileira seria impactada de forma 

positiva por esses acordos? E o agronegócio brasileiro, setor de maior dinamismo 

comercial nos últimos anos? 
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1.3. Objetivo 

O presente trabalho tem como objetivo principal investigar os potenciais 

impactos dos acordos TPP e RCEP sobre a economia brasileira. Mais 

especificamente, o estudo pretende desenvolver cenários hipotéticos de acordos 

preferenciais de comércio com a Ásia, via TPP115 e RCEP, com e sem uma potencial 

participação do Brasil nos mesmos. 

Os cenários serão analisados de forma comparativa, considerando seus efeitos 

sobre os grandes agregados macroeconômicos e sobre os setores produtivos, de 

forma a identificar aqueles cenários de maior interesse para a economia brasileira 

como um todo e o agronegócio em particular.  Com isso, o estudo pretende contribuir 

na construção de estratégias futuras de políticas comerciais, considerando a 

importância do agronegócio brasileiro quanto à sua presença no mercado global.  

  

                                                           
5 Indica a ausência dos Estados Unidos no TPP.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA  

 

Nesta seção apresenta-se uma revisão (não exaustiva) da literatura sobre 

trabalhos que abordam problemas e temáticas de pesquisa similares à da presente 

proposta. Consideram-se trabalhos qualitativos, e quantitativos que discutem o 

panorama atual de acordos preferenciais de comércio no mundo, bem como de 

estudos que simulam as interações do sistema internacional de comércio no que diz 

respeito aos acordos de comércio internacional.  

 

2.1. Contextualização sobre acordos preferencias regionais e Mega-

Acordos 

A presença cada vez maior dos países emergentes no comércio mundial altera 

o cenário da economia internacional. Diversas economias emergentes deparam-se 

com significativas taxas de crescimento econômico nas últimas décadas, e se 

tornaram novos atores comerciais, que os levou a serem núcleos de ampliação do 

comércio mundial, mediante acréscimo de exportações e importações 

(THORSTENSEN, 2013). Essa conjuntura tem trazido ao Brasil uma ampliação da 

demanda internacional por diversos dos seus produtos, principalmente os produzidos 

pelo agronegócio. Constata-se, portanto, a necessidade de capacitar e amplificar a 

representatividade do agronegócio brasileiro em foros internacionais de comércio, 

mudança do clima, segurança alimentar, energia, inovação e tecnologia, que 

permeiam as discussões internacionais e de acordos comerciais regionais.  

Como exemplo da expansão das vendas internacionais do agronegócio 

brasileiro, tem-se a taxa média de crescimento anual das exportações de soja em 

grão, de 15,1%, com crescimento acumulado no período em valores de 442,9%. 

Outras commodities também ilustram a inserção no mercado global, como o milho, 

que apresenta taxa média de crescimento anual de 21,6% no período, e crescimento 

acumulado de 948,6%. Já o açúcar teve taxa média de crescimento, por ano, de 

13,2%, e crescimento acumulado de 342,0% (MAPA/MDIC, 2017).  Como 

consequência desses expressivos aumentos nas exportações brasileiras, a parcela 

brasileira nas exportações mundiais de produtos agrícolas cresceu 

consideravelmente, entre 2000 e 2014. Dentre os crescimentos mais expressivos, 

destacam-se o açúcar em 46,9%, seguido da soja em 41,1%, no período de 2000 à 
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2014. O país é o maior exportado de frango no mercado internacional, com aumento 

da participação em 33,5% entre 2000 e 2014 (CEPEA, 2017).  

No caso das relações entre o Brasil e China, tem-se visto uma elevação das 

contendas entre as partes, devido a uma agenda protecionista, por parte de grupos 

específicos nos dois países. Uma agenda com argumentos baseados em segurança 

alimentar, sustentabilidade energética, desenvolvimento sustentável, integração 

eficaz das cadeias de valor com a China, são respostas de longo prazo que 

engendram melhores ganhos por meio da cooperação entres os Estados (JANK, 

2017).  

No que se refere a um  esforço em redução da nossa dependência da China, 

já que por ano exporta-se US$ 35 bilhões para o gigante asiático, Jank (2017) pondera 

sobre uma diversificação de parceiros comerciais, por meio de uma aproximação do 

Brasil com a Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean6), já que esses 

países demandam uma pauta mais vasta de produtos agrícolas, os quais, através de 

acordos, podem proporcionar ganhos no valor agregado de produtos, e conduzir o 

Brasil para uma maior inserção nas cadeias globais de valor. As importações de 

alimentos da Asean (Association of Southeast Asian Nations), nos últimos dez anos, 

evoluíram de US$ 30 bilhões para US$ 90 bilhões.  

O Brasil alimenta uma posição comercial relativamente fechada, em 

discrepância com as indicações dos benefícios das exportações e do crescimento do 

comércio internacional. Segundo Pereira (2017), os mais preponderantes países em 

desenvolvimento avançam com políticas de liberalização econômica, enquanto o 

Brasil não faz isso desde a década de 1990. Segundo a autora, isso afeta 

negativamente a expansão das exportações e não permitiu uma maior integração com 

as cadeias globais de valor.  

Segundo Ricardo (1817) os benefícios da integração de um país com a 

economia internacional vêm da expertise sobre sua pauta de maior produtividade. 

Observadas as vantagens comparativas de cada país, tem-se como consequência um 

sistema mundial de comércio mais produtivo e benéfico para todos seus integrantes. 

A teoria do comércio internacional vem evoluindo deste então. Na 

contemporaneidade, argumenta-se que apenas a especialização sobre os produtos 

finais não produz as maiores vantagens comerciais. Para obter maiores ganhos para 

                                                           
6 O ASEAN é composto por: Tailândia, Filipinas, Malásia, Cingapura, Indonésia, Brunei, Vietnam, 
Myanmar, Laos e Camboja. 
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a sociedade é necessário participar do comércio internacional, onde os produtos 

intermediários, que fazem parte de uma eficiente cadeia global de valor, proporcionam 

“ganhos dinâmicos” (HELPMAN, 2011). Mesmo com a proeminência das vantagens 

do comércio internacional, a economia brasileira tem um alto grau de fechamento ao 

comércio mundial. As maiores economias mundiais são grandes exportadores, sendo 

que China e Estados Unidos estão na primeira e segunda posição como os maiores 

exportadores7. O Brasil, que é a oitava maior economia do globo, está apenas na 23º 

posição como exportador8 (BACHA, 2016).  

Segundo relatório da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 

(FIESP) (2011), a parcela do comércio exterior brasileiro sobre o PIB é de apenas 

18%, e o Brasil participou tão somente de 1,4% da corrente de comércio mundial 

(números referentes ao ano 2010). Esses dados demonstram a diminuta inserção 

brasileira no comércio global. Não obstante o estudo aponta que, enquanto 100 

Acordos Preferenciais de Comércio (APCs) foram fechados entre 2001 e 2010 entre 

países, o Brasil celebrou apenas quatro acordos nesse formato com países e/ou 

blocos. O trabalho, ainda, cita a carência de estudos que mensurem os efeitos de 

acordos comerciais sobre as variáveis econômicas do país.  

Segundo Bacha (2016) um exame do fluxo comercial brasileiro revela um país 

comercialmente fechado, o que, por sua vez, é uma formula para um crescimento 

fraco. Ainda, segundo Bacha (2016), mesmo que ganhos com a integração comercial 

com o mundo sejam óbvios, o Brasil se mantem fechado devido: à complexidade dos 

argumentos pró-abertura; oposição de interesses constituídos; os benefícios da 

integração são de longo prazo, mas os custos são de curto prazo; leitura tradicional 

da história do país desfavorece a abertura; irrealismo das hipóteses da abertura 

comercial com o mercado externo, que podem estar equivocadas sobre a realidade 

do funcionamento da economia brasileira.  

A pretensão brasileira de ampliar sua participação no mercado internacional 

deriva da busca de reciprocidade de benefícios das aberturas de mercado através da 

Organização Mundial de Comércio (OMC) (KHORANA et al., 2015), o que tem se 

provado um caminho árduo e moroso. O enfoque na liberalização multilateral vem de 

longa data, início dos anos 90 (SAES; SILVEIRA, 2014).  

                                                           
7 Dados das exportações para 2017, do CIA World Factbook. Disponível em: www.cia.gov 
8 Dados do PIB e das exportações para 2017, do CIA World Factbook. Disponível em: www.cia.gov 
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De acordo com Thorstensen e Ferraz (2014), o Brasil observa uma contração 

em acesso a múltiplos mercados internacionais, principalmente, por conta de cotas 

agrícolas, tarifárias preferenciais e de barreiras não tarifárias (BTNs). Deve-se isso 

aos acordos facultados entre os membros de Acordos Preferenciais de Comércio 

(APCs).  O Brasil não se movimenta na direção das interações preferenciais, enquanto 

muitos outros países o fazem. Com ressalvas feitas às negociações preferenciais da 

Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), o Brasil trilha um caminho 

distante dessa movimentação mundial em prol de acordos preferenciais de comércio. 

Para a concepção de uma estratégia de política nacional, que tenha por objetivo o 

desenvolvimento do setor agropecuário, é imprescindível considerar que o dinamismo 

internacional acarreta em mudanças no funcionamento dos mercados mundiais, e, por 

conseguinte, afeta as exportações agrícolas brasileiras (JOSLING et al., 2015).   

No que se refere aos argumentos que apoiam o momento de inação da política 

de comércio exterior brasileira diante das alternâncias no cenário internacional, 

Pereira (2016) enfatiza a relevância de o Brasil ter uma estratégia bem definida quanto 

às condutas da sua política comercial para com o mundo. Segundo a autora, o país 

está em “marcha lenta” no seu principal acordo, o Mercosul, que está debilitado. Não 

há avanços para uma maior integração, e as vantagens da união aduaneira para o 

país estão se afastando do consenso.  A política externa brasileira vê um aumento no 

fluxo de negociações entre seus vizinhos por meio de outras alianças e permanece 

inerte. A Aliança do Pacífico9 é exemplo disso. Além de que, Chile, Costa Rica e Peru, 

estreitam seus laços comerciais com Estados Unidos, União Europeia e a China. A 

autora ressalta que os acordos comerciais são centrais no processo de formação de 

cadeias globais de valor e cadeias regionais. Defende que o Brasil precisa ampliar 

sua agenda de acordos e consolidar a integração latina, caso contrário, se afasta das 

cadeias globais de valor (CGV), e por decorrência, diminui o acesso aos mercados. 

Em um contexto mundial onde persiste o impasse da Rodada de Doha, a 

plataforma mais utilizada para negociação passa a ser os acordos preferenciais de 

comércio. Thorstensen e Ferraz (2014) apresentam uma conjuntura em que as 

cadeias globais de valor demandam uma posição nova da política brasileira de 

inserção internacional. Os acordos Sul-Sul não refletem ganhos palpáveis e o 

Mercosul não é sustentável em termos econômicos (THORSTENSEN E FERRAZ, 

                                                           
9 Acordo comercial que reúne Chile, Colômbia, Costa Rica, México, Peru e Venezuela. 
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2014). Desde de sua formação o Mercosul conseguiu firmar tão somente sete acordos 

preferenciais, com parceiros de magnitude comercial em desenvolvimento, e não se 

estabeleceu um acréscimo considerável no comércio internacional brasileiro. O novo 

regionalismo persegue uma harmonização das regras domésticas em prol de maior 

produtividade global através de acordos bilaterais/regionais com intenção de superar 

o embaraço na arena multilateral (THORSTENSEN, 2017). 

Segundo Thorstensen (2017), o Brasil e o Mercosul serão impactados no 

comércio, investimentos e acordos agrícolas.  Para a autora é evidente a desconexão 

do Brasil com o mundo, que é decorrência das preferências por políticas internas 

dissonantes do dinamismo dos agentes externos. A autora afirma que uma proposta 

de maior abertura de mercado para a inovação e tecnologia, primordiais para o 

desenvolvimento do país, pode ser moeda de troca para uma aproximação e inserção 

no comércio com UE, Reino Unido e EUA.  

O TPP, quando idealizado, estava previsto de ser constituído por doze países 

bastante diversos entre si. Esses países são: Austrália, Brunei Darussalam, Canadá, 

Chile, Cingapura, EUA, Japão, Malásia, México, Nova Zelândia, Peru e Vietnã, que 

exibem traços sociais, econômicos, e políticos bem diversos (USTR, 2015). 

Recentemente porém, os EUA manifestou a sua intenção de não mais participar do 

acordo. 

Já o bloco da ASEAN tem buscado a redução drástica das barreiras tarifárias 

entre seus membros, para que a Regional Comprehensive Economic Partnership 

(RCEP)10 seja vantajosa para todos envolvidos. Com a retirada dos EUA do Trans-

Pacific Partnership11 TPP, o RCEP ganha mais atenção dos países do Sudeste 

Asiático  (HUNT, 2017). 

O mundo se move em direção a uma agenda mais diversificada, aspirando 

acordos bilaterais, regionais e multilaterais. O número total de negociações sendo 

conduzidas é substancial, quando comparado a períodos anteriores. Os APCs se 

multiplicam para proporcionar solvência aos desafios do século XXI. Esse parece ser 

                                                           
10 Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) é composto pelo bloco econômico chamado 
de Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), mais China, Japão, Coréia do Sul, Índia, Austrália 
Nova Zelândia.  

 
11 Trans-Pacific Partnership (TPP): O Tratado Transpacífico de Livre Comércio, chamado também de 
Acordo de Associação Transpacífica consiste em iniciativa para estabelecer o livre-comércio entre doze 
países da América do Norte (Estados Unidos, Canadá, e México) da Ásia (Japão, Brunei, Malásia, 
Cingapura e Vietnã), e Oceania (Austrália e Nova Zelândia), e América do Sul (Peru e Chile). 
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o novo fio condutor de debates devido aos entraves da OMC. Os acordos preferenciais 

cresceram exponencialmente entre 1990 e 2017, saltando de 70 acordos para mais 

de 400 entre esses anos (World Trade Report, 2017). 

Meléndez-Ortiz (2014) faz referência ao expressivo número de 432 Regional 

Trade Agreements (RTAs) que foram notificados à OMC em 2013. Desses, 238 

entraram em vigor, o que chama atenção, especificamente, para os acordos com 

dimensões maiores, envolvendo mais parceiros, com níveis de desenvolvimento 

diversos, entre regiões diferentes, e compreendem um grande volume comercial. 

Ainda aponta para 3.196 Acordos Internacionais de Investimento (AII) orientados para 

constituir uma dinâmica nova na governança econômica internacional por meio de 

concepção, objeto e peso quantitativo e qualitativo na economia mundial. Os membros 

da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD) estimam 

que 90% e 60% do comércio de bens e serviços entre suas fronteiras estão 

estabelecidos através de AII e Acordos Regionais, respectivamente.  

A propagação de APCs é notória e, segundo Thorstensen e Ferraz (2014), um 

novo panorama para comércio internacional emerge diante destas constatações. O 

desdobramento dos APCs se deve aos impasses encontrados na OMC. A 

multiplicação dos APCs tem como principal fator determinante a necessidade de haver 

maior previsibilidade no comércio internacional, as reticências sobre previsibilidade 

são diminuídas quando o quadro regulatório promove avanços e transparência para o 

comércio mundial. O mundo demostra vontade de estabelecer novas possibilidades 

de acordos comercias, em contrapartida o Brasil se mostra apartado dessas 

movimentações.  

No contexto de proliferação de APCs há os países que se destacam como 

principais agentes negociadores dessa tendência. A maior concentração de APCs 

está na UE e a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA) promove a ampliação 

constante de acordos. A UE também negocia com ASEAN de forma frequente. EUA 

operaram dinamicamente na negociação de APCs na década passada, havendo 

assinado acordos com países na América Latina, África, Oriente Médio e Ásia 

(THORSTENSEN E FERRAZ, 2013). 

A expressão "tempus fugit”, “a hora é de ação”, é utilizada por Marcos Jank 

(2017) para demonstrar que o Brasil deve pleitear protagonismo nos tabuleiros 

internacionais. Isso remete a um contexto em que o Brasil não tem feito parte dessa 

nova linha de acordos comerciais. Acordos em que o núcleo das negociações envolve 
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regras que desembaracem o comércio de bens, serviços e instituam mecanismos de 

solução de controvérsias, estão em crescimento, por meio de discussões bilaterais 

e/ou regionais. O mundo não procrastina diante do embaraço das negociações da 

Organização Mundial do Comércio (OMC), observa-se uma busca pelas mais 

heterogêneas alternativas de acordos internacionais. O sistema de comércio 

internacional se movimenta para Acordos Preferenciais de Comércio (APCs) e 

acordos bilaterais. Por volta de 40 % do comércio corrente do mundo se dá pela via 

bilateral (RODRIGUES, 2017). O Brasil contempla essas oportunidades 

apaticamente. Permanece apostando, tão somente, na Rodada Doha12, no acordo 

com União Europeia (UE) e nas negociações sobre a Área de Livre Comércio das 

Américas (ALCA)13, as quais não apresentam avanços nas suas agendas (JANK, 

2015). Mesmo diante do fato que essas iniciativas não serão consumadas em 

potencial pleno (CARVALHO; OLIVEIRA; SILVA, 2016).  

A necessidade de alteração da política de comércio exterior brasileira é 

defendida em Thorstensen e Ferraz (2014). Os autores levantam questões latentes 

quanto ao posicionamento brasileiro no comércio internacional. O Brasil persiste 

distanciado dos APCs, privilegiando diálogos com América do Sul e a África. A 

Argentina faz pressão para que o Brasil procrastine o já prolongado acordo com a UE. 

O Mercosul possui quadro regulatório obsoleto, que foi oportuno em diferente 

momento histórico. Os autores ainda apontam que a estratégia de comércio sul-sul é 

derivada da falta de competividade das empresas brasileiras, as quais não se 

sustentariam em ambiente de comércio norte-sul mais liberalizado e mais competitivo. 

