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RESUMO 

 

 

Nas últimas décadas o comércio internacional teve um crescimento significativo, o 

qual pode ser explicado por fatores como evolução tecnológica (que permitiu tanto a 

redução dos custos logísticos, quanto acelerou as trocas de informações entre 

diferentes regiões), e pelo acesso da China à Organização Mundial do Comércio. 

Destaca-se como uma das principais consequências do crescimento do comércio 

internacional, uma ampliação das cadeias globais de valor, as quais vem se tornando 

o modus operandi do comércio internacional. Entretanto, quando avaliada a 

participação dos países do Mercosul (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai) no 

comércio internacional, observa-se que os países do bloco ainda têm uma 

participação muito pequena quando comparada a outros países com economia 

semelhante. Este fato é consequência da adoção de uma política comercial 

protecionista, através da aplicação tarifas de importação bem superiores à média 

global (principalmente para produtos manufaturados), com uma justificativa de que tal 

prática é necessária para proteção da indústria nacional. Entretanto, os resultados 

obtidos nesta pesquisa, através de simulações utilizando modelo de equilíbrio geral 

computável dinâmico, apontam que é esperado um crescimento maior do PIB, do 

investimento, da remuneração dos fatores de produção, e da produção industrial, de 

todos países do bloco, em um cenário de desgravação tarifária, contrariando o 

discurso protecionista.  Tais resultados estão alinhados com o que é encontrado no 

estado da arte da literatura, de que a adoção de políticas de flexibilização do comércio 

internacional, colaboram para o desenvolvimento econômico de um país.  

 

Palavras-chave: equilíbrio geral computável dinâmico, comércio internacional, 

Mercosul, desgravação de tarifas de importação.  

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

In recent decades international trade has grown significantly, which can be partially 

explained by factors such as technological evolution (which allowed both, the logistic 

costs reduction and accelerate change of information between countries), and also the 

access of China to the World Organization of Commerce. One of the main 

consequences of this growth was the standardization of global value chains as the 

modus operandi of international trade. When considering the participation of 

Mercosur’s countries (Brazil, Argentina, Paraguay and Uruguay) in international trade, 

it is observed that those countries still have a very small participation, consequence of 

the adoption of a protectionist trade policy, through the application of import tariffs well 

above the global average, especially for manufactured goods, with a justification that 

such practice is necessary to protect domestic industry. However, the results obtained 

in the simulations carried out by this research, using dynamic computable general 

equilibrium model, point out that, in a scenario of tariff reduction, it’s expected a higher 

increase in GDP, investments, remuneration of the factors of production, and a grow 

of the industrial production for all Mercosur countries. The results obtained in this 

research are aligned with what is found it the state of art of international economy 

literature, that the opening to international trade have positive impacts in the economy 

of a country. 

 

Keywords: computable general equilibrium model, international trade, Mercosur, 

importation tariff reduction  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Em 2017 foi comemorado os 200 anos da publicação do trabalho de David 

Ricardo: “Principal of Political Economy and Taxation”, onde no sétimo capítulo, 

intitulado “On Foreing Trade”, o autor introduziu o conceito de vantagem comparativa, 

o qual explica porque é preferível que países se especializem na produção de 

determinados bens, mas importem outros. Entretanto, o modus operandi do comércio 

internacional evoluiu consideravelmente nestes últimos 200 anos, o que levou ao 

surgimento de outras teorias que buscam explicar não somente o motivo pelo qual o 

comércio internacional ocorre, mas também quais são seus os principais impactos 

sobre a economia. 

Também merece destaque a evolução do comércio internacional em 

termos operacionais, graças à evolução tecnológica em setores chaves como: 

logística, telecomunicações e informática. Tal evolução não apenas facilitou, como 

também reduziu os custos da operacionalização do comércio (tanto de produtos, 

quanto de serviços), fazendo com que o fluxo de comércio internacional crescesse de 

forma significativa. Outro fato que merece destaque foi a entrada da China na 

Organização Mundial do Comércio (OMC) no ano de 2001, e como pode ser visto no 

Gráfico 1, o fluxo total de exportações cresceu de forma significativa a partir deste 

ano. 

 

 
Gráfico 1 - Fluxo total anual das exportações globais de 1990 a 2017. 
Fonte: dados extraídos em (WTO, 2018)  
Nota:  
* Gráfico elaborado pelo autor. 
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Entretanto, apesar do crescimento do comércio internacional, países em 

desenvolvimento como Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, (países que compõe o 

bloco econômico denominado Mercado Comum do Sul, doravante Mercosul), ainda 

adotam tarifas de importações de bens não-agrícolas bastante superior à média 

global, como pode ser observado no Gráfico 2. Este fato evidencia a política 

protecionista adotada pelos países do Mercosul, e ajuda a explicar a baixa 

participação destes países no comércio internacional.  

 

 
Gráfico 2 - Tarifa de importação aplicada (média ponderada pela participação de cada produto) de 
bens manufaturados (geral) no ano de 2016. 
Fonte: dados extraídos de (WORLD BANK, 2018) 
Nota:  
* Gráfico elaborado pelo autor. 
. 

Todavia, cada vez mais cientes dos prejuízos que um isolamento comercial 

pode trazer, policy makers do Mercosul vem discutindo formas de ampliar a 

participação dos países que compõe o bloco no comércio internacional. Uma das 

principais medidas que vem sendo analisadas (e em alguns casos já estão sendo 

implementadas), é a redução das tarifas de importação de bens cuja produção local é 

insuficiente para atender a demanda (O GLOBO, 2018). Dentre algumas medidas 

adotadas recentemente pelos países que compõe o bloco, podemos destacar: a 

medida tomada pelo governo argentino para reduzir as tarifas de importação aplicada 

em cerca de 100 itens que são bens de capital utilizados pela indústria láctea, 

papeleira e portos (CLARÍN, 2018); a medida adotada pelo governo brasileiro para 

zerar as tarifas de importação de cerca de 160 itens classificados como BIT ou BK 

(BRASIL, 2018); a redução das tarifas de importação adotadas pelo Mercosul de 49 

produtos químicos adotadas pelo Mercosul (VALOR, 2018). 
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Os bens classificados como “de capital (BK)” engloba uma série de itens 

que são, ou estão associados, a máquinas, equipamentos industriais, equipamento 

de transportes, e que são amplamente utilizados pelas indústrias em seu processo 

produtivo. Da mesma forma, bens classificados como “de informática e 

telecomunicação”, como a própria terminologia já deixa clara, geralmente são 

produtos eletrônicos que vão desde celulares, computadores, até mesmo 

controladores lógicos programáveis, conversores de frequência, interfaces homem 

máquinas, os quais também são amplamente utilizados no setor industrial.  

Atualmente os países do Mercosul importam uma quantidade significativa 

de bens classificados como BIT ou BK, haja visto que, conforme reportado por  

(EATON e KORTUM, 2001), as atividades de produção de bens de capital são 

altamente concentrados em uma quantidade pequena de países desenvolvidos1. 

Entretanto, apesar da necessidade de importar boa parte destes itens, e o impacto 

dos custos destes itens sobre a competitividade das indústrias no Mercosul, os países 

do bloco ainda adotam tarifas de importação bem superiores a média internacional de 

4%. Segundo dados do Ministério da Economia, as tarifas para itens classificados 

como BIT ou BK fica em média 14%, enquanto a média global é de 4%.  

Portanto, fica claro a importância em reduzir as tarifas de importação de 

itens classificados como BIT ou BK, tendo em vista que estes são insumos 

estratégicos na cadeia produtiva, e seu custo tem um impacto considerável na 

competitividade das indústrias localizadas no Mercosul. Dessa forma, tendo em vista 

a relevância do e atualidade do tema, o objetivo deste trabalho foi avaliar os impactos 

da aplicação de uma política de desgravação das tarifas de importação, de todos os 

bens classificados como bens de capital (doravante BK) e bens de informática e 

telecomunicações (doravante BIT), em dois cenários distintos:  

a) desgravação unilateral adotada pelo Brasil de forma independente  

b) desgravação tarifária adotada por todos países do Mercosul de 

forma conjunta.  

Para verificar se os resultados obtidos nas simulações desta pesquisa 

estão alinhados tanto com a teoria econômica, quanto com as evidências empíricas 

observados em outras regiões, este trabalho utilizou como referência publicações 

                                            
1 Conforme os autores destacam, a produção de máquinas e equipamentos está concentrada em 7 

principais países exportadores: Estados Unidos, Alemanha, Japão, Reino Unido, França, Itália e 
Suécia. 
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consideradas estado da arte da literatura, cujo tema é a relação entre 

desenvolvimento econômico e abertura comercial. Dentre estas destaca-se:  

a) o trabalho de (DIJKSTRA, 2000), sobre a melhoria da eficiência 

alocativa e dinâmica para os países da América Latina devido às 

políticas de abertura comercial adotada pelos países da região na 

década de 1980 e 1990; 

b) o trabalho de (MELITZ, 2003) sobre os benefícios da realocação de 

market share devido exposição à concorrência com mercado 

internacional; 

c) o trabalho de (POL e HELPMAN, 2004), onde os autores expõem a 

necessidade dos países em desenvolvimento reduzirem as barreiras 

ao comércio internacional, de forma a ampliar suas participações 

nas cadeias globais de valor (doravante CGV); 

d) os trabalhos de (HAY, 1997), (PAVCNIK, 2002) e (TOPALOVA, 

2011), onde as autoras avaliam o impacto da abertura comercial 

sobre a produtividade do Brasil, Chile e Índia, respectivamente. 

Para as simulações foi utilizado o GTAP Dinâmico (doravante GDyn), 

modelo de equilíbrio geral computável (doravante EGC) dinâmico, desenvolvido por 

(IANCHOVICHINA e MCDOUGALL, 2001), e que é amplamente utilizado em 

pesquisas relacionadas ao comércio internacional, pelo fato de levar em consideração 

uma teoria de investimentos baseada em expectativas adaptativas, bem como 

possibilitar variações no estoque de capital.  

O que foi observado é que, em um cenário de desgravação tarifária, há um 

aumento das exportações, crescimento do PIB, melhora dos retornos reais dos fatores 

de produção, aumento do nível de investimento e bem-estar, quando comparado a um 

cenário sem desgravação tarifária, o que está alinhado com a teoria econômica e 

evidências empíricas apresentadas na revisão da literatura. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Conforme  (DIJKSTRA, 2000), o termo “liberalização do comércio” pode ser 

entendido como a implantação de políticas que visam reduzir as restrições das livres 

transações internacionais de bens e serviços. De forma prática, são políticas que tem 

como objetivo reduzir barreiras tarifárias (tarifas de importação, exportação), e não-

tarifárias (sanitárias, fitossanitárias, normas técnicas), com objetivo de ampliar e 

facilitar o comércio internacional.  

Em seu livro International Economics: Theory and Policy,  (KRUGMAN e 

OBSTFELD, 2003) afirmam que países engajam no comércio internacional 

basicamente por dois motivos: 

a) para importar bens cuja produção local não é capaz de suprir a 

demanda local; 

b) para ter ganhos de escala, devido ao aumento de demanda causada 

pela exposição ao mercado externo.  

(KRUEGER, KATZ e AUTHOR, 1998) citado por  (ARBACHE, 2001), afirma 

que os países que adotaram políticas de liberalização do comércio, apresentaram 

maiores taxas de crescimento econômico, quando comparado aos países que 

optaram por uma política comercial mais protecionista. Os autores citam como 

exemplos os países do Leste Asiático, os quais tiveram uma redução considerável na 

desigualdade de renda, após fortalecimento de políticas econômicas voltadas ao 

comércio exterior.  

A conclusão dos autores é corroborada pelo ranking dos países com 

maiores fluxos de exportação e importação, elaborado pela Organização Mundial do 

Comércio (doravante OMC)2, que com exceção da China, todos os países nas dez 

primeiras colocações são considerados economias desenvolvidas3. No caso do Brasil, 

o ranking evidencia o problema de uma política comercial protecionista, uma vez que, 

apesar do país ser a oitava maior economia do mundo (considerando o PIB como 

parâmetro), no ano de 2017 o Brasil ficou nas 26º e 29º posições no que diz respeito 

ao volume de exportação e importação, respectivamente. A situação é ainda mais 

crítica para os outros países do Mercosul, quando é observado a Argentina na 47º 

                                            
2 Conforme dados do (WTO, 2018). 
3 Neste caso, considerou-se economia desenvolvida aquelas cujo PIB nominal per capita é superior à 

USD 25.000,00 em 2017. 
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(exportação) e 44º (importação), e o Paraguai e Uruguai fora das primeiras cinquenta 

posições. 

 (RODRIGUEZ e RODRIK, 2000) chamam atenção para o fato de que parte 

da literatura que aponta para uma correlação positiva entre redução das barreiras 

tarifárias e aceleração do crescimento, são baseadas em evidências empíricas fracas, 

ou cujos dados macroeconômicos utilizados estariam desbalanceados, ou ainda pior, 

nem poderiam ser considerados barreiras tarifárias propriamente ditas4. Por este 

motivo,  (HSIEH, 2000) comentando o artigo de  (RODRIGUEZ e RODRIK, 2000), 

reforça a importância de discriminar corretamente o que de fato são barreiras 

tarifárias, do que são variáveis macroeconômicas, algo que foi motivo de atenção 

durante realização deste trabalho. 