Enquanto isso, entre as opções existente no contexto internacional, percebe-se os 

“diálogos do atlântico”, através do Transatlantic Trade and Investment Partnership 

(TTIP)14 e os “diálogos do pacífico”, por meio do Trans-Pacific Partnership (TPP). O 

posicionamento da política do comércio internacional do Brasil, no presente momento, 

portanto, precisa de um direcionamento.  

Os Mega-Acordos Regionais de Comércio- Mega Regional Trade Agreements 

(MRTAs) são uma tendência na economia global. Esses acordos comerciais, além de 

capazes de reduzir as incertezas econômicas que o mercado oferece aos países, são 

                                                           
 
13 As negociações no âmbito da Alca estão paradas desde novembro de 2005, quando aconteceu a 
última Cúpula das Américas. 
14 Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) acordo, em negociação entre União Europeia 
e Estados Unidos. Parceria. 



24 
 

capazes de produzir efeitos consideráveis sobre os indicadores macroeconômicos dos 

países. Os Mega-Acordos mais em evidência são: o Transatlantic Trade and 

Investment Partnership (TTIP); o Trans-Pacific Partnership (TPP) e o Regional 

Comprehensive Economic Partnership (RCEP).   

As discussões de acordos comerciais multilaterais foram originadas por países 

desenvolvidos, a exemplo da União Europeia (UE), e do North American Free Trade 

Agreement (NAFTA)15. Contudo, ao longo do tempo, países em desenvolvimento 

passaram a se engajar mais ativamente nesse processo, buscando demonstrar seus 

interesses em torno das temáticas agrícolas, como por exemplo, o G-2016 agrícola na 

Rodada de Doha, procurando exercer uma maior influência sobre as discussões, e 

assim expressar as demandas, frente principalmente, ao recuo de barreiras tarifárias 

e fitossanitárias, já que a agropecuária tem, em média, proteções tarifárias elevadas 

quando comparadas com demais setores (GURGEL, 2006). Essa coalizão tem um 

peso considerável, 60% dos agricultores do planeta, e ainda em torno de 26% das 

exportações agrícolas.  

Schott (2015) defini o TPP como o mais compreensivo acordo de comércio 

desde a criação da OMC. Estabelece a eliminação de tarifas que nunca haviam sido 

cogitadas em pactos anteriores, e ainda, inclui regras que recaem sobre políticas 

domésticas que possam distorcer o comércio entre seus membros.  De forma a 

entender as motivações e pretensões do TPP é preciso olhar sua história. Singapura, 

Nova Zelândia, Brunei e Chile formaram o Tratado Transpacífico de Associação 

Econômica e Estratégica (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement) 

em 2004, chamado por vez de P-4, essa é uma inusitada iniciativa, já que outros 

acordos, até então, não incluíam Estados de zonas geográficas tão diversas. O 

governo americano, durante o governo Bush, manifestou seu interesse em fazer parte 

do acordo. Com a confirmação da presença dos EUA outros países se agregaram ao 

                                                           
15 Acordo de Livre Comércio da América do Norte é um acordo entre os governos do Canadá, México 
e Estados Unidos em vigor desde janeiro de 1994. Eliminou a maioria das tarifas sobre os produtos 
comercializados entre os membros.  
16 A coalizão G-20 foi constituída em 20 de agosto de agosto de 2003, é formada por Países em 
Desenvolvimento (PED), e concentra sua atuação na agricultura, tema latente da Agenda de 
Desenvolvimento de Doha, não devendo ser confundida com o G-20 financeiro. O movimento é 
articulado e liderado pelo Brasil, juntamente com a Argentina, China, Índia e África do Sul. Conhecido 
como G-20 agrícola, o grupo também é chamado de “G-X” ou “G-20 plus” devido à variância do número 
de membros ao longo do tempo.   Seus vinte e três membros atuais, além dos citados acima, são: 
Bolívia, Chile, Cuba, Equador, Egito, Guatemala, Indonésia, México, Nigéria, Paquistão, Paraguai, 
Peru, Filipinas, Tanzânia, Tailândia, Uruguai, Venezuela, Zimbábue. 
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acordo (COSTA, 2016).  O objetivo dos participantes asiáticos é manter os EUA em 

suas cercanias para assim suplantar adversidades econômicas e geopolíticas 

(SCHOTT, 2015). De acordo com Costa (2016), a união com propósitos de eliminação 

de barreiras tarifárias nos setores de bens e serviços, uniformização de seus padrões 

técnicos e uma série de outros temas comuns, não obstante, observa os princípios do 

multilateralismo. Assim, o TPP é um elemento importante para compreensão da 

liberalização comercial no mundo. 

Segundo Elms (2013), a Parceria Trans-Pacífica traz novas regras para E-

commerce; não existirá “Tratamento Especial e Diferenciado”; avanços em facilitação 

de comércio, investimentos, serviços, e compras governamentais. Terá regras 

vigorosas de solução de controvérsias e melhorias na supply chain (nova logística e 

entregas expressas). Busca-se ainda, coerência regulatória, onde se vê coordenação 

de padrões, incluindo alimentos (qualidade e segurança). 

De acordo com Plummer e Petri (2016) o TPP mantem as regras da OMC, não 

obstante oferece um conjunto maior de novos mecanismos e regras que auxiliam na 

implementação do acordo. Os procedimentos para estabelecer padrões e barreiras 

técnicas e para avaliar a conformidade dos produtos com eles começa separar a 

“spaghetti bowl” de acordos comerciais sobrepostos. Se estabelece um só conjunto 

de regras de origem para todos países, o que possibilita que os insumos produzidos 

em todos os membros do acordo estejam alinhados com as regras de origem, 

possibilitando uma maior agilidade de comércio e diminuição de custo e 

inconformidades.   

Segundo Thorstensen (2017) essa parceria é uma estrutura institucional que 

vai moldar as cadeias de suprimento no Pacífico. Contendo poucas exceções sobre 

os compromissos de liberalização, impõem barreiras para investimento e comércio 

fora do acordo, e todas essas regras são asseguradas por um extenso e forte órgão 

de solução de controvérsias (SCHOTT, 2015). Dentre os diversos tópicos tarifários 

compreendidos no acordo é relevante apontar que as diferenças entre as médias das 

tarifas consolidadas e aplicadas são maiores para os produtos agrícolas que para os 

bens não agrícolas. A Malásia, por exemplo, tem tarifas de até 61,8% para bens 

agrícolas, muito acima dos 14,9% para não agrícolas. Os efeitos da vigência do TPP 

serão observados nas médias tarifárias, em razão da liberalização do comércio de 

bens agrícolas no âmbito do acordo. O Brasil como grande exportador de commodities 

agrícolas, deve ser indiretamente atingido (THORSTENSEN, 2017). 
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Segundo Petri et al. (2015), em um contexto global em que se tem melhores 

sistemas de informação, avanços em logística e tarifas decrescentes, as empresas 

tendem a gerar mais ganhos além das suas fronteiras nacionais do que no passado. 

Como prova disso, observa-se o empresariado americano buscando se estabelecer 

em cadeias globais de valor para viabilizar maior produtividade, e para tal, tem focado 

na Ásia e Pacífico.  Esses novos arranjos, associados de novas áreas de integração 

econômica que foram possíveis por meio da tecnologia, estimularam melhores 

conexões de portos e comunicações, estimulando demanda por barreiras tarifarias 

menores. Nota-se, também, que houve aumento de regras mais congruentes para 

facilitação das operações comerciais internacionais. Entretanto, segundo Petri e 

Plummer (2016) as negociações comerciais não conseguiram acompanhar ao mesmo 

passo o contexto supracitado. De modo a preencher o espaço em branco, a região 

asiática firmou quase cerca de 100 novos acordos de livre comércio (ALC) (free trade 

agreements - FTAs) desde 2000. Os acordos bilaterais e regionais correspondem a 

uma movimentação global em busca de aprimorar o ambiente de negociações 

comerciais. Ainda assim, são a segunda melhor opção para acurar sistemas 

comerciais integrados, já que o exportador deve cumprir regras de origem - primordiais 

em uma cadeia de fornecimento -, e que em acordos com um número limitado de 

integrantes descobertas, ineficientes e mais custosas.  

A continuidade do TPP, mesmo com a desistência de sua maior potência, os 

EUA, pode ser uma oportunidade de reposicionamento brasileiro nos mercados 

internacionais, principalmente no caso de alguns produtos específicos, como de 

proteína animal e no provimento de grãos. A ausência dos EUA no acordo, recoloca 

o Brasil como possível fornecedor de milho, de soja, e de carnes de aves, artigos em 

quantidades relevantes no fluxo comercial entre os países em questão. Segundo Jank 

(2014), os países não membros do TPP vão enfrentar desvio de comércio. No caso 

do Mercosul, isso deve acontecer especialmente no agronegócio.  

Faz-se importante demonstrar que os Mega-Acordos fazem parte da agenda 

das grandes potências econômicas do planeta. O Transatlantic Trade and Investment 

Partnership (TTIP), Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento, tem como 

proposta basilar um comércio abrangente entre a União Europeia e os Estados 

Unidos. A finalidade principal é viabilizar, de forma consistente, o comércio e 

impulsionar o crescimento econômico das regiões. Caso a pareceria obtenha sucesso, 
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vai abrir um mercado entre mais de 800 milhões de consumidores e se consistirá no 

maior acordo comercial já negociado (FELBERMAYR et al., 2016).  

Quanto à necessidade do acordo, salvo poucos sucessos prévios, a OMC sofre 

tendências protecionistas. Em torno de 400 barreiras comerciais obstruem o comércio 

mundial.  Os acordos comerciais multilaterais enfrentam alguns desafios nos últimos 

tempos demonstradas pelo fracasso da Rodada Doha da OMC. Logo, os subsídios e 

barreiras protecionistas para os produtos dos setores agrários são grandes, em 

particular entre os EUA e a União Europeia. Já o comércio chinês tem se expandido 

vigorosamente (GOERGMAIER, 2016). Em consequência, uma conexão segura entre 

os mercados europeu e americano faz-se relevante, uma vez que unificaria um terço 

do comércio internacional e, em vista disso, geraria concorrência diante do 

expansionismo da China (ROSECRANCE, 2013)  

O TTIP está envolto em um número extenso e complexo de variáveis, e em 

vista disso é criticado ostensivamente. A população europeia e organizações não 

governamentais (ONGs) realizam protestos contra o tratado.  

Segundo Thorstensen e Ferraz (2013) o grande desafio do TTIP é estruturar e 

descobrir opções para tornar possível a compatibilização de padrões técnicos e 

sanitários distintos. As maiores divergências recaem sobre as exportações de 

alimentos transgênicos e carnes beneficiadas que saem dos EUA com destino à 

Europa.  

Segundo Boffey (2017), as perspectivas sobre as negociações entre EUA e 

Europa estão congeladas. Mesmo que a EU tenha tomado a frente do Reino Unido na 

corrida pelo acordo. A chanceler alemã convenceu o presidente americano que o 

acordo é menos complexo do que ele havia pensado, e assim fechar com UE é mais 

interessante para os Estados Unidos do que esperar pelo “brexit”. Em contrapartida 

um acordo entre Reino Unido e EUA parece mais simples, já que os dois países 

parecem inclinados a uma agenda bilateral.  

O Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) vem sendo 

implementado pela China, com países membros da associação dos países do 

Sudeste da Ásia (ASEAN) e países vizinhos (JOSLING et al., 2015). A Parceria 

Econômica Regional Abrangente foi lançada em novembro de 2012. É por alguns 

analistas entendido como reação chinesa ao TPP, e para alguns países da região é 

uma possibilidade mais maleável do que o Acordo Transpacífico, já que esse último 

possui condições que demandam maiores alterações do ordenamento jurídico 
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domésticos dos integrantes. A iniciativa prima por viabilizar de forma harmônica o 

grande número de APCs entre os membros da ASEAN (THORSTENSEN E FERRAZ, 

2013). Stephenson (2014) ressalta que o RCEP é um mega-acordo regional singular, 

já que tem como participantes China e Índia, países chave para o comércio mundial, 

e não são participantes dos demais Mega-Acordos. Quanto aos termos comparativos, 

Piacitelli (2017) aponta que a Parceria Econômica Regional Abrangente será em boa 

parte análoga ao TPP, todavia os efeitos econômicos serão superiores. O PIB da 

região aumentará em 2,1 %, e do mundo em 1,4%, por conta da extinção das barreiras 

tarifárias e não tarifárias.  

Os 16 países do RCEP compreendem 30% do PIB mundial, algo próximo US$ 

21 trilhões, respondendo por aproximadamente 1/3 do comércio mundial e da 

produção econômica do planeta (US$ 12,6 trilhões, ainda 25% do que exportado no 

globo. (STEPHENSON, 2014).  O acordo se estabeleceria como a maior área de 

comércio livre do mundo por população, 48% dos cidadãos do mundo e 3,4 bilhões 

de pessoas (UNCTAD, 2014). 

A partir da abstenção dos EUA no TPP é provável que o RCEP, com a China 

em seu comando, decole antes do esperado (JANK, 2017). A Parceria Econômica 

Regional Abrangente possivelmente terá diminuições menores nas barreiras tarifárias 

do que a TPP, mas dada a sua grande proporção, produziria ganhos de renda anual 

de US$ 286 bilhões (PETRI et al., 2017). 

Quanto aos desafios que o RCEP enfrentará pode-se mencionar: as grandes 

disparidades econômicas entre os membros; a postura agressiva da China diante dos 

problemas nos mares do sul da China diminui a confiança do restante dos membros; 

a existência de 23 acordos bilaterais de comércio entre os países das da ASEAN, 

onde encontra-se os mais variados termos, o pode trazer complexidade às 

negociações. Os APCs em questão são bem diferentes entre si, o que pode impor 

dificuldades na harmonização das regras do RCEP (THE DIPLOMAT, 2016). 

Ainda no que se refere os obstáculos impostos ao RCEP, as negociações com 

a Índia apresentam-se sobre impasse. As concessões tarifárias oferecidas pela Índia 

eliminam 80% das tarifas, os países restantes oferecem 92% de corte tarifário. Em 

contrapartida, a Índia demanda uma significante liberalização do movimento de 

trabalhadores entre fronteiras, sobretudo os profissionais do setor de tecnologia da 

informação. Conforme Petri et al. (2017), o acordo não deve ser concluído em curto 

espaço de tempo, já que apenas ¼ dos 15 capítulos foram completados até o presente 
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momento. Dessa forma, é improvável que um acordo desse porte fosse concluído em 

2017. (PETRI et al., 2017). 

Depois de vinte rodadas de negociação, O RCEP conta com a acumulação de 

três décadas de trabalhos em prol de uma maior integração dos países centrais da 

Ásia. A parceria demostra ser abrangente, de alta qualidade, moderniza a integração 

econômica e é mutuamente benéfica. O acordo incluirá Tratamento Especial e 

Diferenciado para Países em Desenvolvimento, e possivelmente não estabelecerá 

padrões trabalhistas e ambientais, o que pode gerar controvérsias e lentidão nas 

negociações (PETRI et al., 2017).  

Nada obstante, com a estratégia de políticas comerciais protecionistas do atual 

presidente dos Estados Unidos da América (EUA) e as discussões em torno do 

“Brexit”, fato que determina uma diluição da coesão da aliança europeia, desdobra-se 

um vácuo na hegemonia desses agentes no mundo.  

Os superávits comerciais brasileiros seguirão, provavelmente, sendo 

sustentados pelo agronegócio brasileiro nos anos vindouros. Todavia, existe o risco 

de perda de mercado das exportações de produtos brasileiros, devido a inépcia 

brasileira diante da propagação de APCs e os impactos advindos da ratificação de 

grandes acordos, dos quais o Brasil está fora. Com isso, o comércio internacional 

carece de uma maior preocupação por parte do governo. Japão, Coréia do Sul, China, 

Índia e Indonésia, se solidificam como grandes mercados demandantes no futuro, o 

que torna a inserção brasileira no comércio com esses países impreterível (JANK, 

2017).  

Thorstensen (2017) afirma que os EUA revelam uma nova estratégia para sua 

política de comércio internacional a partir do início do mandato do candidato eleito no 

final de 2016. A temporada dos megas-acordos foi substituída por negociações 

bilaterais.  Os EUA se desviam do TPP e afastam-se do NAFTA. O primeiro não 

estabelece ganhos substancias aos EUA e o segundo fez com que empresas 

americanas cruzassem a fronteira mexicana a procura de mão de obra com preço 

inferior. Desmantela-se o que seria um moderno modelo para o comércio 

internacional17 de produtos agrícolas, industriais e serviços. Diante das dubiedades 

produzidas pela saída do Reino Unido da UE, abre-se um caminho para negociar 

bilateralmente com esses agentes. O tempo presente demanda que o Brasil avalie as 

                                                           
17 O TPP traz respostas eficazes a um conjunto de temas do comércio mundiais não envoltos, ou ainda 
de difícil superação dos impasses no âmbito da OMC.  
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possibilidades de renegociar concomitantemente com UE e EUA, uma vez que os dois 

atores internacionais passam por modificações em suas estratégias de relação com o 

mundo. Sugere-se que o Brasil intensifique seus diálogos com EUA, diante da 

tendência a relações bilaterais do governo atual, e por meio de discussões sobre 

barreiras regulatórias18. Esse estreitamento dessas relações acarretaria em uma UE 

mais empenhada no comércio com o Mercosul. 