Por isso, citando o trabalho de  (DE LONG e SUMMERS, 1991),  (HSIEH, 

2000) afirma que uma das variáveis mais robustas5 que relaciona redução de barreiras 

tarifárias com crescimento econômico, é o nível de investimento em máquinas e 

equipamentos. O autor exemplifica tal relação citando um dado apresentado por 

(JONES, 1994), onde o preço relativo de capital nos países ricos, comparado a países 

em desenvolvimento, chega a ser quatro vezes menor. Por fim,  (HSIEH, 2000) reforça 

que restrições à importação de bens de capital afeta o preço de máquinas e 

equipamentos, um dos motivos pelo tais restrições são altamente nocivas aos países 

em desenvolvimento, haja visto que dificulta o acesso destes países à novas 

tecnologias, que de forma geral são produzidas nos países desenvolvidos.  

Conforme (TOPALOVA, 2011), aqueles que advogam em favor da 

liberalização do comércio internacional, defendem a ideia de que a abertura ao 

mercado exterior, e ao investimento estrangeiro, tem como consequência o aumento 

da produtividade da indústria doméstica, resultado de um aumento da eficiência da 

                                            
4 Os autores citam como exemplo que um dos parâmetros amplamente utilizadas na literatura como 

sendo uma barreira tarifária, é o desvio dos preços domésticos em relação aos preços globais de 
tradables goods. Porém, segundo o autor, isso está muito mais relacionado ao Purchase Parity Price 
(PPP), que por estar atrelado ao câmbio, seria uma variável macroeconômica, e não uma barreira 
comercial. 

5 O autor cita como exemplo os casos de Coreia do Sul e Taiwan, que apesar de terem políticas 
comerciais bastante diferentes, ambas se preocupam em manter os níveis de preços de bens de 
capital sempre alinhado com os preços internacionais. Outro exemplo apresentado é o caso da Índia, 
que no início da década de 1990 reduziu as barreiras de importação para bens de capital, e que desde 
então apresenta forte crescimento econômico. Como exemplo oposto o autor cita do caso da 
Argentina, que na década de 1930 aumentou as restrições à importação de bens de capital, medida 
que pode ajudar a explicar o fato de terem deixado o posto de país desenvolvidos, para ser 
considerada uma economia em desenvolvimento após a Segunda Guerra Mundial. 
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alocação dos recursos. Já os críticos à abertura comercial, afirmam que problemas 

tais como a falta de flexibilidade da adoção de tecnologias estrangeiras no mercado 

doméstico, ou até mesmo a falta de crédito para investimento na compra de novas 

tecnologias, impediria que algumas firmas locais investissem para melhorar sua 

competitividade. Por este motivo, em seu artigo a autora defende a abertura comercial, 

mas chama atenção de que políticas de abertura comercial devem ser adotadas em 

conjunto com outras políticas de incentivo à indústria local. 

Outro importante ponto defendido por (DIJKSTRA, 2000), é que os efeitos 

do comércio internacional devem ser avaliados sobre dois aspectos:  

a) no curto prazo, onde é necessário desenvolver políticas de 

liberalização comercial que trazem benefícios estáticos tais como: 

redução do preço doméstico, aumento da eficiência da indústria 

local, realocação dos setores de produção;  

b) no longo prazo, onde os benefícios dinâmicos são observados nos 

ganhos de escala devido acesso à demanda externa, e no acesso à 

novas tecnologias através da difusão de P&D. 

Os tópicos a seguir apresentarão de forma mais detalhada os temas que 

são relevantes para o entendimento dos impactos do comércio internacional sobre a 

economia, dentre eles: 

a) aplicação do conceito de vantagem comparativa no setor industrial; 

b) realocação intrasetorial e ganho de market share; 

c) difusão de P&D através do comércio internacional;  

d) aumento das CGV e sua importância para países em 

desenvolvimento;  

e) redução das tarifas de importação e o aumento da produtividade. 

 

2.1 SETOR INDUSTRIAL E VANTAGEM COMPARATIVA 

 

Com intuito de avaliar os efeitos do comércio internacional na produtividade 

do setor industrial dos países da América Latina, (DIJKSTRA, 2000) discriminou 

eficiência em dois tipos: estática (cujos efeitos são de curto prazo) 6, e dinâmica (cujos 

                                            
6(DIJKSTRA, 2000) definiu alguns indicadores teóricos para avaliar mudanças estáticas e dinâmicas 

nos níveis de eficiência, e comparou tais indicadores com dados estatísticos e alguns estudos de 
caso. No caso da eficiência estática, a autora se baseou no trabalho de (LEIBENSTEIN, 1966) para 
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efeitos são de longo prazo), baseado na classificação feita por (LEIBENSTEIN, 1966),. 

Uma das eficiências estáticas utilizada pela autora foi a eficiência alocativa7, a qual 

mensura a alocação dos fatores de produção no setor produtivo, e quanto maior for a 

alocação destes fatores nos setores onde o país possui uma vantagem comparativa, 

melhor será sua eficiência alocativa.  

A melhoria da eficiência alocativa é o argumento mais forte em favor da 

liberalização do comércio, haja visto que, baseada na teoria microeconômica, o nível 

de bem-estar social deverá aumentar, se os recursos econômicos estiverem melhores 

alocados. Essa realocação deveria ocorrer de forma natural, pois a própria abertura 

comercial beneficiaria os setores industriais que produzem aquilo que o país possui 

vantagem comparativa, melhorando a remuneração dos fatores de produção destes 

setores, causando, consequentemente, uma realocação dos fatores de produção dos 

demais setores, para aqueles que foram beneficiados. 

Um exemplo empírico é o caso brasileiro, o qual foi avaliado por (MOREIRA 

e CORREA, 1998). Os autores concluíram que houve uma mudança estrutural da 

indústria brasileira, após a implementação da política de abertura comercial na década 

de 1990. Segundo os autores, houve uma redução da participação das indústrias que 

eram trabalho e capital intensivos, e um aumento da participação das indústrias que 

são intensivas em recursos naturais e mão-de-obra não-qualificada, justamente 

setores em que o Brasil possuía maior vantagem comparativa. Por fim, os autores 

reforçam que a liberalização teve um papel importante, tanto na redução dos custos, 

quanto na melhora da qualidade dos insumos importados, o que beneficiou outros 

setores como agroindústria, extrativismo, transportes. 

No caso da Argentina, onde também foram adotadas políticas de abertura 

comercial no início da década de 1990,  (DIJKSTRA, 2000) cita o trabalho de 

(CHUDNOVSKY e CHIDIAK, 1996), onde os autores avaliaram o impacto da 

liberalização em três setores que são capital intensivos: papel e celulose, indústria 

                                            
diferenciar entre X-efficiency e eficiência alocativa. Neste caso, diz-se que houve uma melhora na X-
efficiency quando o mesmo nível de produção é atingido com menos recursos, ou uma produção maior 
é obtida com a mesma quantidade de recursos. Por outro lado, diz-se que houve uma melhora na 
eficiência alocativa quando os fatores de produção estão mais alocados nos setores industriais onde 
o país possui maior vantagem comparativa.  

7 A autora explica que se há uma mudança nos preços domésticos relativo aos bens importados ou 
exportados, é de se esperar que haja uma mudança estrutural do setor, de forma que ocorra um 
alinhamento segundo a vantagem comparativa daquela país, ou seja, espera-se que haja um aumento 
na produção de bens onde o país possua vantagem comparativa, e uma queda da produção de bens 
em que o país não possua vantagem comparativa, aumentando a importação para suprir a demanda 
local. Tal mudança seria uma evidência para melhora na eficiência alocativa. 
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petroquímica, e indústria de ferro e aço, e compararam dados de 1994 versus 1990. 

Os autores mostram que a abertura comercial aumentou a importações de bens de 

todos os setores avaliados, o que culminou em uma redução dos preços domésticos 

e aumento da produtividade, beneficiando tais setores industriais. 

Em resumo, o que a teoria econômica e evidências empíricas apontam, é 

que a abertura de uma economia ao comércio internacional, produz um alinhamento 

do setor produtivo com aquilo que o país possui vantagem comparativa. Além do mais, 

as evidências mostram que intra-setorialmente também ocorrerá uma melhora da 

produtividade, com a eliminação das firmas menos produtivas, através de uma 

realocação de market share e lucro, das firmas menos produtivas, para as mais 

produtivas, conforme será abordado no tópico a seguir. 

 

2.2 REALOCAÇÃO INTRA-SETORIAL E AUMENTO DE MARKET SHARE 

 

Baseado no modelo de comércio em competição monopolística e retornos 

crescentes à escala proposto por Krugman,  (MELITZ, 2003) propôs um novo modelo 

ao adicionar características de heterogeneidade das firmas, e uma dinâmica de 

decisão de entrada baseada não apenas nos custos do mercado doméstico, mas 

também nos custos do mercado internacional.  

Os aspectos adicionados pelo autor foram fundamentais para explicar dois 

importantes efeitos observados na economia de um país, quando este aumenta sua 

exposição ao comércio internacional: 

a) apenas as firmas mais eficientes exportam; 

b) as firmas menos eficientes são forçadas a sair do mercado; 

Segundo o autor, tais efeitos contribuem para que haja uma realocação de 

market share e lucro das firmas menos eficientes, para as firmas mais eficientes, ao 

ponto em que as primeiras saem do mercado, aumentando o nível de produtividade 

agregada da economia. 

(MELITZ, 2003) também cita algumas evidências empíricas do aumento da 

produtividade geral de um país, como consequência da realocação de market share. 

Dentre os trabalhos citados pelo autor estão  (BERNARD e JENSEN, 1999), onde os 

autores concluíram que cerca de 20% do crescimento da produtividade da indústria 

dos Estados Unidos, pode ser explicado pela realocação de market share para as 

indústrias mais produtivas, e também cita o trabalho de (PAVCNIK, 2002), onde o 
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aumento da produtividade observada na indústria chilena, pode ser explicado pela 

realocação de market share ocorrida após política de liberalização econômica adotada 

pelo país. 

Portanto, a teoria economia sugere que a ampliação do comércio 

internacional força as empresas menos produtivas a saírem do mercado, aumentando 

a produtividade média da economia. Entretanto, aquelas que ficarem no mercado, 

serão continuamente forçadas a no mínimo manterem seu nível de produtividade, 

sendo necessário, portanto, investimentos para se adequarem ao padrão 

internacional. Um dos mecanismos que possibilitam essa manutenção (ou melhora) 

da produtividade no longo prazo, são as atividades de pesquisa e desenvolvimento 

(P&D), tema que será discutido no próximo tópico. 

 

2.3 DIFUSÃO DE P&D ATRAVÉS DO COMÉRCIO INTERNACIONAL 

 

Conforme destacados por  (EATON e KORTUM, 2001), as atividades de 

P&D e produção de bens de capital, são altamente concentrados em uma quantidade 

pequena de países8. Entretanto, a despeito dessa alta concentração, (DIJKSTRA, 

2000), citando (KRUEGER, KATZ e AUTHOR, 1998), afirma que a liberalização do 

comércio pode contribuir com a difusão de ideias, e acelerar a adoção de novas 

tecnologias, principalmente em países em desenvolvimento, cujo setor industrial ainda 

investe muito pouco em pesquisa. Ou seja, os benefícios trazidos pelas atividades de 

P&D podem ser pulverizados globalmente através do comércio de bens de capital, 

haja visto que estes embarcam novas tecnologias.  

Avaliando dados9 de comércio, produção, taxa de investimento e preços de 

34 países no ano de 1985,  (EATON e KORTUM, 2001) concluíram que a diferença 

no nível de produtividade nos países observados, está diretamente relacionado ao 

nível de preço de máquinas e equipamentos, que por sua vez é influenciada pelas 

barreiras de importação presente nestes países. Ou seja, os preços mais elevados 

destes bens nos países em desenvolvimento, causado em parte pelas elevadas tarifas 

                                            
8 Conforme os autores destacam, a produção de máquinas e equipamentos está concentrada em 7 

principais países exportadores: Estados Unidos, Alemanha, Japão, Reino Unido, França, Itália e 
Suécia. 

9 Os autores consideraram bens de capital como sendo produção de equipamentos elétricos, não    
elétricos e instrumentos industriais, onde equipamentos pode ser entendido como sendo gastos em 
equipamentos duráveis, descontados equipamentos de transporte. 



19 
 

 

de importação, reforçam o problema de baixo índice de produtividade destes países. 

Outro fato que novamente reforça a necessidade de serem adotadas políticas que 

reduzam as barreiras tarifárias. 