A escolha de mecanismos para proteger os EUA da concorrência externa parte 

do diagnóstico de contração de empregos no setor industrial, as importações advindas 

seriam responsáveis pelo desemprego americano. O debate sobre as causas do 

desemprego nos EUA segue duas linhas divergentes. A primeira acredita na evolução 

tecnológica, que não é seguida pelo desenvolvimento da mão de obra e, o principal 

fator, pela diminuição dos postos de trabalho. A segunda acusa os acordos de livre-

comércio e a transferência de investimentos das empresas americanas para outros 

países (HUFBAUER et al., 2016).  

Se por um lado tem-se que preocupar com a liberalização de novos mercados 

para os produtos do agronegócio, não é menos importante perceber que se tem um 

cenário presente, onde Estados Unidos adotam uma posição mais protecionista. O 

Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR) deixa isso claro através da 

publicação da Agenda de Política Comercial.  A Europa passa pelo “brexit”, o que deve 

dificultar as negociações do TTIP. A onda protecionista obriga o Brasil a buscar outros 

parceiros comerciais (JANK, 2016). Diante das dificuldades no avanço de acordos 

multilaterais, a posição unilateralista e protecionista dos EUA, e a situação da Europa, 

é preciso considerar ocupar o espaço potencial que estes países deixarão nas 

relações comerciais com outras nações e blocos econômicos. A negociação de 

acordos com diferentes regiões do planeta ainda não foi explorada de maneira 

consistente por meio de estudos empíricos. Pode ser o novo fio condutor da carente 

agenda internacional brasileira, quanto às pautas exportadoras do agronegócio.   

De acordo com o novo posicionamento norte-americano, e ainda com o “brexit”, 

abre-se lapso na hegemonia política até então recorrente. Vislumbra-se, assim, um 

momento em que o Brasil pode assumir um papel como protagonista, ou observar-se-

á o prolongamento da inércia?  Ou vai-se demostrar ao mundo a competitividade, 

produtividade e força do agronegócio nacional. Para captar esse momento deve-se 

                                                           
18 As barreiras regulatórias desobrigam a existência de tratados internacionais entre as partes.   
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agir prontamente. A busca por mercados mais dinâmicos é urgente, o governo deve 

perceber que os importadores ocidentais reduzem suas compras, e precisa perceber 

que a região asiática responde por 61% do mercado global (JANK, 2017). 

Medina (2017) faz uma discussão com base na literatura sobre as 

características atuais dos mercados agrícolas internacionais e a posição da política 

nacional em relação aos mesmos. Apresenta as limitações do avanço dos acordos 

multilaterais para a redução de subsídios e descreve a política agrícola nacional como 

limitada, uma vez que, o foco principal é o apoio por meio de crédito à produção. De 

acordo com o autor, uma possibilidade seria diminuir o enfoque imediatista, 

majoritariamente no crédito com taxas de juros subsidiadas, decorrente da pressão 

dos produtores rurais organizados. Ainda, acredita que essa assistência ao setor 

produtivo, mesmo que eficaz, não pode ser um dos únicos amparos ao agronegócio. 

Ampliar e sustentar as exportações, a despeito dessas se desenvolverem com pouco 

suporte governamental, pode ser essencial para o aumento da produção.  

Medina (2017) ainda identifica os esforços internacionais para a liberalização 

multilateral dos mercados agrícolas pela OMC e outros de menor importância, e 

demonstra os fatores limitadores do progresso das Rodadas de Comércio da OMC. O 

autor também interpreta o acordo alcançado em Bali em 2013 como um avanço tênue 

rumo a um mercado com menos distorções.  Ainda, descreve as políticas agrícolas 

nacionais da União Europeia e dos Estados Unidos como inovadoras quanto aos 

novos mecanismos de repasse de verbas ao setor agrícola. Já a China, segundo o 

autor, aloca mais investimento em políticas agrícolas e subsidia 19% da renda do 

produtor. A Índia adota mecanismo semelhante para promover a segurança alimentar 

da população. Ainda, avalia as tendências dos mercados agrícolas globais, 

mencionando acordos bilaterais e multilaterais como o TPP e o TTIP como os 

norteadores das políticas estatais no momento. 

Ainda de acordo com Medina (2017), a política comercial brasileira necessita 

cogitar estratégias assertivas de colocação do Brasil diante do novo cenário 

internacional. De forma normativa o autor aponta que o governo deve, além de 

fomentar o crédito, investir em sistemas de informação e apoio institucional ao longo 

da cadeia produtiva.  A estratégia governamental deve ser de longo prazo e distribuída 

horizontalmente.  

As dinâmicas internacionais produzem efeitos sobre os mercados globais e 

para as exportações agropecuárias brasileiras e por isso devem ser consideradas na 
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construção da política nacional de desenvolvimento do setor agropecuário, é o que 

argumenta Josling et al. (2015). Segundo o autor o cone sul exporta quantidade 

considerável de bens para Ásia e Europa, com isso, seria plausível haver uma 

quantidade de acordos entre as partes. No entanto, o Mercosul tem um número 

pequeno de APCs. Em contrapartida os países centro americanos e andinos 

apresentam uma quantia razoável de APCs entre si, mas apesar disso, exportam 

pouco. Ficando à parte dos mega-acordos, pode ocorrer desvio de comércio. Ainda 

segundo Josling (2015) as dinâmicas comerciais em torno dos APCs devem sofrer 

questionamento de sua eficácia para o crescimento econômico do cone sul e seus 

Estados.  

A criação desses acordos preferenciais de comércio projeta uma mudança de 

cenário no Brasil e na América Latina, pois pode levar a mudanças nas relações 

comerciais com os maiores mercados de commodities agrícolas no que diz respeito a 

desvio de comércio (trade diversion19) e erosão de preferência (preference erosion20). 

O autor acredita que as respostas frente ao impacto dos acordos devem consistir em: 

i) buscar maior integração regional a partir dos já existentes acordos de livre comércio 

na região, como exemplo o Mercosul, apostando nos avanços da OMC para aumentar 

acesso aos mercados; ii) tentar a maior integração com a América do Norte, retomar 

as negociações sobre uma Área de Livre Comércio das Américas (Alca); iii) aumentar 

o vínculo com União Europeia apostando no sucesso do TTIP; iv) estabelecer 

integração com países da Ásia, seja via aproximação com o RCEP, ou via acordos 

bilaterais com China. O autor aponta para a possibilidade de avanço nas pesquisas, 

devido a existência de melhores dados sobre os acordos comerciais.  Assim, tem-se 

espaço para maior produção técnica e científica sobre as possibilidades dos produtos 

                                                           
19 O termo em inglês, trade diversion, é traduzido como desvio de comércio, e consiste na substituição 
de um fornecedor com preço mais barato por um com o preço mais elevado, ou seja, ocorre uma 
redução de bem-estar. No contexto do comércio internacional, isso ocorre quando um membro de 
acordo comercial deve importar um bem de maior valor de países membros da união, mas livres de 
tarifas de importação, em detrimento da importação de bem de menor valor de países não membros, 
sujeitos à tarifa de importação (VINER, 1950). 
 
20 Preference erosion é comumente traduzido para o português como erosão de preferências, esse 
termo foi cunhado para estabelecer o efeito de uma redução ou remoção, e/ou as restrições das tarifas 
comerciais, ou seja, as preferencias tarifarias concedidas a países em desenvolvimento, para seu 
crescimento econômico e vantagem competitiva inicial, tem seu impacto diminuído. Há, dessa forma 
um decréscimo das vantagens competitivas decorrente das preferências com a queda das tarifas. 
(HOEKMAN e PROWSE, 2005).  
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agrícolas latino americanos explorar os movimentos internacionais, e diminuir os 

impactos negativos sobre a região (JOSLING et al., 2015). 

 

2.2. Análises empíricas quantitativas baseadas em CGE de Acordos 

Preferenciais de Comércio  

Diversos estudos quantitativos têm sido desenvolvidos procurando mensurar 

os efeitos de acordos comerciais sobre os setores de países. Alguns empregam os 

modelos de equilíbrio geral para simular cenários e analisar os impactos dos choques 

sobre PIB, renda, emprego, bem-estar, valor da produção e fluxos comerciais.  

Os progressos nos estudos quantitativos concentrados com os impactos de 

acordos internacionais sobre a economia de países e regiões, a incorporação de 

modelos de equilíbrio geral e a base dados do Global Trade Analysis Project21 (GTAP) 

vem se tornando referencia entre os principais modelos que tentam identificar os 

efeitos da mudança de tarifas entre os integrantes de acordos comerciais. Logo 

apresenta-se no decorrer dessa seção uma revisão dos primeiros estudos nacionais 

em ordem cronológica, com conexidade ao universo do agronegócio e a interações 

com o mercado internacional.  

Gurgel et al. (2002) tem como objetivo avaliar os efeitos da criação da Alca e 

um provável “Mercoeuro”, que é a possível formação de um bloco entre Mercosul e 

UE. Utiliza um modelo de equilíbrio geral e dá ênfase aos impactos sobre o setor 

agrícola. Constata-se que a Alca rende superávits comerciais e aumento na produção 

agrícola para todos membros do Mercosul, todavia o efeito é negativo sobre os 

produtos manufaturados. Nesse cenário o Brasil tem posição singular quanto a 

ganhos de bem-estar. Os resultados demonstram que os efeitos de uma maior 

liberalização comercial entre países e blocos econômicos regionais podem ser 

benéficos, criando comércio, e afastando a hipótese de desvio de comércio, já que 

verifica-se incremento nos volumes exportados e importados agregados nos países 

integrantes. De acordo com Robinson e De Rosa (1995), sendo aumento do volume 

de comércio maior que a redução do comércio com países não-integrantes, há criação 

                                                           
21 O GTAP é um modelo EGC eficaz na representação dos fluxos de comércio e instrumentos de 
proteção comercial do mundo, bastante útil para as análises relativas à integração comercial. O 
modelo foi criado em 1992 como um grupo de pesquisa, pretendendo oferecer uma base de dados e 
ferramental à comunidade científica para realizar analises quantitativa de comércio internacional. O 
programa reduz os custos e tempo nos trabalhos de equilíbrio geral de âmbito mundial. O GTAP deu 
origem a formação de uma rede global de pesquisadores motivados por questões de análises, sendo 
bastante referenciado inúmeros estudos.  
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de comércio. O Mercoeuro, quando comparado com Alca, implica em maior 

crescimento econômico e ganhos de bem-estar para a totalidade de membros do 

tratado (GURGEL, 2002).  

Monteagudo e Watanuki (2003) estimaram os impactos da formação da Alca e 

um acordo entre Mercosul com UE. Simularam cenários com a base de dados do 

Global Trade Analysis Project (GTAP). Os resultados mostram que a Alca produz 

ganhos relevantes para todos membros. A produção e exportações brasileiras e 

argentinas crescem, aumenta a eficiência e há ganho de competividade global. Os 

autores ressaltam que o acesso a mercados e a liberalização comercial permitem 

ganhos de economias de escala e de eficiência, que por conseguinte torna os 

integrantes da Alca e Mercosul mais competitivos nos mercados externos. O trabalho 

aponta que a integração do Mercosul-UE gera maior expansão das exportações do 

que a Alca. 

Gurgel (2006) avalia, por meio do GTAP, os efeitos de acordos multilaterais em 

que se supõem cortes em tarifas de importação, subsídios às exportações e subsídios 

à produção doméstica sobre os produtos do agronegócio, no âmbito da OMC. Os 

resultados apontam que o acesso aos mercados via redução tarifária proporciona os 

maiores ganhos para o comércio dos produtos do agronegócio, frente à eventual 

remoção de outras barreiras comerciais que distorcem preços, como a eliminação de 

subsídios às exportações e à produção doméstica. Contudo, subsidiar insumos e 

fatores de produção, em uso nos países desenvolvidos, distorce os preços do 

comércio mundial, e dessa forma esse tema deve ser considerado na pauta da 

negociação.  

Segundo Bussolo, Lay e Mensbrugghe (2005), um acordo no âmbito da Rodada 

de Doha não exerce alterações relevantes sobre a distribuição de renda, no entanto, 

os processos de liberalização multilateral ampla traz ganhos substanciais para as 

famílias mais pobres ligadas à agricultura no Brasil.  

Coronel e Sanguinet (2015), por meio de um o modelo de Equilíbrio Geral 

Computável GTAP (Global Trade Analysis Project), simulam cenários de adoção de 

políticas, estimando os efeitos dessas sobre a produção, preços e balança comercial 

dos principais países (Argentina, Brasil, China e EUA) no comércio de soja no mundo. 

As políticas comerciais exercidas pelos principais atuantes do mercado internacional 

do complexo da soja, delimitaram o escopo do trabalho desses autores.  
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Os resultados de Coronel e Sanguinet (2015) apontaram que, quando a China 

retira as barreiras tarifárias, gera-se benefícios aos exportadores e afeta 

negativamente a balança comercial chinesa. Em um segundo cenário houve incentivo 

à produção nos países exportadores (Argentina, Brasil e EUA) e ocorreu uma rigorosa 

redução dos preços da soja exportada, correspondente à expansão da quantidade 

ofertada.  Nos cenários subsequentes tem-se adoção de incentivos à produção e/ou 

exportação da soja chinesa. Nestes, deu-se a queda dos preços da soja chinesa no 

mercado internacional, em virtude do acréscimo de oferta no mercado. Isso promoveu 

a soja da China no mercado mundial em detrimento da balança comercial dos demais 

exportadores. Os autores concluem que o fomento à produção e à exportação, por 

meio de subsídios públicos, causam efeitos eficazes sobre os países, tornando esses 

mais competitivos no mercado da soja. 

Megiato et al (2016) averiguaram o crescimento do comércio bilateral entre 

Brasil e UE e assinalaram as possibilidades de comércio e seus efeitos por meio de 

simulações em um modelo de EGC, com a base de dados do GTAP.  O equilíbrio 

inicial do modelo se passa em 2001 e analisaram 57 setores agregados. Os resultados 

apresentam ganhos em bem-estar para o Brasil, mas o acordo aprofundaria a 

primarização das exportações brasileiras. Ter-se-ia impactos negativos sobre a 

produção e exportação de intensidade tecnológica elevada, e aumento das 

importações vindas da Europa.   

 

2.3. Análises empíricas quantitativas baseadas em EGC da Parceria 

Transpacífica (TPP) e Regional Comprehensive Economic Partnership 

(RCEP) 

Diversos estudos vêm demonstrando os impactos dos Mega-Acordos 

Regionais de Comércio – Mega Regional Trade Agreements (MRTAs) – sobre as 

economias de seus integrantes, não integrantes e os mercados internacionais. Foca-

se nos trabalhos que utilizam modelos de equilíbrio geral computável (EGC), dentre 

uma vasta gama de estudos que versam sobre os mega-acordos. Esses trabalhos têm 

suas distinções, principalmente, concentradas em questões de curto e longo prazos, 

incorporação de economias de escala, ponderações quanto mobilidades dos fatores, 

depuração e atualização da base de dados, fechamentos macroeconômicos e 

desagregação de setores. 
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Thorstensen e Ferraz (2014) têm como objetivo demonstrar a necessidade de 

alteração da política de comércio exterior brasileira. Com a intenção de analisar os 

impactos do TTIP e TPP sobre as variáveis macroeconômicas brasileiras, os autores 

utilizam simulações com o modelo de equilíbrio geral computável GTAP. Através da 

simulação de quatro cenários, onde, primeiramente, o Brasil não participa dos 

acordos, constata-se um impacto negativo significativo sobre as exportações do país.  

Em cenário que o Brasil apenas assimila os impactos do TPP, constata-se, perda US$ 

54 bilhões, um decréscimo de 3% no PIB nacional. No entanto, no caso de 

participação do Brasil no TTIP, ver-se-ia impactos positivos no PIB e ganhos 

expressivos para as exportações do setor agrícola. Mas o acordo traria desafios para 

a indústria e o governo, uma vez que o primeiro precisa adaptar-se para a nova 

concorrência, e o segundo precisa reformular políticas de tributação, infraestrutura, 

encargos trabalhistas, enfim proporcionar ambiente competitivo.  Na conclusão os 

autores apontam para uma eminente necessidade de redefinição da política comercial 

brasileira com o mundo.  

Lee e Itakura (2014) conduzem um estudo com objetivo de comparar os efeitos 

do TPP e RCEP sobre o bem-estar do Japão. Utilizam uma versão dinâmica do 

modelo GTAP 8.1, com a base de dados de 2007. Os resultados decorrentes dos 

cinco cenários simulados levam os autores a concluir que o caminho do RCEP produz 

maiores ganhos para os países asiáticos, excluindo o Japão, O RCEP é o cenário 

menos promissor para o Japão, com ganhos de bem-estar de 0,4%(2020), em todos 

outras condições simuladas, os ganhos são maiores. Em todas as simulações o Japão 

tem o setor de alimentos afetado de forma negativa pelos acordos, destaque para o 

arroz, grãos, derivados do leite e carnes. Lee e Itakura (2017) reproduzem o estudo 

anterior, avaliando os efeitos da saída dos EUA do TPP. Com esse novo contexto o 

Japão vê ganhos de bem-estar ao promover o RCEP.  

Em convergência com os resultados supracitados de Coronel e Sanguinet 

(2015), Megiato et al (2016) e Thorstensen e Ferraz (2014), o estudo de Vieira e 

Azevedo (2015), por meio da versão do GTAP-6, evidenciam prováveis ganhos de 

comerciais e bem-estar, caso o Brasil implementasse um APC com a União Europeia.  

Do contrário, se o Brasil não celebrar o acordo em questão, haveria perdas em 

comércio e bem-estar, decorrentes da formação do TTIP. Diante desse processo, os 

autores afirmam que é imperativo que o Brasil celebre acordo com a UE, 
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principalmente para reverter os impactos negativos sobre a pauta exportadora de 

alimentos.   