Apesar das evidências apontadas por (EATON e KORTUM, 2001), 

(DIJKSTRA, 2000) chama atenção para o fato de que o impacto do comércio 

internacional, sobre investimento em inovação pode ser ambíguo. A autora explica 

que o aumento da competitividade, no geral reduz as margens de lucro das firmas, e 

consequentemente, reduzem as taxas de investimento em P&D. Por outro lado, a 

ausência de competitividade faz com que as firmas se preocupem menos com 

inovação, haja visto que já dominam o mercado local. Por isso, segundo a autora, na 

maioria dos casos a inovação vem dos novos entrantes, que por encararem uma 

competição mais agressiva, precisam se diferenciar para entrar e permanecer no 

mercado. Entretanto, é indiscutível que o comércio internacional força um aumento da 

competitividade, e que a ampliação do mercado estimula a cooperação internacional 

e a especialização em atividade de P&D, sendo estes os efeitos dinâmicos (de longo 

prazo) mais importantes.  

(DIJKSTRA, 2000) também chama atenção ao fato de que os benefícios 

trazidos por atividades de P&D são muito mais significativos nos setores industriais 

que são mais intensivos em capital, ou mão-de-obra especializada, ou seja, padrão 

que se assemelha ao setor industrial de países desenvolvidos. Talvez essa também 

seja uma das explicações para países em desenvolvimento se preocuparem pouco 

com atividades de P&D, haja visto que os setores onde estes possuem uma maior 

vantagem comparativa, seriam pouco beneficiados.  

Portanto, conforme exposto, inovação tecnológica oriundas das atividades 

de P&D são fundamentais para aumento da produtividade, e por consequência, 

manutenção do crescimento econômico no longo prazo. Por este motivo, no caso dos 

países em desenvolvimento, onde a realização de tais atividades ainda é pouco 

realizada, seja pelos altos custos, seja pelo difícil acesso à novas tecnologias, fica 

mais uma vez evidente a necessidade de flexibilizar a participação destes países no 

comércio internacional, já que esta é uma via que possibilita a difusão de novas 

tecnologias (através da importação de máquinas e equipamentos), ou difusão de 

conhecimento e novas ideias, e uma das formas de facilitar a importação de bens 

(principalmente bens de capital e informática), é reduzindo as tarifas de importação 

aplicadas sobre estes. 
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2.4 BARREIRAS TARIFÁRIAS E PRODUTIVIDADE 

 

Conforme exposto anteriormente, os países que compõe o Mercosul ainda 

adotam uma política comercial protecionista, impedindo que haja um maior 

crescimento econômico e de bem-estar social. O Gráfico 3 evidencia este problema 

de isolamento do Mercosul, que apesar de ter um PIB cerca de 4 vezes maior que a 

Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), tem um volume de 

exportação inferior. 

 
Gráfico 3 - Participação dos principais blocos econômicos na exportação (vertical) de bens 
manufaturados, e participação intra-bloco (horizontal) em 2016 (valor percentual). 
Fonte: extraído de (WTO, 2017). 

 

 

Um dos motivos que explicam a baixa participação dos países do Mercosul 

no comércio internacional, são as elevadas tarifas de importação praticadas por estes 

países (conforme apresentado no Gráfico 2). De que forma que, uma das principais 

consequências desta carga tarifária elevada, é uma queda considerável das 

importações, impedindo que a indústria nacional (e a sociedade geral), tenham acesso 

a bens de melhor qualidade, com um preço mais acessível. Entretanto, também há 

um impacto nas exportações, uma vez que essa barreira tarifária impede uma maior 

participação destes países nas cadeias globais de valor.  

Assim como outros países latino-americanos, ao final da década de 1980 e 

início da década de 1990, os países do Mercosul também adotaram medidas que 

buscavam flexibilizar sua participação no comércio internacional. Uma das principais 

medidas adotadas à época foi a redução de algumas tarifas de importação, 

principalmente de bens de capital, informática e telecomunicações. Entretanto, 
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conforme pode ser visto no Gráfico 4, os países do Mercosul ainda adotam alíquotas 

de importação bem acima da média praticada por alguns de seus parceiros 

comerciais. Vale destacar também que, nos últimos 15 anos, o Brasil e Argentina 

foram um os países que menos reduziram suas tarifas de importação de bens 

manufaturados. 

 

 
Gráfico 4 - Evolução da tarifa de Importação Aplicada (média ponderada) para bens de capital. 
Fonte: dados extraídos em (WITS, 2018) 
Nota:  
* Gráfico elaborado pelo autor. 

 

(TOPALOVA, 2011) avaliou os impactos da abertura comercial adotada 

pela Índia entre os anos de 1989 a 199610, e os resultados obtidos pela autora aponta 

que uma redução de 10% nas tarifas de importação, levou a um aumento de 0.5% na 

TFP do setor industrial indiano. Além do mais, também foi observado que a redução 

das tarifas de importação não apenas aumentava a produtividade em termos 

absolutos, mas também acelerava o crescimento da produtividade. 

(PAVCNIK, 2002) avaliou econometricamente a abertura comercial 

adotada pelo Chile no final da década de 197011. Os resultados obtidos pela autora 

mostram que a produtividade agregada da economia chilena cresceu 19% entre os 

anos de 1979 a 1986, sendo 6,6% devido aumento de produtividade intra-firmas, e os 

outros 12,4% devido a realocação de recursos das firmas menos produtivas para as 

mais produtivas, conforme esperado pelo modelo teórico proposto posteriormente por 

(MELITZ, 2003). 

                                            
10 Dentre as principais políticas de abertura comercial adotada pela Índia, está a redução das tarifas de 

importação, cuja média era de 80% em 1990, para cerca de 37% em 1996. 
11 Dentre as principais políticas de abertura comercial adotada pelo Chile, estão a redução das tarifas 

de importação, que até 1974 superavam os 100% em alguns casos, para um valor uniforme de 10% 
a partir de 1979. 
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(HAY, 1997) avaliou a abertura comercial adotada pelo Brasil ao final da 

década de 199012, e observou uma melhora significativa na produtividade do setor 

industrial brasileiro, como consequência da redução das tarifas de importação. 

Segundo autor, a redução da tarifa efetiva média do setor industrial de 45,5% em 

1990, para 19,9% em 1994, resultou em um aumento de produtividade de 

aproximadamente 11%.  

A partir de uma análise econométrica em painel, utilizando dados da 

economia brasileira pré e pós-liberalização comercial (período entre 1985 e 1997)  

(FERREIRA e ROSSI, 2003) também mostram fortes evidências que relacionam o 

crescimento do nível de produtividade da economia brasileira com a liberalização 

comercial. Entretanto, um ponto importante do trabalho de (FERREIRA e ROSSI, 

2003) é que autores se preocuparam em mitigar a influência de quaisquer outros 

fatores macroeconômicos (como câmbio), que poderiam explicar o aumento 

significativo da produtividade observada principalmente no período de 1990 a 1998. 

Fazendo uma comparação entre o crescimento médio de produtividade da indústria, 

com outros setores non-tradables (como serviços), observa-se que a taxa de 

crescimento média dos setores non-tradables foi de 2,03%, enquanto a taxa média 

anual de crescimento da produtividade industrial foi de 5,07%, deixando claro que a 

redução das tarifas de importação tiveram um impacto significativo na produtividade 

do setor industrial. 

Apesar de bastante extensa a literatura sobre os benefícios da abertura 

comercial, ainda há muita discussão em torno do que seria um limite adequado para 

tal abertura, bem como quais setores deveriam continuar sendo protegidos. Por isso, 

o próximo tópico teve como objetivo esclarecer como a redução das tarifas de 

importação afeta os diferentes setores de produção, e também lançar abordar um 

problema comum de economias protecionistas: a escalada tarifária. 

 

 

 

                                            
12 Dentre as principais políticas que flexibilizaram o comércio internacional brasileiro, destaca-se a 

política de desgravação tarifária de todas tarifas de importação para um valor entre 0% e 40% (com 
um modal de 20%), além da eliminação da proibição da importação de 1.300 itens, vigente até 1990. 
(HAY, 1997) 
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2.4.1 Escalada Tarifária 

 

Um dos principais empecilhos nas negociações de tratados comerciais, e 

que impacta significativamente o avanço de uma maior participação do Mercosul no 

comércio internacional, é o padrão fiscal adotado principalmente pelo Brasil e 

Argentina. Como pode ser observado no Gráfico 5, apesar das políticas de abertura 

comercial adotadas pela maior parte dos países latino americanos nas décadas de 

1980 e 1990, o padrão tarifário adotado pelos países do bloco ainda mantém 

características da política de substituição de importações, através de um padrão 

baseado fortemente em escalada tarifaria13.  

 
Gráfico 5 - Tarifas de importação média aplicadas em 2016, e o padrão de escalada tarifária. 
Fonte: dados extraídos em (WITS, 2018). 
Nota:  
* Gráfico elaborado pelo autor. 

 

(HWANG, MAI e WU, 2017) propuseram um modelo teórico para explicar o 

racional por trás dessa política. Segundo os autores, países que possuem menor 

vantagem comparativa na produção de um determinado bem, deveria importá-lo ao 

invés de produzi-lo localmente, de forma que a “de-escalada” tarifária faria muito mais 

sentido. Entretanto, o que vemos no padrão tarifário adotado por países como Brasil 

e Argentina é completamente oposto ao sugerido pelos autores. 

Uma das explicações para este padrão incoerente com a realidade dos 

países do Mercosul, pode ser encontrada em (GUHA-KHASNOBIS, 2004). Segundo 

o autor, um dos principais motivos da manutenção deste padrão tarifário, é o lobby 

realizado pelos grupos de maior poder de barganha da economia, que geralmente 

                                            
13 Apesar de ser mais acentuado no caso brasileiro, conforme destacado por (HWANG, MAI e WU, 

2017), apesar de reduzido consideravelmente após várias negociações da General Agreement Trade 
Tariffs and Trade a escalada tarifária ainda é um fato ainda observado em praticamente todas 
economias. 
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estão nos setores que fazem parte do final da cadeia produtiva, e por isso defendem 

a manutenção de uma tarifação maior para os bens finais. O autor chama atenção que 

este lobby na verdade deturpa o fato de que o fim (ou redução) da escalada tarifária 

beneficiaria tantos países desenvolvidos, quanto países em desenvolvimento. 

Portanto, a desgravação tarifária proposta neste trabalho, também seria útil 

para reduzir o problema da escalada tarifária adotada pelos países do Mercosul, além 

de impulsionar uma maior participação do bloco nas cadeias globais de valor, tema 

do próximo tópico. 

 

2.5 CADEIAS GLOBAIS DE VALOR (CGV) 

 

Outra consequência da ampliação do comércio internacional foi o 

surgimento das Cadeias Globais de Valor, o que corroborou para aumentar a 

complexidade como o comércio é realizado atualmente, como pode ser observado no 

Esquema 1. 

 
Esquema 1: Representação do comércio de bens intermediários em 2017. 
Fonte: extraído de (WTO, 2017) 

 

Grandes empresas que preferiam concentrar toda a produção de um bem 

em suas próprias unidades fabris, tem cada vez mais dividido suas operações ao redor 
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do mundo, ou até mesmo terceirizando parte da sua produção, baseando suas 

decisões no conceito de vantagem comparativa.  Atualmente, serviços, matérias-

primas, partes e componentes, são comercializados entre países, antes de serem 

incorporados a fim de produzir o bem final. Esta mudança é comprovada pelo fato de 

que apenas 25% do comércio internacional está relacionado à bens e serviços finais, 

enquanto os outros 75% são o comércio de bens e serviços intermediários. Portanto, 

atualmente a maior parte do comércio internacional está relacionado à cadeias globais 

de valor  (OECD, 2015) 

Como consequência, o volume dos produtos made in the world, e do 

comércio de serviço, tem aumentado consideravelmente. Como pode ser visto no 

Gráfico 6, até o ano de 2011 (período anterior à crise econômica global), as taxas 

nominais de crescimento de bens produzidos em cadeias globais de valor já eram 

superioras à bens produzidos localmente. 

 

 
Gráfico 6 - Taxa nominal de crescimento das diferentes atividades de criação de valor agregado 1996-
2014.  
Fonte: extraído de (WTO, 2017). 

 

Reforçando os dados da OECD,  (POL e HELPMAN, 2004) apresentaram 

outros exemplos sobre a importância das cadeias globais de valor: segundo relatório 

anual da Organização Internacional do Comércio de 1998, na produção de um carro 

americano, 30% do valor do carro é originado na Coréia do Sul, 17,5% no Japão, 7,5% 

na Alemanha, 4% em Taiwan e Singapura, 2,5% no Reino Unido, e 1,5% na Irlanda e 

Barbados. Ou seja, apenas 37,5% do valor do carro é referente aos Estados Unidos. 

Outro fato interessante é um aumento significativo na importação de insumos 

intermediários na matriz de insumo-produto dos Estados Unidos, passando de 5,3% 

em 1972, para 11,6% em 1990  (POL e HELPMAN, 2004) apud  (FEENSTRA e 
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HANSON, 1996). De forma geral, evidências empíricas mostram que o aumento do 

comércio internacional de bens intermediários se deu de forma mais acelerada que os 

bens finais  (POL e HELPMAN, 2004) apud  (HUMMELS, ISHII e YI, 2001) 

Em seu trabalho (GROSSMAN e ROSSI-HANSBERG, 2008) afirmam que  

que a redução dos custos relacionados ao comércio internacional, impactaram 

positivamente a produtividade, uma vez que esta redução possibilitou às firmas 

terceirizarem parte da sua produção para países que possuam vantagens 

comparativas, uma vez que os custo14 de produzir determinados bens no exterior, 

podem ser menor que os custos de produzir estes mesmos bens localmente. 