Nota-se uma intensificação no número dos estudos buscando simular os efeitos 

do TPP e RCEP, a partir 2012. Quanto as diferenças entre os estudos, nota-se que 

aqueles que não fazem menção de ajustes através do texto do TPP têm impactos 

superiores sobre as variáveis econômicas americanas analisadas. Já em outros 

trabalhos, com o foco no mesmo país, que mostram referenciais mais baseadas no 

texto do TPP, percebe-se, relativamente, menores efeitos sobre as variáveis 

mencionadas.  (CIURIAK, 2016). Na busca dos estudos do RCEP não revela-se a 

mesma distinção entre os trabalhos mais citados.   

De forma a demonstrar os impactos econômicos a serem possivelmente 

logrados pelos EUA, por meio de sua adesão ao TPP, o relatório da Comissão de 

Comércio Internacional dos EUA (USITC, sigla em inglês) (2016) traz um detalhado 

da Parceria Transpacífica (TPP), considerado um dos estudos oficiais no que tange 

os impactos do TPP sobre os EUA (CIURIAK, 2016). A comissão utiliza um modelo 

dinâmico do GTAP 9, onde simulam cenários de um nível de abertura comercial 

modesto, por conta das maiores barreiras serem não-tarifárias. Isso leva a uma 

redução menos expressiva dessas barreiras, apenas 1% e por conseguinte uma 

atenuação dos impactos do acordo na economia americana.  

No estudo da USITC (2016), os resultados indicam a ampliação do PIB 

americano em 0,15%. As exportações teriam aumento de 1%, se somariam mais 1,1% 

as importações dos EUA. O emprego cresce em 0,07%. Quanto aos impactos 

setoriais, chama atenção que agricultura e alimentos mostraram os melhores 

números, crescimento de 2,6%. Os números das importações demostram uma menor 

oscilação, 1,5%. Quanto as respostas dos choques sobre a produção do setor, 

constata-se a elevação de 0,05%. O estudo inferi um incremento de empregos na 

agricultura americana de 0,5 %. O segundo subsetor americano mais beneficiado pelo 

acordo é o de comida processada, a produção teria aumento de US$ 2,39 bilhões, 

conta-se uma elevação nas exportações de 3,8 %. Os autores concluem que o modelo 

estima que o TPP teria efeitos positivos, contudo, são pequenos diante o tamanho 

geral da economia dos EUA (USITC, 2016).  

Plummer e Petri (2016) estimam os impactos do TPP sobre a economia 

mundial, com uma análise mais especifica das alterações pertinentes para os EUA. 

Por meio da atualização de dados e informações recentes sobre o acordo, os autores 
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analisam os resultados do MEGC para os números mais importantes da 

macroeconomia americana. Os efeitos são analisados levando em consideração, 

principalmente a economia como um todo, para cada setor, e para o emprego. As 

estimativas sugerem um acréscimo anual no PIB de 0,51%. Acresceria em 9,1% as 

exportações americanas. Os autores identificam ganhos de renda anual de US$ 492 

bilhões para o mundo. De acordo com as simulações os maiores beneficiários do 

acordo são EUA, seguido de, Japão, Malásia e Vietnam. Identifica-se aumento da 

renda dos trabalhadores norte americanos, alta no movimento de reposicionamento 

da mão de obra (“job churn”)22. Um sinal de ambiente positivo para o mercado de 

trabalho. Estiam-se a criação de 19 mil postos de trabalho, anualmente. 

Os dois últimos estudos revisados acima trazem resultados antagônicos sobre 

TPP. Os benefícios do TPP no trabalho da USITC (2016) são menores, cerca da 

metade, da previsão de Petri e Plummer (2016). A USITC considera que os bens 

comercializados são homogêneos, com isso ocorre que o TPP não tem efeito sobre a 

produtividade. Em contrapartida, Petri e Plummer utilizam-se de teoria de comércio 

moderna, onde os benefícios do acordo levam à uma maior variedade de produtos, 

que por conseguinte tem efeitos de spillover sobre a produtividade dos setores 

(LAWRENCE, 2016). 

Apesar do estudo do Petri e Plummer (2016), vir sendo um dos mais 

amplamente referenciados nos debates sobre TPP, o Instituto faz referência as suas 

estimativas bastante otimistas sobre a possibilidade de redução de BNTs, que 

representam a maior parte de seus impactos. Os autores baseiam-se especialmente 

no texto KORUS23, esse acordo estabelece maior em BNTs (CIURIAK, 2016). Petri e 

Plummer chegam a efeitos maiores por conta da grande redução das BNTs 

(LAWRENCE, 2016).  

Kawasaki (2014) propõem um estudo similar ao trabalho de Lee e Itakura 

(2014).  Segundo os autores o TPP e RCEP são fatores determinantes para atingir o 

objetivo de formar a Área de Livre Comércio da Ásia-Pacífico (FTAAP). A despeito de 

que competem entre si e produzem efeitos diferentes em termos de interesses 

geopolíticos, o resultado econômico pode vir a ser complementar. Com o propósito de 

                                                           
22 Job churn: é a eliminação de vagas de trabalho em um setor da economia ao mesmo que são 
criados postos em outro setor. 
23 KORUS FTA: Acordo de Livre Comércio entre os Estados Unidos e Coréia do Sul  
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avaliar e comparar os efeitos econômicos do TPP1224 e RCEP, devido à remoção das 

barreiras tarifárias e não-tarifárias, os autores simulam seis cenários no GTAP 8.1. Os 

resultados dos cenários de eliminação de tarifas mostram que as economias que 

fazem parte das duas negociações25 simultaneamente têm maiores ganhos sobre o 

PIB com o evento do RCEP, contudo, também tem aumento expressivo do PIB no 

TPP. Os países membros do TPP são apenas beneficiados pelo TPP, sem benefícios 

decorrentes do RCEP, isso é valido também para os integrantes do RCEP.  O TPP 

produz ganhos econômicos de 1,8%, e o RCEP de 2,1%(PIB).  

Li and Whalley 2014 analisam os impactos do TPP sobre a economia chinesa 

e outros membros relevantes para a economia mundial como EUA. Através de um 

modelo de EGC chamado do tipo Armington26, bastante semelhante aos estudos 

conduzidos com o GTAP, porém, parte de premissas e dados distintos.  O modelo 

considera uma economia que só produz dois bens (bens negociáveis e não 

negociáveis) e tem dois fatores (capital e mão de obra). Os bens negociáveis e não 

aptos ao comércio são tratados como heterogêneos em todas as economias. O 

modelo é calibrado com uma base de dados de 2011. Os resultados mostram que o 

bem-estar dos EUA teria alta de 0,02%, se apenas as barreiras tarifárias (BT) fossem 

eliminadas. O cenário que mais favorece um incremento de bem-estar dos EUA é a 

eliminação de todas BT e BNT, em que o bem-estar aumenta em 0,67%. Quanto os 

impactos sobre a China, em caso de não participação e total eliminação de tarifas BT 

e BNT, ter-se-ia, um pequeno efeito negativo (-0,26%) sobre o bem-estar chinês, mas 

a produção, exportação e importação seriam afetados de forma favorável ao país. No 

caso da participação da China no TPP, os efeitos seriam positivos em todos aspectos, 

inclusive bem-estar (1,02%), produção, exportação e importação. O cenário menos 

desejável para China é apenas a eliminação de BT, tanto participando ou não do TPP.  

Burfisher et al. (2014) avaliam os impactos da eliminação das barreiras 

comerciais, não-comerciais e cotas tarifárias sobre os produtos agrícolas para os 

integrantes do TPP. Por meio de uma versão estática do GTAP 8 com o ano base em 

2007, analisam os efeitos do acordo sobre o comércio de origem agrícola dos EUA. 

Nesse estudo os dados do ano base são atualizados para o ano de 2014. Os 

                                                           
24 TPP12: indica a presença do EUA nos cálculos  
25 Japão, Malásia, Singapura, Vietnã, Austrália, Nova Zelândia  
26 Armington-type CGE model caracteriza a diferenciação de produtos, o que significa que, quando 
um país importa de um grupo de outros países / regiões, as importações do país de origem/região 
são de variedades diferentes das de uma fonte alternativa  
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resultados indicam que o valor das exportações agrícolas dos EUA destinadas aos 

parceiros do TPP, em 2025, seria de 5% superior ao do cenário base, sem acordo. Os 

setores com aumentos relativos mais expressivos em exportações seriam os setores 

de carnes, lácteos e cereais. Já no que tange as importações agrícolas, os resultados 

demonstram aumento no valor (em termos percentuais) dos setores de lácteos e 

carne. Vale destacar, que o comércio da pauta agrícola entre os membros do TPP 

aumenta em 9,2%. Não obstante, Chile, Nova Zelândia, Vietnã e Singapura ficariam 

com uma fatia considerável desse aumento. Malásia, Vietnã, Peru e México são os 

mercados de mais rápido crescimento para as importações dos produtos agrícolas 

proveniente da área comercial formada pelo acordo. 

Rahman e Ara (2015) exploram os choques dos acordos TPP, TTIP e RCEP 

com as economias sulistas27 da Ásia e dos Estados Unido. Para tanto, usou-se o 

modelo GTAP estático e adotou-se a base de dados GTAP 8.  Assumem-se que todos 

os 12 países membros da TPP eliminam completamente as tarifas de importação 

sobre os bens uns dos outros.  Os resultados apontam que o bem-estar dos EUA 

aumentaria em US$ 0,1 bilhão. As exportações dos EUA expandiriam 0,48%, à 

medida que as importações dos EUA cresceriam 0,28%. Na hipótese do TTIP, com 

eliminação total de tarifas, o bem-estar cresceria em US$ 6,05 bilhões, exportações e 

importações aumentariam em 1% e 1,07%, respectivamente.   Os resultados para o 

PIB dos EUA, nos cenários TPP, TTIP e RCEP são – 0.05 %, 0.23 % e – 0.36 % por 

essa ordem. Quanto as consequências para os países Ásia Meridional ou Sul da Ásia, 

o autor conclui que o melhor dos cenários seria a participação desses no TPP, onde 

Bangladesh, Índia, Paquistão, Sri Lanka e Nepal veriam os números positivos mais 

expressivos em PIB, bem-estar e exportações. A pior conjuntura, para o Sul da Ásia, 

é rejeitar o RCEP, isso traria efeitos nefastos aos países, o que não acontece, de 

forma tão acentuada, caso permanecem de fora de TPP e TTIP. Os setores agrícola, 

têxtil e vestuário dos países do Sul da Ásia podem ver um declínio significativo em 

sua produção.  

 Cheong e Tongzon (2013) tem como objetivo comparar os efeitos econômicos 

produzidos pelo TPP e RCEP. Consideram que alguns venham superestimado as 

reduções tarifárias. Dessa forma, estabelecem um nível tarifária menor entre os 

integrantes asiáticos, por meio da inclusão dos 99 APCs inerentes aos cálculos até 

                                                           
27 Sul Asiático: Afeganistão, Bangladesh, Butão, Índia, Maldivas, Nepal, Paquistão e Sri Lanka 
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setembro de 2012, antes da simulação dos acordos. Os resultados da simulação, 

distintivamente de uma gama de estudos similares, indicam que não haveria variação 

para o PIB dos EUA. Os cenários mostram que o TPP, não apenas gera efeitos pouco 

significativos, mas ainda produz efeito negativo sobre o PIB de alguns membros do 

acordo, isso se deve, sobretudo ao modelo não estabelecer cenários com cortes das 

barreiras não-tarifárias e assumir uma maior liberalização tarifária de importações 

pregressa entre os países do que supostamente ocorreu. 

Dessa forma os autores constroem uma perspectiva negativa para os impactos 

do RCEP. Conforme os resultados o PIB mundial cairia abaixo dos números 

preliminares, ou seja, a economia do mundo encolheria no caso da implementação do 

RCEP.  O Acordo implica desvios comerciais de regiões externas ao mesmo, para 

regiões integrantes do RCEP. Contudo, os impactos sobre alguns países integrantes 

são expressivos. Vietnã tem o maior aumento no PIB (5,87 %), seguido por Cingapura 

(4,1 %), Índia (2,78 %), Coréia (2,11 %), China (0,88%), Nova Zelândia (0,79 %), 

Malásia (0,66 %), Japão (0,63 %) e Austrália (0,42 %). O estudo mostra um aumento 

do PIB maior sob as condições do RCEP do que TPP, mesmo assim os autores 

concluem que os dois acordos seguramente não serão consumados, devido a 

insignificância de seus ganhos em PIB e Bem-estar. (CHEONG e TONGZON, 2013). 

Os quadros 1 e 2 exibem um resumo dos estudos com modelagem EGC de 

cenários em Mega-Acordos, discutidos anteriormente. 
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Quadro 1: Resumo dos Estudos Empíricos Sobre Mega-Acordos 

Autores 
Metodologia 
e base de 

dados 
Objetivo Contribuições 

Thorstensen e 
Ferraz (2014) 
 

EGC 
GTAP 8 

Avaliar os impactos 
dos Mega Acordos 
TTIP e TPP sobre o 
comércio 
internacional 
brasileiro. 
 

O comércio 
internacional do 
Brasil, sofre 
impactos com os 
novos fluxos de 
comércio 
internacional, as 
análises dos 
resultados apontam 
para uma eminente 
necessidade de 
redefinição da 
política comercial 
brasileira com o 
mundo.  

USITC (2016) 
EGC 

GTAP 9 

Demonstrar os 
preponderantes 
impactos econômicos 
a serem 
possivelmente 
logrados pelos EUA 
no TPP. 

Ampliação do PIB 
dos EUA em US$ 
42,7 bilhões 
aumento de apenas 
0,15%. As 
exportações 
americanas 
cresceriam em 1%. 
(US$ 27,2 bilhões 
anualmente) 

Plummer e Petri 
(2016) 

EGC GTAP 9 

Artigo renovar o 
modelo Petri, 
Plummer, and Zhai 
(2012), onde foram 
estimados os 
impactos do TPP 
sobre a economia 
mundial, com uma 
análise mais 
especifica as 
alterações 
pertinentes para os 
EUA 

Acréscimo anual de 
US$ 131 bilhões nos 
ganhos de renda real 
(real income gains) 
dos EUA, o PIB 
aumenta 0,51 %. As 
exportações 
americanas 
cresceriam em 9,1%. 
(US$ 357 bilhões 
anualmente) 

Burfisher et al. 
(2014) 
 

EGC GTAP 8 

Avaliam os impactos 
sobre os produtos 
agrícolas para os 
integrantes do TPP 
 

Estimam que as 
exportações 
agrícolas dos EUA 
aos parceiros do 
TPP seriam 5% (US 
$ 2,8 bilhões) 
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Quadro 2: Resumo dos Estudos Empíricos Sobre Mega-Acordos 

Lee e Itakura 

(2014) 

EGC  

GTAP 8.1 

 

Comparar os 
efeitos do TPP e 
RCEP sobre o 
bem-estar do 
Japão. 
 

RCEP produz 
maiores ganhos 
para os países 
asiáticos do que o 
TPP. O Japão 
obtém mais 
ganhos de bem-
estar sob as 
condições do TPP. 
O setor de 
alimentos afetado 
de forma negativa 
pelos acordos, 
destaque para o 
arroz, grãos, 
derivados do leite 
e carnes.  

Kawasaki (2014) 

EGC  

GTAP 8.1 

 

Avaliar e comparar 
os efeitos 
econômicos do 
TPP1228 e RCEP, 
devido a remoção 
das barreiras 
tarifárias e não-
tarifárias 

O TPP produz 
ganhos 
econômicos de 
1,8%, e o RCEP 
de 2,1%(PIB). 

Cheong e Tongzon 

(2013) 

EGC  

GTAP 8 

 

Tem como objetivo 
comparar os 
efeitos 
econômicos 
produzidos pelo 
TPP e RCEP 
 

EUA não ganha 
com o TPP, nesse 
cenário Japão é o 
maior beneficiário. 
No geral, dois 
acordos 
seguramente não 
serão 
consumados, 
devido a 
insignificância de 
seus ganhos em 
PIB e Bem-estar.  

 

Verifica-se, portanto que há uma sucessão de trabalhos que dimensionam os 

impactos de acordos preferenciais de comércio sobre as variáveis econômicas 

brasileiras, porém há um número bem menor de artigos versando sobre os “Mega 

Acordos” e seus efeitos para o agronegócio brasileiro. 

                                                           
28 TPP12: indica a presença do EUA nos cálculos  



44 
 

É relevante ilustrar que, os trabalhos que tinham como objetivo responder 

acerca dos impactos setoriais de acordos comerciais sobre suas variáveis 

econômicas, poucos preocuparam-se de forma detalhada a apresentar resultantes 

sobre o agronegócio brasileiro. Ainda, não há menções e estudo científicos sobre os 

impactos do RCEP sobre as variáveis brasileiras.  
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3. METODOLOGIA 

 

O presente estudo tem como objetivo investigar sob quais condições acordos 

TPP e RCEP trazem oportunidades para o Brasil. Estima-se os efeitos desses acordos 

utilizando um modelo de equilíbrio geral multiregional, com detalhamento na 

representação do comércio internacional bilateral. Para atingir tal objetivo, serão 

simulados cenários hipotéticos de acordos comercias, em que serão todos os setores 

da economia serão submetidos a diferentes patamares tarifários. O foco da analise 

será sobre os segmentos do agronegócio. 

Para tanto, será utilizado um Modelo de Equilíbrio Geral Computável (MEGC). 

A escolha do modelo leva em consideração a capacidade de simulação e praticidade 

de acesso e uso do mesmo. Não obstante, ele propicia uma estrutura ideal para 

analisar os efeitos de acordos comerciais as variáveis econômicas de um país ou 

região. Demonstra-se a seguir a descrição da modelagem de equilíbrio geral, baseada 

no trabalho de Gurgel (2006). 

Todos possíveis acordos aqui simulados compreendem apenas a eliminação 

total de barreiras tarifárias. Não obstante, e coerente citar que a eliminação de tarifas 

de importação já traz bons e prováveis benefícios a nossa pauta exportadora, em 

contra partida as BNTs são improváveis de eliminação completa. 