Portanto, conforme exposto nesta revisão da literatura, tanto a teoria 

econômica, quanto as evidências empíricas, deixam claro que existe uma relação 

direta entre ampliação do comércio internacional, com aumento de produtividade, 

eficiência, bem-estar social, e consequentemente, desenvolvimento econômico.  

 

2.6 REGIMES ADUANEIROS ESPECIAIS E OS “EX-TARIFÁRIOS” 

 

Os resultados apresentados anteriormente evidenciaram os impactos 

positivos que uma política de desgravação tarifária traria para a economia de forma 

geral. Entretanto, há quem defenda que os regimes aduaneiros especiais já seriam 

suficientes para incentivar as empresas nacionais a exportarem, sem a necessidade 

de reduzir as tarifas de importação de forma generalizada. 

Conforme (PIANI e MIRANDA, 2006), existem duas formas que os países 

do Mercosul podem adotar tarifas de importação diferente daquelas estabelecidas na 

TEC:  

a) Perfuração da TEC: neste caso o governo fixa uma tarifa diferente 

da TEC, e as importações são acessíveis a todos agentes 

econômicos. Encaixa-se nesta classificação os “ex-tarifário” para 

bens de capital; 

                                            
14 Os autores ressaltaram que uma das restrições do modelo é ter considerado os custos de transportes 

como sendo desprezíveis para quaisquer tipos de atividades, o que nem sempre é o caso. Porém, 
tal restrição se torna válida quando avaliadas atividades que possam ser executadas 
eletronicamente, ou cujo custo de transporte de fato se torna desprezível quando comparado ao 
volume relativamente alto de produtos de alto valor agregado, como eletrônicos.  
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b) Regimes especiais de tributação na importação15: neste caso o 

governo concede uma redução na tarifa, porém, o acesso ao 

benefício é condicionado a um cumprimento de determinados 

requisitos, sendo a realização de uma exportação o principal. Dentre 

os regimes especiais de importação mais comuns estão: Drawback, 

o Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob Controle 

Aduaneiro Informatizado (Recof); 

Entretanto, apesar dos instrumentos citados anteriormente serem 

importantes para fomentar as exportações (no caso dos regimes), ou reduzir os custos 

de importação (no caso do “ex-tarifário”), estes possuem alguns aspectos que os 

tornam menos eficientes quando comparados à uma política de desgravação tarifária. 

No caso do “Ex-tarifário”, além da isenção ter um vencimento definido (que 

pode ser renovado), só é aprovada nos casos onde não existe um fabricante local do 

bem em que se pleiteia a isenção fiscal. Ou seja, baseado na teoria abordada neste 

trabalho, a qual relaciona o aumento de eficiência com aumento da concorrência das 

firmas locais com estrangeiras, o “Ex-Tarifário” em nada teria a acrescentar, haja visto 

que continuaria protegendo a indústria local. 

O regime de drawback também possibilita a isenção (ou suspensão) das 

tarifas de importação, e é um regime que pode ser adotado por todos países do 

Mercosul. Entretanto, assim como o “Ex-Tarifário”, tal regime também possui um prazo 

de vencimento estabelecido (geralmente um ano). Outros pontos negativos do 

drawback são sua limitação quanto ao total de produtos importados vs conteúdo local 

a ser utilizado na fabricação de um equipamento, além do fato da solicitação do ato 

concessório para cada projeto. 

O RECOF possui características muito semelhantes à do drawback 

(também isentando as tarifas de importação da empresa importadora), entretanto, 

possui a vantagem de ser algo aplicado à empresa, e não solicitado em cada projeto. 

Por outro lado, exige-se da empresa importada um sistema informatizado capaz de 

controlar todo o processo de produção, desde a compra do material, estoque, saída 

de mercadorias e até registros financeiros. Além do mais, para manter os incentivos é 

necessário exportar os produtos resultantes das importações em no mínimo 50% do 

valor total das mercadorias que foram importadas, além de necessitar de um relatório 

                                            
15 No total existem 15 regimes aduaneiros especiais, os quais estão regulamentos nos artigos 307 a 

503 do Regulamento Aduaneiro – RA (RECEITA, 2018). 
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comprovando a execução das obrigações da empresa. Ou seja, as exigências 

impostas pelo RECOF já impossibilitaria que boa parte das indústrias de pequeno ou 

médio porte tivessem acesso aos benefícios do regime. Talvez isto explique o por quê 

de apenas 26 empresas brasileiras possuírem este benefício. 

Conforme exposto anteriormente, os regimes especiais de importação e os 

“ex-tarifários” são instrumentos importantes para indústria nacional, porém, são 

temporários, cujo pleito ainda é bastante burocrático, e por este motivo acabam 

beneficiando apenas uma parte das firmas que anseiam exportar. Assim sendo, 

devido sua simplicidade e aplicação sobre os diversos agentes econômicos, uma 

política de desgravação tarifária deverá ser mais eficiente no que diz respeito em 

aumentar os investimentos em máquinas e equipamentos, e por consequência, 

aumentar as exportações das firmas locais.    
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3  METODOLOGIA 

 

Conforme dissertado anteriormente, as elevadas tarifas de importação 

praticadas atualmente pelos países do Mercosul, se configuram como uma das 

principais barreiras ao aumento da participação destes países no comércio 

internacional. Portanto, o objetivo deste estudo foi avaliar os principais impactos sobre 

a economia dos países pertencentes ao bloco, caso estes adotem uma desgravação 

tarifária unilateral para bens de capital (BK), e bens de telecomunicação e informática 

(BIT).  

Para realizar tal avaliação foi utilizado o GTAP-Dyn (doravante GDyn), um 

modelo EGC dinâmico, cuja principal diferença em relação ao modelo estático GTAP, 

é que o primeiro embarca uma dinâmica de investimentos baseadas em expectativas 

adaptativas, além de permitir que haja variações no estoque de capital, como 

consequência destes investimentos.  

A fim de facilitar o entendimento do leitor quanto à metodologia do GDyn, 

bem como as simulações realizadas, este tópico foi dividido em dois principais sub 

tópicos:  

a) fundamentação teórica: onde foi apresentada de forma detalhada o 

GDyn, apresentando a composição da base de dados do modelo, 

bem como o racional da teoria de investimentos e acumulação de 

capital; 

b) simulações: neste tópico foi apresentado o cenário de desgravação 

tarifária proposto, bem como os cenários e choques aplicados no 

modelo. 