 

3.1. O Modelo de equilíbrio geral  

Os Modelos de Equilíbrio Geral Computável representam, matematicamente, o 

funcionamento de uma economia por meio do comportamento dos agentes 

econômicos nos mercados de bens, fatores de produção e serviços. Deste modo, são 

capazes de captar as interações econômicas entre empresas e consumidores e 

ponderam os impactos advindos das alterações de políticas públicas, como 

modificações tarifárias, oscilações nas alíquotas de impostos e subsídios 

(SADOULET; JANVRY, 1995).   

A formulação dessa classe de modelos, utilizados em estudos nos diversos 

domínios da ciência econômica, parte da teoria de equilíbrio geral. Essa teoria, 

também conhecida como teoria walsariana dos mercados, fornece as premissas para 

estudos em relações comerciais, adventos tecnológicos, crescimento econômico. Os 

modelos de equilíbrio geral são capazes de representar as relações e interconexões 

entre diversos mercados. A análise de Equilíbrio Parcial, em contrapartida, é fundada 
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na preocupação de se analisar situações de mercados específicos, focadas no 

consumidor e na firma. Já a análise de equilíbrio geral determina os preços e as 

quantidades de forma simultânea em todos os mercados, levando em conta os efeitos 

de ajuste de preços e quantidades em um determinado mercado causado pelos 

ajustes de preços ou de quantidades em mercados correlatos (PINDYCK, 1994). 

Dessa forma, tornam-se adequados para a avaliação de políticas e choques que 

atingem vários mercados simultaneamente (GURGEL e CAMPOS, 2006). 

Shoven e Whalley (1998) caracterizam os modelos de equilíbrio geral como as 

interações e relações entre os diversos agentes, cada um desses na busca de sua 

otimização, e essas relações acontecem nos mercados de bens e de fatores de 

produção. O equilíbrio do modelo é alcançado quando as variáveis endógenas se 

acomodam em um ponto em que os agentes não possuem mais incentivos para 

alterarem suas condutas.  

O comportamento dos agentes econômicos no modelo é determinado através 

de funções que expressam, pelo lado produtivo, como os produtores organizam a 

produção a partir de insumos e fatores produtivos, e pelo lado do consumo, como as 

famílias alocam suas rendas na escolha de compra de diferente bens e serviços. 

Como um exemplo esquemático da produção, utiliza-se uma “árvore tecnológica” do 

GTAP  (Figura 1), onde as firmas produzem utilizando-se de uma função de produção 

Leontief, combinando um agregado de fatores primários de produção (terra, capital e 

trabalho) e um agregado de insumos intermediários, constituindo-se a elasticidade de 

substituição entre eles como nula.  A combinação ótima entre os fatores primários é 

obtida por meio da função de Constant Elasticity of Substitution function (CES). 

Quanto a combinação dos insumos intermediários, estes são obtidos mediante uma 

função CES que combina insumos intermediários produzidos domesticamente e 

importados (HERTEL, 1997).  
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Figura 1: Estrutura de Produção – Árvore Tecnológica do GTAP 
Fonte: Hertel (1997) 

 

Justifica-se a utilização de modelos de equilíbrio geral computável em situações 

em que tem-se o interesse de captar que políticas e choques exógenos transmitem 

efeitos de equilíbrio geral na economia. Como exemplo, um choque de um novo 

acordo de comércio internacional, onde haja um novo regime de tarifas, com 

consequentes impactos sobre os produtos do setor agropecuário brasileiro, ou, e 

redução nas restrições ao comércio internacional. 

Os modelos de equilíbrio geral contêm funções de produção para cada setor 

econômico, essas descrevem relações de uso de fatores primários e insumos 

intermediários, que assim geram os bens e serviços. Para modelar o consumo utiliza-

se um consumidor representativo, o qual persegue a maximização da utilidade por 

meio do consumo de bens e serviços. Nesse modelo, a habilidade dos indivíduos em 

escolher entre os diversos bens e insumos é considerada tanto para produção, como 

para o consumo. O produtor escolhe a combinação de insumos e fatores de produção 

de menor custo para atingir um nível de produção, ou que permite atingir o maior lucro, 

dada a tecnologia disponível. O consumidor pode substituir os bens e serviços, de 

forma a satisfazer suas preferências. Essas escolhas são mediadas pelos parâmetros 

de elasticidades de substituição nas funções de produção e de utilidade do 
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consumidor. Os parâmetros de elasticidade para formulação dos cenários são 

providos pelo próprio modelo GTAP (GURGEL, 2009). 

Conforme Thurlow (2004) e Piermartini e Teh (2005), o nível de sensibilidade 

dos resultados quando relativizados perante as hipóteses assumidas, é, em geral, o 

ponto mais criticado dos modelos EGC. Faz-se críticas à agregação de regiões e 

setores escolhida, pois a mesma pode obscurecer algumas relações importantes em 

torno do problema em questão. Nem sempre os dados utilizados são acurados, bem 

como alguns dados relevantes podem não ser considerados no modelo, como por 

exemplo, dados de barreiras não tarifárias. Em resposta a esses aspectos, tem-se 

como possíveis soluções (ou mitigação dessas limitações) o uso de análises de 

sensibilidade e o desenvolvimento de esforços de revalidação, escrutínio ou rejeição 

ex post, ou seja, o modelo pode ser reavaliado com dados atualizados. As análises 

de sensibilidade imprimem maior robustez ao modelo e permitem enxergar quais 

conjuntos de hipóteses e parâmetros têm impactos mais relevantes sobre os 

resultados.  

A calibragem do modelo se dá a partir de banco de dados de matrizes de 

insumo produto e/ou contabilidade social, previamente desenvolvidos. No presente 

estudo, utiliza-se a própria base de matrizes do GTAP 9, ano base 2011.  Após a 

construção do modelo, procede-se com a calibragem do mesmo, que significa alinhar 

e calcular parâmetros que permitam reproduzir a base de dados utilizada como um 

equilíbrio inicial do modelo. O modelo é especificado por variáveis dependentes e 

independentes (endógenas e exógenas). As elasticidades de substituição entre 

insumos, fatores e bens de consumo, são, geralmente, obtidos da literatura.  Outros 

parâmetros são ajustados de maneira a garantir a concordância dos valores 

calculados pelo modelo com valores observados obtidos no banco de dados. 

Os experimentos de políticas comerciais são implementados por meio de 

choques em parâmetros exógenos, como a redução de tarifas de importação, de 

subsídios às exportações e de barreiras não tarifarias (BTN). Um algoritmo de 

programação matemática busca as condições numéricas para atingir o equilíbrio nas 

variáveis endógenas, a partir dos objetivos especificados para os agentes 

econômicos, como de lucro econômico normal nos setores produtivos, oferta igual à 

demanda em todos os mercados, renda igual a despesa dos agentes consumidores, 

considerando os comportamentos prescritos pelas funções de produção e de utilidade 

na construção do modelo.  
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Análises de sensibilidade são conduzidas, em que valores máximos e mínimos 

sobre um parâmetro, ou grupos desses, são considerados de forma a captar o impacto 

da alteração destes sobre os resultados. A análise pode ser feita assumindo 

independência entre as variáveis, ou seja, atribui-se valores diferentes a uma variável 

e mantém as outras estabilizadas ou assume-se que são interdependentes.  

 

3.2. Fonte de dados  

A economia mundial encontra-se mais integrada via comércio internacional, 

com isso a demanda por análises quantitativa sobre as questões políticas globais 

cresce, esse é o sentido motivacional do Global Trade Analysis Project (GTAP). 

(HERTEL, 1997). Nesse estudo os dados serão obtidos da base de dados do GTAP 

passíveis de diferentes agregações no software GTAPagg9. A base de dados 

encontra-se na versão 9 do GTAP.  Este banco de dados é composto por matrizes 

que desagregam a economia mundial em 57 setores econômicos e 140 regiões, e 8 

fatores de produção que representam a economia mundial para os anos bases de 

2004, 2007 e 2011. O modelo em questão possui sua base de dados global 

detalhando a produção e consumo nas diversas regiões a partir de informações sobre 

as relações de insumo-produto por regiões e setores individuais, que revelam as 

conexões intersetoriais dentro de cada região, os fluxos comerciais bilaterais, os 

custos de transporte internacional e a proteção tarifária (AGUIAR, NARAYANAN, 

MCDOUGALL, 2016). 

Na agregação regional, considera-se os países da ASEAN de forma agregada, 

já que o foco do estudo não concerne os resultados intragrupo. A agregação dos 

países do Mercosul, Argentina, Uruguai e Paraguai, leva em consideração os 

membros mais alinhados com as futuras negociações internacionais, ou seja, exclui-

se Venezuela.  Estados Unidos e União Europeia, não são agregados em regiões 

devido seu tamanho econômico. Em relação à agregação setorial, seguiu-se a linha 

de estudo que enfatizam os efeitos setoriais, nesse caso nosso objeto de estudo o 

agronegócio brasileiro foi o elemento que determinou a escolha de agregação. A 

tabela 1 sintetiza as agregações. 
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Tabela 1: Agregação de países e regiões consideradas modelo 

  País / Região   

Brasil Canadá  México 

Japão Brunei Malásia 

Cingapura Vietnã Austrália 

Nova Zelândia Peru Chile 

Resto das Américas  União Europeia  Resto do Mundo  

EUA  ASEAN  

 

Tabela 2: Agregações de setores e produtos consideradas no modelo 

 Setores/Produtos   

Arroz em casca  Aves e suínos Bebidas e tabaco 

Trigo  Óleos vegetais Outras manufaturas 

Milho e cereais Aves e suínos 

(Abatido e processado) 

Bovinos e ovinos  

Algodão e fibras  Leite (cru) Arroz processado 

Carne bovina Lacticínios Outras culturas 

Soja  Sementes oleaginosas Outros alimentos 

Açúcar Indústria da madeira Serviços financeiros 

Cana-de-açúcar Óleos vegetais Serviços públicos  

Pesca Energia  Serviços às empresas 

Outros serviços Silvicultura  

Frutas e vegetais   

 

3.3. Fechamento do modelo 

Uma vez escolhidos os objetivos a serem simulados e as especificações 

teóricas, deve-se definir as variáveis exógenas de forma a “fechar” um modelo. Para 

o fechamento do modelo especifica-se variáveis endógenas compatível com o número 

de equações, esse processo faz com que o modelo seja matematicamente 

determinado. Logo, determina-se alguns elementos de comportamento 

macroeconômico do modelo, em geral, são fundamentados na teoria econômica que 

se pretende utilizar como “pano de fundo” de funcionamento macroeconômico do 

modelo.  O fechamento do modelo, em questão é determinado considerando alguns 



51 
 

pressupostos da teoria neoclássica, destarte, o pleno emprego dos fatores primários 

e a livre mobilidade de fatores entre setores dentro de uma mesma região.  

Considera-se ainda, que o nível de investimento se igual ao nível de poupança, 

valendo-se do mesmo arcabouço teórico. Essas acomodações sobre investimentos, 

não havendo mecanismos para determinar em um modelo estático, isso é um 

problema de “fechamento macroeconômico” segundo Sen (1963). Nas soluções não-

neoclássicas os investimentos são fixados e a partir disso, outros ajustes são 

realizáveis, (HERTEL, 2002).  Para o fechamento do modelo estático considera-se 

que a oferta total de cada fator de produção é inalterada, e que estes, são móveis 

entre os setores de região especificada, contudo, o mesmo não ocorre entre regiões. 

No que tange o fator terra, este é inerente aos setores agropecuários. Assume-se o 

emprego total dos fatores, isto posto, os preços dos fatores são definidos como 

flexíveis.  

O consumo governamental altera-se diante de mudanças na arrecadação do 

governo, que por sua vez, é impactada por mudanças no consumo e na produção 

capazes de alterar a receita dos impostos. (GURGEL, 2009). 

 

3.4. Cenários simulados: 

Para alcançar os objetivos desse estudo, serão considerados diferentes 

cenários decorrentes de acordos preferenciais de comércio simulados entre o Brasil e 

países asiáticos. Os cenários serão simulados a partir do modelo empírico conhecido 

como GTAP.  

 

3.4.1.  Cenários simulados: 

Os cenários simulados são:  

 

i. Formação da Parceria Transpacífica (TPP29) sem participação do 

Brasil: eliminação de 100% das barreiras tarifárias entre os países membros. A 

agregação dos países em regiões para esse estudo segue a seguinte ordem: 

Canadá, México, Japão, Brunei, Malásia, Cingapura e Vietnã, Oceania 

(Austrália e Nova Zelândia), e América do Sul (Peru e Chile). 

                                                           
29 O cenário aqui simulado do TPP considera que os EUA não participa deste acordo (TPP11). Por 
simplicidade, esse cenário será referenciado apenas pela sigla TPP, e não TPP11. 
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ii. Formação do Regional Comprehensive Economic Partnership 

(RCEP) sem participação do Brasil: eliminação de 100% das barreiras tarifárias 

entre os países membros. Os países foram agregados em regiões dessa forma 

para este estudo: China, Japão, Coréia do Sul, Índia, ASEAN (Tailândia, 

Filipinas, Malásia, Cingapura, Indonésia, Brunei, Vietnam, Myanmar, Laos e 

Camboja) Oceania (Austrália e Nova Zelândia). 

iii. Formação da Parceria Transpacífica com participação do Brasil 

(TPP+BRA): 100% das barreiras tarifárias entre países membros, incluindo o 

Brasil como um deles; 

iv. Formação do RCEP com participação do Brasil (RCEP+BRA): 

eliminação total das barreiras tarifárias entre países membros, incluindo o 

Brasil entre eles. 

v. Formação do TPP e do RCEP ao mesmo tempo, sem participação 

do Brasil:  

vi. Formação do TPP e RCEP ao mesmo tempo com participação do 

Brasil: 

vii. Participação do Mercosul no TPP. O Mercosul é agregado da 

seguinte forma: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.  

viii. Participação do Mercosul no RCEP.  O Mercosul é agregado da 

seguinte forma: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.  

Os cenários simulados buscam, refletir os temas em discussão na pauta das 

negociações do comércio internacional. Alguns dos cenários não tem proximidade 

com as discussões atuais sobre acordos de liberalização comercial. Contudo é 

exercício necessário para captar as possibilidades de novas formas de inserção 

brasileira nos mercados mundiais.   

Os dois primeiros cenários visam avaliar a viabilidade de o Brasil participar do 

RCEP, e TPP, bem como, os reflexos de seu desinteresse diante do acordo. O 

primeiro cenário especula sobre a total liberalização tarifária entre todos os membros 

do tratado do TPP. O segundo examina os resultados do RCEP. 

No terceiro cenário se considera a formação, pela total liberalização tarifária, 

de um acordo comercial entre os países do TPP. Nesse cenário o Brasil participa do 

acordo. Já o quarto cenário faz-se a conjectura sobre a hipótese do Brasil fazer parte 

do RCEP.  
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No quinto cenário é cogitada a hipótese de o Brasil apenas sofrer os impactos, 

simultaneamente, de TPP e RCEP. Já o sexto cenário simula a participação, 

concomitantemente, nos dois acordos.  

A maior liberalização comercial entre países e blocos econômicos sofre críticas 

e divergências de opiniões entre os economistas. Não obstante, o número de estudos 

que mensuram os ganhos e perdas desses acordos é reduzido.  
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4. RESULTADOS 

Neste capítulo são apresentados os resultados decorrentes da execução dos 

cenários no modelo GTAP. Apurou-se os efeitos de exportações, importações, 

produção, PIB e Bem-estar, selecionou-se primeiro os resultados agregados, logo 

após apresenta-se os efeitos setoriais. 

As simulações dos possíveis acordos internacionais de comércio entre as 

regiões e países envolvidos neste estudo demonstram as alterações do comércio 

internacional entre os mesmos projetadas pelo modelo econômico, supondo, em todos 

acordos aqui simulados, a eliminação total apenas de barreiras tarifárias.  Será dada 

ênfase aos efeitos sobre o Brasil.  

 

4.1. Exportações e Importações Agregadas 

A Gráfico 1 ilustra os impactos dos cenários simulados sobre exportações e 

importações agregadas.  A expansão das exportações brasileiras é mais pronunciada 

no cenário em que o Brasil, simultaneamente, participa do TPP e RCEP. Nesse caso, 

há um aumento das exportações de 4,58%, US$ 12,56 bilhões, em relação ao valor 

inicial na base de dados. 

Entre os outros cenários simulados, o de participação no RCEP projeta 

aumentos de 4,07% para as exportações do Brasil, mostrando-se como o segundo 

melhor cenário para o país no que diz respeito a expansão de exportações. No caso 

da formação do TPP com a participação brasileira, as exportações do país crescem 

apenas 1,11%. Esses resultados sugerem que as exportações brasileiras seriam bem 

mais estimuladas em um acordo com o bloco RCEP do que com o TPP, o que, por 

sua vez, é consequência da maior competitividade brasileira em produtos da pauta 

exportadora que seriam mais favorecidos no caso do RCEP. 

No cenário RCEP sem Brasil, ocorre o incremento de apenas 0,42% das 

exportações, enquanto na formação do TPP sem Brasil esse incremento é ainda 

menor, de 0,1%. Esses resultados evidenciam o quão o país perderia de oportunidade 

de incremento nas exportações caso não se engaje nesses acordos de amplo alcance. 

Ainda, essa inação das políticas de comércio sofre mais os efeitos do TPP do que do 

RCEP. Esse efeito positivo, porém pouco expressivo, de crescimento das 

exportações, mesmo sem a presença do Brasil no acordo, indica que o Brasil eleva 

suas exportações para países não integrantes do acordo. Enquanto os membros do 
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TPP e RCEP aumentam as exportações intragrupo, diminui a exportação dos 

integrantes desses blocos para países de fora do bloco, por conseguinte, o Brasil 

ocupa uma porção desses mercados. 

A eliminação das tarifas do TTP, sem o Brasil participar do acordo, provoca 

uma pequena oscilação positiva sobre as exportações do Brasil, de apenas 0,10%, ou 

o equivalente US$ 266 milhões. Esse resultado difere do encontrado em Thorstensen 

e Ferraz (2014), em que o impacto foi negativo (-0,6%), chegando a 0,4 bilhão de 

dólares. Essa diferença decorre principalmente do acordo TTP ter sido simulado, no 

presente estudo, sem a participação dos EUA no acordo, diferentemente do cenário 

simulado por aqueles autores.  

 

 
Gráfico 1: Impactos nas Exportações e Importações do Brasil (%) 

Fonte: Elaboração própria 
 

Considerando-se os efeitos da entrada do Brasil no TPP e no RCEP como parte 

integrante do Mercosul, os ganhos são menores nas exportações e os aumentos são 

mais expressivos nas importações. Esses efeitos decorrem tanto da concorrência que 

as exportações brasileiras enfrentariam com as do bloco do cone sul, já que esse 

grupo de países possui padrões de vantagens comparativas semelhantes, bem como, 

pelo fato do Brasil remover barreiras, em geral, mais elevadas em termos 

comparativos, do que dos seus parceiros do Mercosul.  
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Com participação do Brasil no TPP, identifica-se alta de 1,76% em produtos 

importados. Em cenário de liberalização tarifária em o Brasil não faça parte do TPP e 

do RCEP, simultaneamente, observa-se a queda nas importações de 0,07%. Já a 

formação apenas do RCEP sem o Brasil provoca queda de 0,11% nas importações. 

Nos demais cenários, com ou sem a participação brasileira nos acordos, as 

importações do país aumentam. Em Thorstensen e Ferraz (2014), houve um 

decréscimo de 0,4% das importações com o evento do TPP sem participação do 

Brasil, já no presente estudo constata-se o aumento de 0,10% das importações 

brasileiras.  Nas hipóteses do Brasil integrar-se ao RCEP, verifica-se tendências de 

maior aumento das importações.  

Os resultados sobre os fluxos comerciais agregados sugerem que o Brasil teria 

aumentos consideráveis nesses fluxos no caso de fazer parte de acordo com o RCEP, 

com aumento relativo maior para exportações do que em importações, enquanto que 

acordos com o TPP apenas trariam aumentos mais pronunciados em importações. 

Não fazer parte desses acordos significaria poucas mudanças nos fluxos comerciais. 

Tais resultados evidenciam oportunidades relevantes de aumento da integração 

comercial e dos fluxos de comércio para o país se o mesmo se engajasse nos 

chamados mega acordos comerciais.  

  

4.1.1.  Impactos Setoriais sobre as Exportações  

Os resultados dos cenários simulados sobre as exportações setoriais, 

sintetizados na Tabela 3, indicam que a grande maioria dos produtos do agronegócio 

brasileiro seria bastante afetada com a integração comercial com novos parceiros 

asiáticos. Isso se dá de forma negativa para alguns produtos, contudo é favorável para 

a maior parte dos produtos primários e agroindustriais.  
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Tabela 3: Variações (%) no Valor das Exportações nos Cenários Simulados 
 

TPP - BRA 
100% Lib. 

RCEP - BRA 
100% Lib.  

TPP + BRA 
100% Lib. 

RCEP + BRA 100% 
Lib.  

RCEP + TPP - 
BRA 100% Lib.  

RCEP + TPP 
+ BRA 100% 

Lib.  

TPP + BRA + 
Mercosul 100% 

Lib.   

RCEP + BRA + 
Mercosul 100% 

Lib.    Arroz em casca 0,5 4,7 -8,6 -8,4 8,6 -11,7 -8,2 -6,4 
Trigo 2,3 2,3 -3,8 -5,3 4,2 -8,3 -4,0 -4,1 
Milho e Cereais  0,0 -0,4 1,1 65,1 -0,3 64,6 1,2 65,5 
Vegetais e frutas 0,9 -0,2 -1,4 -2,3 1,0 -3,2 -1,4 -1,8 
Sementes oleaginosas 0,3 -2,2 -1,6 5,4 -3,0 2,5 -1,3 5,8 
Cana de açúcar -2,9 3,6 -2,9 -6,8 6,8 -8,5 -2,9 -5,8 
Algodão e fibrosas  1,3 -1,2 -1,7 4,0 -0,7 2,0 -1,6 5,0 
Outras culturas 0,8 0,2 12,0 11,0 1,0 6,4 11,7 12,0 
Bovinos 1,4 1,5 -1,5 -2,7 2,2 -4,3 -1,4 -2,1 
Outros Animais 0,6 0,2 -1,9 -1,4 0,7 -3,5 -1,9 -1,6 
Leite 1,2 1,4 -6,1 -9,2 1,6 -14,2 -6,1 -7,5 
Floresta e Silvicultura  0,7 0,2 -1,5 1,7 0,2 -0,5 -1,4 2,8 
Pesca 0,3 -0,1 0,0 0,6 0,3 0,1 0,1 1,0 
Carnes Bovina 2,6 3,0 -1,2 -3,6 5,1 -4,6 -1,4 -1,9 
Outras Carnes  -11,5 -0,3 22,1 5,8 -9,5 52,4 22,3 8,0 
Óleo Vegetal 0,7 -3,7 -2,4 1,7 -7,4 -6,7 -1,9 3,1 
Laticínios 3,4 3,4 8,8 3,0 6,2 6,9 8,3 5,1 
Arroz processado 0,3 5,0 -3,1 1,1 10,3 2,9 -3,0 2,5 
Açúcar 0,3 -3,3 -0,8 11,6 -2,3 11,5 -0,6 12,2 
Outros Alimentos 0,3 -1,2 3,9 5,9 -0,9 3,9 4,0 6,6 
Bebidas Tabaco 0,1 -4,8 0,5 10,9 -4,7 10,2 0,5 11,3 
Têxteis 0,6 -0,1 2,4 6,3 0,6 7,7 1,4 -17,1 
Vestuário 0,8 -1,1 3,6 20,4 -0,2 20,9 2,0 11,1 
Produtos de Couro -0,1 0,3 7,1 15,0 -0,3 10,5 4,8 10,8 
Produtos de Madeira 0,9 1,7 -1,7 0,6 2,8 -1,4 -1,5 0,7 
Celulose e papel  0,9 1,7 -1,8 0,6 2,7 -1,5 -1,6 2,0 
Químicos, plást. e borr. 0,6 1,2 -1,0 3,1 2,0 1,5 -1,2 2,3 
Mineração e extração  0,3 0,4 -0,2 0,9 0,7 0,4 -0,2 1,6 
Manufaturados  0,7 1,6 0,8 4,0 2,3 3,8 0,6 1,2 
Utensílios e construção   0,6 1,8 -2,2 -0,4 2,6 -2,5 -1,9 1,0 
Trans. e comunicação  0,7 2,2 -1,6 0,3 2,9 -1,4 -1,5 1,5 
Serviços  0,7 1,9 -1,7 -0,2 2,6 -2,0 -1,6 1,0 
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Os setores exportadores do agronegócio mais favorecidos em quase todos 

cenários simulados são milho e cereais, outras culturas, outras carnes, laticínios, 

produtos de couro (Gráfico 2). Nota-se que a cadeia de outras carnes oscila de forma 

acentuada entre os cenários do TPP e RCEP, apesar de aumentar suas exportações 

de forma considerável em ambos cenários, mas ficar fora do acordo TPP traz grande 

queda para as exportações do setor. 

 

 
Gráfico 2: Setores com maiores aumentos em exportações 

Fonte: Resultados da pesquisa 
 

Os produtos do agronegócio mais afetados negativamente em exportações nos 

cenários simulados incluem: trigo, bovinos, vegetais e frutas, bovinos, outros animais, 

carne bovina, óleo vegetal. O gráfico 3 apresenta os resultados para esses setores.  

Importante notar que, os aumentos percentuais das exportações dos produtos 

do agronegócio são maiores que a redução percentual dos que produtos que sofrem 

queda nas exportações.  

Nota-se que a grande alta das exportações do segmento de milho e cereais 

está associada a redução nas exportações do setor de bovinos, essa dinâmica se 
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evidencia quando observa-se que os cenários em que o segmento de bovinos vê 

aumento das vendas internacionais coincidem com uma variação quase imperceptível 

das exportações de milho e cereais.  

 

Gráfico 3: Setores com maiores diminuições em exportações 
Fonte: Resultados da pesquisa 

 

No cenário em que o Brasil faz parte do TPP, o modelo aponta aumento nas 

exportações do agronegócio, favorecendo os setores de outras carnes, outras 

culturas, laticínios, produtos de couro, outros alimentos e têxteis. Constata-se que 

esse cenário é negativo para as exportações de arroz com casca, leite, trigo, arroz 

processado, cana de açúcar e óleo vegetal. Nesse cenário mais segmentos do 

agronegócio são afetados de forma negativa, comparando-se esses setores com os 

resultados do RCEP, todavia a magnitude dos efeitos é pequena.  

Considerando-se as exportações de produtos do agronegócio, nos eventos de 

não participação no TPP, nota-se impacto negativo apenas sobre o setor outras 
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sementes oleaginosas, algodão e fibras, outros alimentos, e milho e cereais sofrem 

quedas nas exportações.  

Distingue-se que algumas cadeias produtivas do agronegócio são menos 

favorecidas nos dois acordos, RCEP e TPP, em cenários isolados, todavia esse efeito 

é potencializado com o sucesso dos dois acordos em simulação integrada.  

Nos acordos em que o Brasil participa juntamente com o Mercosul, ocorre uma 

pequena variação positiva para as exportações agroindustriais. Destaque para os 

efeitos sobre as exportações de laticínios do Mercosul, aumento de 57,88%. Nos 

cenários em que o Brasil estabelece a parceria com TPP ocorre redução do valor 

exportado para óleos vegetais, isso não acontece com o RCEP, mesmo quando por 

meio do Mercosul. A pior circunstância para esse setor fica por conta do Brasil fazer 

parte de RCEP e TPP ao mesmo tempo.  

A ratificação do TPP, sem a presença brasileira, atinge levemente as 

exportações brasileiras, bem como não afeta negativamente a grande maioria dos 

produtos exportados pelo agronegócio. Ressalvas feitas para o efeito negativo de 

11.51% sobre a exportações de Suínos, aves e outros carnes (OMT)30. Já uma 

eventual participação brasileira no TPP faz com que os mesmos produtos tenham um 

aumento de 22,08%.  

Nas carnes de suínos, aves e outros carnes (setor OMT), excluindo carne 

bovina, constata-se que sua grande perspectiva de crescimento está no evento de 

uma consolidação dos acordos RCEP e TPP com a participação brasileira. As 

exportações cresceriam em 52,43%, um aumento de US$ 5,46 bilhões. A elevada 

competitividade brasileira em carnes, em quase todos os cenários, fica ainda mais 

evidente quando o país fica à margem dos acordos. Fora do TPP tem-se uma queda 

de US$ 1,17 bilhões em valores absolutos.  

Nesse mesmo setor (OMT), destaca-se que ficar fora do RCEP traria pouco 

prejuízo às exportações (-0,29%). Ainda no caso do Brasil fazer parte unicamente do 

RCEP, o segmento de outras carnes teria aumento de 5,77%, bem abaixo do visto no 

cenário do TPP + BRA.  

                                                           
30 Relação completa de produtos da categoria em inglês:  Meat of swine, fresh or chilled,Meat of swine, 
frozen 
Meat and edible offal, fresh, chilled or frozen, n.e.c. Preserves and preparations of meat, meat offal or 
blood 
Flours, meals and pellets of meat or meat offal, inedible; greaves Animal oils and fats, crude and refined, 
except fats of bovine animals, sheep, goats, pigs and poultry. 
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As cadeias produtivas que mais recebem efeitos desfavoráveis sobre as 

exportações, com os mega-acordos são trigo, óleos vegetais, carne bovina, bovinos. 

O choque de eliminação de tarifas entre os países produz perdas em boa parte dos 

cenários com participação brasileira, por sua vez, os impactos são mais manifestados, 

em termos de valor, no setor de carne bovina. 

Os cenários em que o Brasil participa dos acordos preferenciais respondem de 

forma bastante semelhante para o setor de Outras culturas OCR31, com efeitos 

positivos entre 11,01% e 12,04%, exceto para a perspectiva de presença simultânea 

no TTP e RCEP, onde a exportação aumentaria 6,36%. Já a não participação tem 

pequeno impacto positivo.  

A exportação de Milho e cereais (GRO)32 tem um aumento substancial em três 

cenários, RCEP + Brasil; RCEP +TPP + Brasil e RCEP + Brasil + Mercosul, em todos 

eles com aumentos de cerca de 65% (U$ 1,67 bilhões). Os principais mercados 

concorrentes, quando se trata de milho, são China, Índia e Oceania (Austrália e Nova 

Zelândia). Os resultados desse segmento são díspares entre cenários, no TPP o 

ganho em exportação é de apenas 1,1%.  Se o Brasil não participar dos acordos, 

esses países se sobressaem no mercado do RCEP, já a atuação brasileira no RCEP 

faz com que os adversários vejam a minoração de suas exportações. Esse resultado 

é reflexo da uma grande rivalidade entre os países produtores dos referidos grãos.  

Os resultados dos mega-acordos preferenciais simulados revelam impactos 

significativos sobre as exportações do agronegócio, quando comparados aos mesmos 

obtidos nos cenários de liberalização multilateral (liberalização comercial multilateral 

entre todos os países integrantes da OMC, com a eliminação unicamente de todas as 

tarifas de importação) de trabalhos recentes. 

 

 

 

                                                           
31 Relação completa de produtos da categoria em inglês: Live plants; cut flowers and flower buds; flower 

seeds and fruit seeds; vegetable Seeds Beverage and spice crops; Unmanufactured tobacco Cereal 
straw and husks, unprepared, whether or not chopped, ground, pressed, or in the form of pellets; 
swedes, mangolds, fodder roots, hay, lucerne (alfalfa), clover, sainfoin, forage kale, lupines, vetches 
and similar f products, whether or not in the form of pellets; Plants and parts of plants used primarily in 
perfumery, in pharmacy, or for 
insecticidal, fungicidal or similar purposes 
Sugar beet seed and seeds of forage plants; Other raw vegetable materials 
32 Relação completa de produtos da categoria em inglês: Maize (corn); Barley; Rye, oats; Other 
cereals 
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4.1.2. Impactos Setoriais sobre as Importações 

Selecionam-se os resultados referentes a variação percentual das importações 

para cada setor para analisar os impactos dos cenários.  

As importações dos setores de milho e cereais, outras culturas, laticínios, 

outros alimentos e produtos de couro apresentam aumento percentual em quase 

todos os cenários simulados. Vale notar que as alterações positivas da pauta 

importadora são mais distribuídas ao longo dos vários setores. O Gráfico 4 demonstra 

os resultados.  Alguns desses resultados estão associados ao país ter de fato menor 

competitividade no segmento, como é o caso do setor de laticínios, bem como por 

conta do forte fluxo comercial que se estabelece em outros segmentos, que aumentam 

bastante (em termos percentuais) tanto as importações quanto as exportações, como 

é o caso do milho e cereais.  

 

 

Gráfico 4: Setores com maiores adições em importações 
Fonte: Resultados da pesquisa 

 

A Tabela 4 apresenta os resultados dos cenários de eliminação das barreiras 

tarifárias sobre o valor da importação dos setores brasileiros. O enfoque analítico se 

dá, sobretudo, aos segmentos do agronegócio. 
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Tabela 4: Variações (%) no Valor das Importações nos Cenários Simulados 
 

TPP - BRA 
100% Lib. 

RCEP - BRA 
100% Lib.  

TPP + BRA 
100% Lib. 

RCEP + BRA 100% 
Lib.  

RCEP + TPP - 
BRA 100% Lib.  

RCEP + TPP 
+ BRA 100% 

Lib.  

TPP + BRA + 
Mercosul 100% 

Lib.   

RCEP + BRA + 
Mercosul 100% 

Lib.    Arroz em casca 0,1 4,3 -9,0 -8,8 0,1 -12,1 -8,6 -6,9 
Trigo 2,3 2,4 -3,8 -5,5 0,0 -8,4 -4,1 -4,2 
Milho e Cereais  0,0 -1,5 -0,2 52,7 0,0 52,1 -0,1 53,2 
Vegetais e frutas 1,0 0,1 -1,7 -2,6 0,0 -3,7 -1,6 -2,1 
Sementes oleaginosas 0,3 -7,5 -1,7 -3,0 -0,1 -5,5 -1,4 -2,6 
Cana de açúcar -2,9 3,6 -2,9 -2,9 0,1 -12,6 -2,9 -2,9 
Algodão e fibrosas  1,3 -1,2 -1,8 2,2 0,0 0,2 -1,7 3,1 
Outras culturas 0,7 -0,1 10,4 8,7 0,0 4,0 10,1 9,6 
Bovinos 1,4 1,6 -1,6 -2,7 0,0 -4,3 -1,5 -2,1 
Outros Animais 0,6 0,2 -2,1 -1,8 0,0 -3,9 -2,1 -2,0 
Leite 1,2 1,4 -6,1 -8,9 0,0 -14,2 -6,1 -7,7 
Floresta e Silvicultura  0,6 0,2 -1,6 1,1 0,0 -1,2 -1,5 2,2 
Pesca 0,5 0,4 -0,2 0,3 0,0 -0,4 -0,1 0,7 
Carnes Bovina 2,6 3,2 -1,8 -3,7 0,1 -5,4 -1,9 -2,0 
Outras Carnes  -10,4 0,0 43,4 3,0 -0,1 42,0 43,6 5,1 
Óleo Vegetal 0,8 -3,7 -2,5 -0,1 -0,1 -8,1 -2,0 1,3 
Laticínios 2,9 3,2 7,6 2,1 0,1 5,1 7,1 4,1 
Arroz processado 0,3 5,0 -3,1 1,0 0,1 2,9 -3,1 2,5 
Açúcar 0,3 -4,0 -1,1 5,1 0,0 4,8 -1,0 5,9 
Outros Alimentos 0,3 -1,3 2,0 2,9 0,0 0,8 2,1 3,6 
Bebidas Tabaco 0,1 -6,3 -0,3 0,9 -0,1 0,2 -0,3 1,3 
Têxteis 0,6 -0,1 1,6 6,1 0,0 6,9 0,6 -16,5 
Vestuário 0,8 -1,0 2,6 18,4 0,0 18,2 1,1 9,5 
Produtos de Couro -0,1 0,3 6,0 13,1 0,0 8,5 3,7 9,0 
Produtos de Madeira 0,9 1,9 -1,8 0,6 0,0 -1,7 -1,7 0,7 
Celulose e papel  0,9 1,8 -1,9 0,5 0,0 -1,6 -1,6 1,9 
Químicos, plást. e borr. 0,7 1,3 -1,2 2,8 0,0 1,0 -1,4 1,9 
Mineração e extração  0,3 0,4 -0,2 0,9 0,0 0,4 -0,2 1,6 
Manufaturados  0,7 1,6 0,5 3,8 0,0 3,3 0,2 1,1 
Utensílios e construção   0,6 1,8 -2,2 -0,4 0,0 -2,5 -1,9 1,0 
Trans. e comunicação  0,7 2,2 -1,6 0,3 0,0 -1,4 -1,5 1,5 
Serviços  0,7 1,9 -1,7 -0,2 0,0 -2,0 -1,6 0,9 
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No caso de o Brasil não associar-se com os membros do RCEP há uma 

redução nas importações de 0,11%, correspondente a US$ 347,85 milhões. Nesse 

cenário constata-se um movimento de generalização de aumento de importações 

parecido com o efeito no TPP, porém com um aumento percentual maior distribuído 

entre todos setores. Os segmentos do agronegócio mais atingidos, em termos 

absolutos, com o aumento da importação são: carne bovina (3,2%) e celulose e papel 

(1,8%). O setor de manufaturados, serviços, mineração e químicos são os mais 

representativos em mudanças absolutas em aumento das importações. Isso reflete a 

baixa competitividade brasileira em setores à parte do agronegócio, bem como mostra 

que os países participantes do RCEP têm maior força para competir em setores 

distintos.  

Os segmentos do agronegócio, em que se detecta redução das importações, 

na grande maioria dos cenários simulados em que o Brasil participa de algum acordo 

com TPP e/ou RCEP, incluem: Arroz em casca, trigo, vegetais e frutas, sementes 

oleaginosas, cana de açúcar, outros animais, leite, carne bovina e óleo vegetal. Isso 

é representado no Gráfico 5. Isso pode ser decorrência da entrada no bloco de um 

país com competitividade elevada no mercado mundial, que por sua vez exportava 

para o Brasil, e agora tem menor capacidade de suprir países fora do bloco como o 

Brasil. 
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Gráfico 5: Setores com maiores reduções em importações.  
Fonte: Resultados da pesquisa 

 

Analisando os resultados para alguns acordos específicos, os impactos do TPP 

sobre a importações brasileiras são de pequenos acréscimos em quase todos setores, 

exceto em três. Na grande maioria dos setores as variações ficam entre 0,32% e 

0,80%. No TPP as importações do segmento de carne de suínos e aves é o único que 

vê alteração absoluta considerável.  

Se o Brasil permanecer inerte aos acordos, constata-se a ampliação nas 

importações de manufaturados, serviços, mineração, químicos, transporte, 

comunicação e carne bovina. Nos setores de sementes oleaginosas, carne de suínos 

e aves, açúcar e óleo vegetal, verifica-se queda de valores.  

Nos cenários em que ratifica-se o TPP, com ou sem o Mercosul, tem-se um 

aumento das importações, relativamente maior que o aumento das exportações. Já 

no quadro em que o Brasil faz parte do RCEP, distingue-se um elevado aumento das 

exportações quando comparados ao crescimento das importações.  Isso é 

consequência das barreiras tarifárias serem mais elevadas entre os membros do 

RCEP do que as mesmas no TPP. 
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4.2. Produção Setorial  

 Apresentam-se nesta seção os resultados dos cenários de liberalização tarifária 

sobre o valor da produção agregada dos setores nos cenários simulados. Dentre os 

cenários vistos, o fato de manter-se avesso as dinâmicas dos mega-acordos 

internacionais traz os maiores prejuízos à produção do Brasil (Tabela 5).   
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Tabela 5: Variações (%)no Valor da Produção nos Cenários Simulados 
 

TPP - BRA 
100% Lib. 

RCEP - BRA 
100% Lib.  

TPP + BRA 
100% Lib. 

RCEP + BRA 100% 
Lib.  

RCEP + TPP - 
BRA 100% Lib.  

RCEP + TPP 
+ BRA 100% 

Lib.  

TPP + BRA + 
Mercosul 100% 

Lib.   

RCEP + BRA + 
Mercosul 100% 

Lib.    Arroz em casca -0,2 -0,6 0,5 0,0 -0,5 0,5 0,4 -0,1 
Trigo 1,0 0,4 -2,9 -3,7 1,2 -5,2 -1,2 -3,1 
Milho e Cereais  -0,4 -0,9 1,9 12,5 -1,3 13,9 1,5 12,5 
Vegetais e frutas 0,1 -0,8 0,2 -0,7 -0,6 -0,4 0,3 -0,7 
Sementes oleaginosas 0,1 -1,9 -1,1 3,3 -2,9 1,0 -0,8 3,6 
Cana de açúcar 0,0 -1,7 0,1 4,1 -1,5 4,3 0,1 4,3 
Algodão e fibrosas  0,3 -1,0 -1,0 -5,0 -0,9 -5,6 -0,7 -5,2 
Outras culturas 0,0 -0,8 4,2 3,7 -0,7 2,8 4,1 3,8 
Bovinos -0,1 -0,9 0,7 0,2 -1,0 0,8 0,6 0,0 
Outros Animais -2,7 -0,9 6,3 1,7 -3,1 12,3 6,3 2,0 
Leite -0,3 -1,1 1,0 0,2 -1,3 0,9 0,8 -0,1 
Floresta e Silvicultura  -0,1 -0,7 0,2 -0,9 -0,8 -0,7 0,1 -1,2 
Pesca 0,0 -1,1 0,8 -0,3 -1,1 0,5 0,7 -0,7 
Carnes Bovina 0,1 -0,6 0,2 -0,9 -0,6 -0,5 0,2 -1,1 
Outras Carnes  -4,9 -0,8 9,6 2,3 -4,7 22,0 9,8 2,9 
Óleo Vegetal 0,0 -1,5 -0,4 -0,3 -2,5 -1,8 -0,2 -0,2 
Laticínios -0,3 -1,1 0,8 -0,4 -1,3 0,2 0,6 -0,7 
Arroz processado -0,3 -0,8 0,6 -0,3 -0,7 0,4 0,4 -0,5 
Açúcar 0,0 -2,2 0,0 5,4 -1,8 5,6 0,1 5,6 
Outros Alimentos -0,3 -1,0 1,3 0,1 -1,3 0,9 0,9 -0,2 
Bebidas Tabaco -0,3 -1,3 0,8 0,3 -1,5 0,8 0,5 0,0 
Têxteis -0,2 -0,9 -0,2 -11,8 -1,0 -11,6 -0,4 -12,7 
Vestuário -0,2 -1,0 0,1 -7,9 -1,2 -7,6 -0,1 -8,2 
Produtos de Couro -0,2 -0,5 -3,1 -9,0 -0,7 -9,8 -3,7 -9,9 
Produtos de Madeira -0,1 -0,5 -0,1 -1,9 -0,5 -2,0 -0,2 -2,2 
Celulose e papel  -0,1 -0,6 -0,1 -0,9 -0,6 -0,8 -0,2 -1,0 
Químicos, plást. e borr. 0,0 -0,4 -0,5 -1,6 -0,4 -1,9 -0,6 -1,8 
Mineração e extração  0,2 0,2 -0,6 -0,3 0,4 -0,7 -0,4 -0,1 
Manufaturados  -0,1 -0,5 -0,4 -2,6 -0,5 -2,5 -0,5 -3,1 
Utensílios e construção   -0,5 -1,8 1,7 1,3 -2,2 2,3 1,2 0,7 
Trans. e comunicação  -0,3 -1,1 0,8 -0,4 -1,3 0,2 0,4 -0,8 
Serviços  -0,3 -1,1 0,8 -0,5 -1,3 0,1 0,4 -0,9 



58 
 

 

As produções dos setores de milho e cereais, cana de açúcar, outras culturas, 

outros animais, outras carnes e açúcar apresentam aumento na maioria dos cenários 

(Gráfico 6). Destaque para os benefícios no segmento de outras carnes na presença 

brasileira em cenários com o TPP.  

 

Gráfico 6: Setores com maiores aumentos na produção 
Fonte: Resultados da pesquisa 

 

Os setores de produtos de couro, algodão e fibras e trigo são os menos 

favorecidos com os acordos simulados. Os impactos negativos também são 

perceptíveis nos segmentos de produtos de madeira, óleo vegetal e vegetais e frutas 

(Gráfico 7).   
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Gráfico 7: Setores com maiores quedas na produção 
Fonte: Resultados da pesquisa 
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(US$ 84,66 bilhões) de produção com a pauta do Agronegócio, mas por outro lado 

evidência nossa baixa competitividade em outros setores. 

Distingue-se nos cenários em que o Brasil promove acordos conjuntamente 

com o Mercosul, na hipótese de acordo com RCEP, que a produção experimenta uma 

queda relevante de 1,04%, o que equivale a US$ 43,85 bilhões, e a maioria dos 

setores produtivos brasileiros sente a contração. Isso é consequência da entrada no 

mercado nacional de produtos com maior vantagem comparativa vindos, em grande 

parte, da Ásia. E ainda o acesso desses mesmos produtos nos países do Mercosul 

ocasiona mais redução e por conseguinte observa-se o declínio da produção nacional. 

Os setores têxteis, vestuário, couro e algodão são os mais afetados. Já na hipótese 

do Mercosul fazer parte do TPP a produção reage de forma melhor ao choque tarifário, 

bem como as resultantes apresentam acréscimo de produção de forma pulverizada 

entre os setores produtivos.  

Os setores de produção do agronegócio são mais beneficiados pelo choque 

tarifário no cenário hipotético em que o Brasil participa do TPP e RCEP, ao mesmo 

tempo. Os efeitos são os mais elevados em variação percentual e valores monetários, 

bem como, são os mais bem distribuídos na gama de cadeias do agronegócio 

brasileiro. As cadeias produtivas que mais expressam resultados relevantes são 

outras carnes, milho e outros cereais, suínos aves e outros animais vivos33, açúcar, 

cana de açúcar, outras culturas34. Neste cenário (TPP +RCEP + Brasil) o aumento da 

produção somada dos setores fica por volta de 16 bilhões de dólares. A tabela 3 

apresenta os resultados dos choques efetuados.  

Os resultados de OMT (carne de suínos e aves) para produção nos cenários 

simulados com presença do Brasil nos acordos TPP e RCEP apresentam números 

expressivos. No TPP o Brasil tem sua produção ampliada em 9,58% (2,7 bilhões de 

dólares) já na simulação onde o país participa do TPP e RCEP simultaneamente 

obtém-se efeitos positivos expressivos de 21,98%.  Dentre os fatores determinantes 

para essa variação, tem-se que, primeiro, como os países do TPP possuem tarifas de 

importação mais elevadas, com a queda das barreiras, a demanda por exportação se 

                                                           
33 OAP são, principalmente, Suínos, Aves e outros animais vivos. Relação completa da categoria: 
Swine, poultry and other animals, live Eggs, in shell, fresh, preserved or cooked, Natural honey 
Snails, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine, except sea snails; frogs’ legs, fresh, chilled 
or frozen Edible products of animal origin n.e.c Hides, skins and furskins, raw Insect waxes and 
spermaceti, whether or not refined or colored. 
34 Principalmente café (Gurgel, 2009) 
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eleva, que por consequência aumenta a produção do setor. Segundo, as dinâmicas 

entre os países produtores do setor são determinantes para as resultantes. O Brasil 

estar presente no TPP e RCEP faz com que a produção do setor de carnes do 

Canadá, México e Chile seja afetada substancialmente, ou seja, nossa produção toma 

o espaço destes países na oferta do setor.  No TPP a presença brasileira redefine a 

produção do México, Canadá e Chile, todos apresentam as cadeias produtivas com 

movimento de retração. No RCEP esse efeito não é observado.   

As cadeias produtivas do milho e outros cereais (GRO)35 são beneficiadas com 

a presença brasileira nos acordos com o RCEP e TPP, todavia os cenários em que o 

país forma parceria com os países asiáticos através do RCEP se mostram 

distintamente mais favoráveis à produção brasileira. Na melhor das hipóteses (TPP + 

RCEP), a produção brasileira aumenta US$ 2,4 bilhões. Esses resultados são 

consequência, prioritariamente, da abertura do mercado da Austrália, Nova Zelândia, 

China e Índia. Os principais países da Oceania têm a produção desse setor reduzidas 

pela metade devido a entrada do Brasil no RCEP.  

A formação de acordos com a Ásia se mostra favorável à produção brasileira 

de Outros Animais (OAP). A produção de suínos e aves em forma processada 

encontra um cenário vantajoso na Ásia, isso se repete quanto a produção desses 

animais na forma viva, conduzido pela demanda dos países do TPP.  

As produções de Açúcar e de cana de açúcar são mais beneficiadas no evento 

de acordos com o RCEP, (agregando o Mercosul, ou assinando com o TPP), com 

elevação de 5,37% e 4,12%, respectivamente. Já nas perspectivas do TPP, os 

resultados do modelo determinam mudanças irrelevantes. Essas resultantes são 

derivadas do aumento das exportações do Brasil para os membros do acordo, e com 

isso a redução da produção de quase todos países, exceto Coréia do Sul. Contudo, o 

fator determinante mais importante é a queda da produção de açúcar chinesa em 

20,18%.  

 

 

 

 

                                                           
35 Relação de produtos da categoria: Maize (corn); Barley; Rye, oats; Other cereals 



62 
 

 

O setor de outras culturas (OCR)36, composto em sua grande maioria por 

variados tipos de sementes e plantas, incluindo o café, tem a produção elevada em 

4,22% caso o Brasil participe do TPP, e caso o Brasil faça parte do acordo por meio 

do Mercosul aconteceria uma modesta mudança neste percentual. Nos cenários via 

RCEP, obtém-se uma oscilação positiva na produção brasileira, contudo, um pouco 

menos expressiva. Esses efeitos são desencadeados pelas exportações, que 

promovem uma redução da produção de quase todos os países participantes do TPP 

e RCEP.  Isso é consequência da alta competitividade dos produtos brasileiros do 

setor, atrelado à remoção de barreiras com proteção mais elevada sobre grande 

variedade de mercadorias desse segmento do agronegócio. O modelo evidencia 

esses impactos por meio da contração da produção de países como Japão, Austrália 

Nova Zelândia e México.    

 

4.3. Produto Interno Bruto 

O Gráfico 8 apresenta os resultados dos cenários simulados sobre o PIB 

nominal brasileiro. Promove-se uma análise das variações nominais (preço x 

quantidade) sobre o Produto Interno Bruto de modo a ser possível observar com o 

modelo as variações em cada um dos fatores que compõem essa variável. Essa 

decomposição em termos nominais e facialmente encontrada nos resultados de 

choques gerados pelo GTAP, desta maneira a análise, já em termo reais isso se torna 

um processo longo e complexo, porque o modelo não indica um valor agregado para 

mudanças nos gastos de famílias, governo e demais componentes do PIB real, ou 

seja, os cálculos não seriam condizentes com intuito e tempo empregados nessa 

dissertação. Dessa forma, optou-se pela apresentação, primeiramente, dos dados 

nominais do PIB para uma discussão quanto aos desdobramentos dos resultados para 

cada um de seus componentes. Em um segundo momento são discutidos o 

crescimento econômico tendo como fundamento as variações do PIB real. 

                                                           
36 Live plants; cut flowers and flower buds; flower seeds and fruit seeds; vegetable 
Seeds; Beverage and spice crops; Unmanufactured tobacco 
Cereal straw and husks, unprepared, whether or not chopped, ground, pressed, or in the form of 
pellets; swedes, mangolds, fodder roots, hay, lucerne (alfalfa), clover, sainfoin, forage kale, lupines, 
vetches and 
similar forage products, whether or not in the form of pellets; Plants and parts of plants used primarily 
in perfumery, in pharmacy, or for insecticidal, fungicidal or similar purposes; Sugar beet seed and 
seeds of forage plants; Other raw vegetable materials 
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Gráfico 8: Variações (%) do PIB nomimal de acordo com as politicas 
comerciais. 

Fonte: Resultados da pesquisa 
 

 

Considerando os cenários em que o Brasil se mantem isolado dos mega-

acordos, constata-se perdas em todos eles. Os resultados dos cenários em que o 

Brasil apenas absorve os efeitos da formação do RCEP são os mais prejudiciais para 

o PIB nacional, que inclui mudanças de preços e quantidades. Nota-se, ainda, que 

mesmo que o Brasil participe do RCEP, sem uma eventual participação simultânea no 

TPP, o PIB nominal sofre redução de 0.65%. Já os efeitos decorrentes do TPP 

produzem variações favoráveis ao PIB, nos casos de participação brasileira no 

acordo. Mesmo no cenário em que o Brasil permanece a parte do TPP, tem-se um 

impacto menor que nos cenários de acordo com o RCEP. Os detalhamentos dos 

resultados do modelo serão vistos logo a frente.  
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Os maiores ganhos nominais para o Brasil seriam no cenário em que participa 

do TPP, com aumento de 0,45 % no PIB, ou de cerca de US$ 11,16 bilhões. O 

segundo melhor cenário para o PIB nominal brasileiro fica por conta da celebração da 

eliminação de tarifas entre o Mercosul, TPP e Brasil, acréscimo de 0,39% ao PIB, 

correspondente a US$ 9,70 bilhões. Nessas hipóteses o maior crescimento da 

economia se deve, principalmente, ao maior consumo das famílias e governo. Nota-

se, através da decomposição do PIB, sem levar em consideração variações de 

inflação, a ocorrência de redução do consumo familiar e governamental o PIB é 

reduzido em proporções significativas, para todos outros cenários reproduzidos. A 

verificação da decomposição pode ser efetuada no gráfico 9. 

Gráfico 9: Oscilações (%) da decomposição do PIB nos cenários 
Fonte: Resultados da pesquisa 
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Considerando-se as alterações sobre o PIB nominal através de uma análise 

comparativa entre TPP e RCEP, constata-se que o RCEP produz efeitos negativos de 

magnitudes significativas sobre essa variável macroeconômica.  A ratificação do 

RCEP sem a participação brasileira resulta em uma redução de 1,06 % do PIB 

nominal. Isso é consequência de um decréscimo de 1,09 % do consumo das famílias, 

e 1,10% do consumo do governo.  Importante notar aqui, que o consumo das famílias 

é responsável por quase 67% do PIB brasileiro. 

Na hipótese do Brasil fazer parte do bloco comercial RCEP, os efeitos negativos 

são menores do que o RCEP sem participação do Brasil, com retração do PIB em 

preços correntes, de 0,65%. Nesse caso, reduzem-se pela metade os efeitos 

negativos sobre o consumo, que por sua vez é fator determinante para esse resultado, 

já que investimento e exportação saem de variações negativas em que estavam no 

cenário anterior, para variações positivas com a entrada do Brasil no acordo. No caso 

da inclusão do Mercosul e Brasil no RCEP, constata-se uma redução de 0,96% no 

PIB a preços correntes do Brasil, o efeito negativo do acordo sobre as variáveis de 

consumo nacional se repete.  A liberalização de barreiras tarifárias sobre importados 

reduz a arrecadação do governo, o que, possivelmente, subtrai o poder de consumo 

do governo. Importante citar que mesmo com os aumentos de investimento e 

exportação, que sugerem aquecimento da economia, o declínio de receita tributária é 

fator preponderante para a redução do PIB nominal. 

Os resultados da hipótese de avanço da agenda de liberalização comercial com 

países asiáticos sobre o aquecimento da economia brasileira são visíveis diante das 

oscilações vistas nos cenários simulados. Quando opta-se pelo caminho do TPP para 

efetuar o acesso ao comércio da região asiática, observa-se, por meio da 

decomposição do PIB, que não se obtêm aumentos consideráveis de exportações, 

todavia, mante-se os níveis de consumo em patamares desejáveis. Apesar de ter um 

pequeno efeito sobre PIB agregado, participar de TPP e RCEP, concomitantemente, 

mantem a atividade do governo, e reduz o consumo das famílias. Esse é melhor 

cenário para investimento e exportações. 

O produto interno bruto real é uma importante ferramenta analítica para a 

tomada de decisão de politicas comerciais. Logo abaixo (gráfico 9), tem-se o resumo 

das variações do PIB nos cenários, tendo como base a economia brasileira de 2011. 
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Gráfico 10: Variações (%) do PIB real de acordo com as politicas comerciais. 
Fonte: Resultados da pesquisa 
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parceria através do Mercosul. O impacto da abertura comercial entre Brasil e RCEP 

sobre o aquecimento da economia é percebido com o aumento do PIB em 0,10%. 
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números semelhantes, China aumento de 0,11%, Austrália e Nova Zelândia, 

agregadas tem crescimento de PIB de 0,11%. Este estudo apenas estima a 

eliminação de barreiras tarifárias, o que tem efeito diminuto sobre a variável em 

questão, isso não despreza a significância dessa proxy inicial em processo de 

facilitação de comércio.  

Nos acordos com o TPP, os resultados mostram que, a negociação bem 

sucedida, levaria a um crescimento econômico em termos reais menos expressivos 

comparado aos demais cenários simulados. Isso é consequência das barreiras 

tarifárias existentes entre os em membros do acordo e o Brasil, já terem um impacto 

reduzido sobre o comércio entre os mesmos.  

O segundo ponto, porém não menos relevante, são os impactos que os mega-

acordos preferenciais acarretarão para a economia brasileira, produzindo efeitos 

negativos sobre o PIB. Perfazendo-se as expectativas de conclusão e entrada em 

vigor do TPP e do RCEP, implicariam em reduções pequenas do PIB de 0,01%, para 

o TPP, e 0,04% para o RCEP. De qualquer modo, os resultados sustem o argumento 

que o distanciamento brasileiro dos acordos preferenciais significa um risco de perdas 

comerciais.  

Os resultados dos acordos com o RCEP, acordo com maior número de países 

asiáticos, demonstram que a procura de novas formas de promover parcerias 

comerciais na região pode acarretar ganhos ao país e ao agronegócio.  

 

4.4. Bem-estar  

Os resultados de bem-estar são medidos a partir da variação equivalente, que 

podem ser interpretados, de forma simplificada, como mudanças no consumo das 

regiões, provocadas pelas modificações na renda e nos preços. As variações sobre o 

bem-estar resultantes das políticas comerciais simuladas podem ser observadas no 

gráfico 10, a seguir.  
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Gráfico 11: Variações (US$ bilhões) do Bem-estar de acordo com as politicas 
comerciais 

Fonte: Resultados da pesquisa 
 

Os resultados indicam que a extensão da conjuntura de distanciamento do 

Brasil de cenários de possíveis acordos comercias através dos mega-acordos é 

negativo para a variável de bem-estar. Os impactos negativos sobre o bem-estar são 

vistos em todos os três cenários nos quais o Brasil não participa dos acordos. 

Importante destacar que os resultados demostram que nos cenários em que o RCEP 

é ratificado sem participação do Brasil, verifica-se uma redução acentuada do bem-

estar, quatro vezes maior que a percebida no TPP sem o Brasil. O fator determinante 

para a piora do bem-estar, nesses cenários, é a contração dos termos de troca.  

Os impactos mais positivos no bem-estar do Brasil ocorrem quando o mesmo 

participa do RCEP e TPP ao mesmo tempo. Existe uma tendência, teórica, dos 

números de bem-estar e PIB variarem em uma mesma direção, os resultados de 

acordo que inclui RCEP, TPP e Brasil sustentam essa inclinação. Enquanto o Bem-

estar aumenta em US$ 4,08 bilhões para o Brasil, há um acréscimo do PIB real de 

0,12%. Os fortes efeitos alocativos são os responsáveis pelo aumento do bem-estar. 

O gráfico 11 apresenta as variações dos resultados sobre as variáveis do bem-estar.  
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Gráfico 12: Variações (US$ bilhões) da decomposição do Bem-estar nos 
cenários.  

Fonte: Resultados da pesquisa 
 

Todos os cenários em que o Brasil participa do RCEP trazem evidências de 

melhora sobre os efeitos alocativos, devido a entrada de produtos importados que 

proporcionam redução de custos em cadeias produtivas e na cesta de consumo das 

famílias.  Já os resultados, da participação brasileira no TPP são mais favoráveis para 

os termos de troca.  

Em relação ao acordo TPP-Brasil se verifica um ganho de bem-estar para o 

país de US$ 1,85 bilhões, Isso é consequência, em parte, dos ganhos por efeitos 

alocativos, correspondente a US$ 648 milhões. 

Os resultados da decomposição e análise dos componentes do bem estar 

(efeitos alocativos, termos de troca e investimentos), demonstrados no gráfico 11 

permitem verificar um forte argumento para suportar a entrada do Brasil no TPP, já 

que estar de fora do acordo gera uma perda de bem-estar no montante de US$ 620 

milhões, devido primordialmente à redução (US$ 435 milhões) dos termos de troca.  

Na exclusão do Brasil do RCEP impactos negativos sobre os determinantes do 

bem-estar são observados. Esse é um dos piores cenários para o bem-estar do Brasil, 

com perda de US$ 2,29 bilhões. Os termos de troca sofrem decréscimo de US$ 1,14 
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bilhões, devido a não participação brasileira no acordo. A resultante dos efeitos 

alocativos são quatro vezes mais negativas do que os impactos da não participação 

do TPP. Os impactos desfavoráveis sobre o bem-estar brasileiro só são superados 

pelos efeitos negativos, da mesma variável, sobre os EUA e UE. O Mercosul agregado 

perde US$ 847 milhões, nossos vizinhos sul americanos percebem ainda menos ainda 

os efeitos do RCEP.  

Na hipótese do Brasil compartir da liberalização plena das barreiras tarifárias 

do RCEP, constata-se um ganho de bem-estar de US$ 2,18 bilhões. Tal resultado 

deve-se em boa parte ao aumento de US$ 2,41 bilhões em efeitos alocativos. Todavia, 

os efeitos negativos sobre os termos de troca ainda são expressivos, na ordem de 

US$ 301 milhões. Nesse cenário o bem-estar do Brasil está entre os mais beneficiados 

dentre os integrantes do acordo.  Destaca-se ainda que nesse quadro simulado as 

resultantes de termos de troca são determinantes para melhora acentuada do bem-

estar da China, isso ocorre com a entrada do Brasil no acordo e pode ser visto como 

um indício de complementaridade econômica entre as duas nações.  Ainda nesse 

contexto distingue-se reação negativa do bem-estar dos países agregados no 

Mercosul, correspondente a US$ 1,69 bilhões, consequência sobretudo da queda dos 

termos de troca.  

Quando simula-se a hipótese de o Brasil não se integrar aos dois mega-

acordos, verificam-se perdas significativas para os resultados de bem-estar do Brasil, 

equivalentes a US$ 2,89 bilhões. A coexistência dos acordos promove um declínio de 

bem-estar na UE, de US$ 10,09 bilhões, e provoca um efeito negativo de US$ 17,04 

bilhões no bem-estar americano. 

Em relação ao cenário oposto ao descrito acima, ou seja, do evento de uma 

participação brasileira ao mesmo tempo no TPP e RCEP, realiza-se o maior ganho de 

bem-estar entre todos os cenários simulados. O bem-estar brasileiro teria ganhos de 

US$ 4,01 bilhões, com melhorias principalmente dos efeitos alocativos (US$ 2,89 

bilhões). A entrada do Brasil simultânea nesses acordos comerciais provoca uma 

grande perda de bem-estar para os EUA e UE. O Brasil é o sexto país mais 

beneficiado pelos resultados de bem-estar, próximo dos números de Canadá. Japão 

observa o maior aumento de bem-estar entre todos países agregados no modelo, 

provocado quase totalmente pela associação com o bloco comercial do RCEP, já que 

os efeitos são bem menos pronunciados no TPP.  
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Ao promover um cenário de acordo por meio do Mercosul os resultados para o 

bem-estar brasileiros têm variações negativas quando simula-se a participação no 

TPP. O total perdido em bem-estar é de US$ 301 milhões, divididos entre a queda de 

US$ 42 milhões em efeitos alocativos, e mais ainda da redução de US$ 148 milhões 

em termos de troca. Já no caso de entrada no RCEP, os efeitos de caminhar junto 

com o Mercosul são bem mais pronunciados, diminuição de US$ 1,15 bilhões, 

decorrentes da contração substancial dos termos de troca (US$ 663 milhões), mais 

puxado também pelo encolhimento de US$ 508 milhões. Os resultados de bem-estar 

para o RCEP-Mercosul são prejudiciais para Argentina, Paraguai e Uruguai, queda de 

US$ 568 milhões, decorrência da grande deterioração dos termos de troca, já os 

efeitos locativos têm resultante positiva. No cenário de formação do TPP com 

Mercosul e Brasil, ocorre aumento do bem-estar dos membros do Mercosul, US$ 641 

milhões, nesse contexto os termos de troca produzem um resultado de US$ 399 

milhões na direção positiva.  
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5. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As perspectivas sobre o posicionamento da política comercial brasileira em 

relação a dinâmica atual do comércio internacional vem sendo discutidas por 

formadores de opinião, mídia e setores o agronegócio. O presente estudo investigou 

o quanto os mega-acordos comerciais em discussão podem impactar a economia 

brasileira em geral, e o agronegócio do país em particular, sob hipóteses alternativas 

a respeito da possível participação do país nesses acordos. 

Mas especificamente, esse estudo objetivou estimar os impactos do Trans-

Pacific Partnership (TPP) e o Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) 

sobre as variáveis macroeconômicas e os setores do agronegócio brasileiro. 

Empregou-se para tanto um modelo econômico de equilíbrio geral, intitulado de GTAP 

9, cuja base de dados está calibrada para o ano de 2011. Foram criados cenários 

hipotéticos em que o Brasil participa ou não dos Mega-acordos, TPP e RCEP. Os 

acordos foram simulados eliminando as tarifas de importação entre os países 

participantes.  

Os resultados centrais desse estudo revelam que os Mega-acordos possuem 

efeitos relevantes sobre as variáveis econômicas brasileiras, bem como sobre o 

comércio internacional e produção de produtos do agronegócio. Fazer parte da 

liberalização tarifária promovida pelos acordos estimula o Bem-estar, PIB e a 

produção brasileira. Já a não participação tem efeitos nocivos à economia brasileira 

os resultados dos cenários sugerem prejuízos tanto para o PIB, quanto para o Bem-

estar.  

Entre outros resultados preponderantes, destaca-se que a entrada no comércio 

da Ásia, que aqui foi avaliada por meio do RCEP, mas que não precisa se limitar a 

apenas a essa simulação de cenário, oferece uma oportunidade de ganhos ao Brasil, 

e é nomeadamente um mercado instigante para o Agronegócio brasileiro. A produção 

das cadeias de milho e cereais, açúcar, cana-de-açúcar e outras culturas 

(principalmente café), são amplamente beneficiadas pela aproximação com a região 

asiática. Dessa forma recomenda-se um empenho contínuo dos setores do 

agronegócio, política comercial e da diplomacia brasileira em prol de iniciativas de 

aproximação com os países asiáticos. 

A participação do Brasil simultaneamente no TPP e RCEP sugere a perspectiva 

mais favorável em termos de Bem-estar. Uma elevação de US$ 4,01 bilhões, por conta 
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principalmente de ganhos de eficiência alocativa (US$ 2,89 bilhões). A entrada do 

Brasil simultânea nesses acordos comerciais provoca uma grande perda de bem-estar 

para os EUA e UE. Isso indica que o vácuo comercial deixado por esses países seria, 

em parte, ocupado pelo Brasil.  

Considerando-se os demais resultados de Bem-estar para o Brasil, participar 

do RCEP produziria os impactos mais favoráveis. A decomposição do Bem-estar 

expressa uma melhora substancial dos efeitos alocativos. O Produto Interno Bruto 

brasileiro é mais favorecido pelos cenários em que o Brasil participa do RCEP. Isso é 

consequência da redução de altas barreiras ainda impostas por inúmeros países 

asiáticos. Esse mesmo efeito não é visto nos cenários em que o país associasse ao 

TPP. 

A liberalização tarifária produz os melhores efeitos na produção agregada dos 

setores nos cenários em que o Brasil participa do TPP. Os resultados de produção 

setorial indicam vantagens comparativas para os setores do agronegócio, em 

inúmeros cenários. Destaque para os impactos positivos para os setores cadeia de 

carnes de suíno e aves, outros animais, milho e cereais, açúcar, outras culturas e cana 

de açúcar. No cenário de acordo com TPP +RCEP + Brasil o aumento da produção 

somada dos setores fica por volta de 16 bilhões de dólares. 

Para a cadeia de outras carnes, principalmente composta por carnes de suíno 

e aves, a opção de participação conjunta nos dois acordos deve ser buscada, já que 

os resultados demonstram ganhos na produção na ordem de 22%. Os cenários do 

TPP são os mais favoráveis para esse setor. A cadeia de milho e cereais tem aumento 

de produção em todos cenários em que participa-se do RCEP. Consequência, 

prioritariamente, da abertura dos mercados da Austrália, Nova Zelândia, China e Índia. 

A produção da Oceania nesse setor é reduzida pela metade devido a entrada do Brasil 

no RCEP. 

De forma sucinta, o estudo permite como conclusões mais relevantes: o Brasil 

ficar de fora dos acordos significa um risco elevado de perdas de oportunidades 

comerciais para o país como um todo e para o agronegócio; no caso de participação 

brasileira as chances de ganhos são evidentes para os segmentos do agronegócio; 

integrar-se simultaneamente no TPP e RCEP é o cenário que mais favorece o 

agronegócio brasileiro; associar-se ao RCEP traz os melhores efeitos ao Bem-estar; 

e um acordo com o RCEP é o cenário hipotético que mais traz ganhos para o PIB. 
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Ressalta-se, que esse estudo não buscou esgotar as discussões sobre o tema, 

mas tenta apenas retomar uma linha de estudos voltados as relações comerciais do 

Brasil com novos parceiros internacionais.  Em consideração aos estudos futuros, 

observou-se que a literatura pode ser ampliada em linhas de pesquisa que incluam 

choques sobre BNTs, análises do PIB setorial, comparação dos efeitos dos cenários 

de acordos sobre retorno dos fatores produtivos, índice de preços ao consumidor e 

fluxos de comércio bilaterais.  
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