 

3.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1.1 GTAP: Global Trade Analysis Project 

 

3.1.1.1 Apresentação do GTAP – modelo EGC estático 

 

Conforme definido por (DIXON, PARMENTER, et al., 1992) equilíbrio geral 

pode ser entendido como sendo uma abordagem analítica, onde considera-se a 

economia como um sistema composto por agentes representativos interdependentes 
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(agentes Firma, Família, Governo, Investidores), de forma que o choque causado por 

um dos agentes, poderá impactar todos os demais agentes do sistema. Para realizar 

tal análise, os modelos EGC são formulados como sendo um conjunto de equações 

que descrevem o comportamento dos agentes econômicos, além das restrições 

tecnológicas e institucionais enfrentadas por tais agentes. Portanto, a resolução de 

problemas de EGC requer uma robusta base de dados, métodos computacionais 

avançados, e ferramentas de análise, todos estes três requerimentos foram providos 

pelo Global Trade Analysis Project (doravante GTAP). 

O GTAP é uma rede global de pesquisadores e policy makers, que 

conduzem análises quantitativas de política econômica implementadas 

internacionalmente. Criado em 1992, um dos principais objetivos do GTAP é reduzir 

os custos de entrada daqueles que almejam conduzir análises quantitativas dos 

problemas de economia internacional, provendo além do modelo EGC, uma robusta 

base de dados, e as ferramentas necessária para simulações. Atualmente, cerca de 

6.700 pesquisadores estão associados ao GTAP, forte indício de que tanto o modelo 

computacional proposto, quanto a base de dados utilizada, apresentam qualidade que 

permite sua utilização em pesquisas acadêmicas de alto nível (GTAP, 2017). 

Assim como a maioria dos modelos EGC, a modelagem do GTAP também 

está baseada na teoria de otimização dos agentes econômicos representativos, ou 

seja, as firmas buscam maximizar seus lucros em um ambiente perfeitamente 

competitivo, e as famílias maximizarem sua utilidade (CORONG, HERTEL, et al., 

2017). Dentre os diferentes modelos do GTAP, o utilizado neste trabalho foi o GDyn, 

o qual é a extensão dinâmica do GTAP padrão. O GDyn e GTAP compartilham a 

mesma base de dados macroeconômicos e de comércio, entretanto, pelo fato de o 

GDyn considerar a otimização dos agentes de forma intertemporal, além de incluir 

uma teoria de investimentos que possibilita uma variação do estoque de capital, 

alguns parâmetros adicionais foram incorporados à base de dados original do GTAP.  

Conforme explicado por (DIXON, PARMENTER, et al., 1992), uma das 

principais vantagens de se utilizar modelos EGC dinâmicos, é que estes possibilitam 

avaliar não apenas o resultado final de um choque, mas sua evolução ao longo do 

tempo. Policy makers, por exemplo, muitas vezes estão preocupados não apenas com 

o resultado final de um choque, mas também avaliar a velocidade com que a economia 

retornará ao equilíbrio de longo prazo, ou se a transição ocorrerá de forma suave. 
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3.1.1.2 Base de Dados do GTAP 

 

Neste trabalho foi utilizada a versão 9.016 do GTAP, a qual contém dados  

referentes à demanda, produção e comércio internacional (incluindo custos de 

transporte e grau de protecionismo), necessários para definir as relações econômicas 

entre as diferentes regiões, e também dados macroeconômicos e de parâmetros 

comportamentais, de 57 setores17 (sendo 14 industriais, 16 agrícolas, 6 de serviços) 

de 244 países (os quais foram agrupados em 140 regiões), cujo objetivo é definir as 

características intersetoriais de cada região.  Com relação aos fatores de produção, a 

versão 9.0 do GTAP distingue os fatores em: terra, recursos naturais, capital, mão-de-

obra qualificada e mão-de-obra não qualificada (GTAP, 2017). 

Como pode ser visto na Figura 1, a base de dados do GTAP  contempla 

98% do PIB global, e 92% da população mundial (AGUIAR, MCDOUGALL e 

NARAYANAN, 2016), sendo, portanto, uma boa representação da economia global.  

 
Figura 1: países representados pelo GTAP como região única (em azul), ou países agrupados e 
representados como regiões (em vermelho).  
Fonte: extraído de (AGUIAR, MCDOUGALL e NARAYANAN, 2016). 

 

3.1.1.2.1 Parâmetros de Comportamento do Modelo EGC 

 

Tão importante quanto os dados referentes ao fluxo comercial, são os 

parâmetros comportamentais, uma vez que estes definem como os agentes 

                                            
16 Os anos base de alguns dados irão variar de acordo com cada país. Entretanto, os dados 

macroeconômicos referente ao PIB e seus componentes, e depreciação do capital são de 2011 para 
todas as regiões do modelo. 

17 A segmentação utilizada pelo GTAP para commodities agrícolas e alimentos processados foi 
baseada no Central Product Classification (CPP). Para os demais setores a classificação foi feita 
com base no International Standard Industry Classification (ISIC). (NARAYANAN, AGUIAR e 
MCDOUGALL, 2016). 
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respondem aos choques aplicados em determinadas variáveis exógenas como: preço, 

tarifas, tecnologia, dentre outras. Outra importante função dos parâmetros de 

comportamento, é inserir no modelo as diferenças entre os setores produtivos de cada 

região, conforme suas diferentes elasticidades de substituição, as quais definirão a 

cesta de commodities e bens-intermediários, domésticos e estrangeiros, utilizados na 

produção de um bem.   

O GTAP trabalha com 5 parâmetros comportamentais: 

a) elasticidade de substituição da origem; 

b) elasticidade de substituição dos fatores de produção; 

c) elasticidade de transformação;  

d) elasticidade-preço da demanda;  

e) flexibilidade dos investimentos.  

Os detalhes referentes à origem e cálculo dos valores de cada uma das 

elasticidades, encontram-se no APÊNDICE A. 

 

3.1.1.2.2 Dados Macroeconômicos, de Comércio e Protecionismo 

 

Na versão 9.0 do GTAP os dados macroeconômicos da maioria dos países 

(190 de um total de 244)18 foram extraídos do World Development Indicator do Banco 

Mundial. A base de dados contém informação da população e das componentes do 

PIB real (consumo das famílias, consumo do governo, investimento) apresentados em 

milhões de dólares americanos, para cada uma das 140 regiões.  

Os dados referentes ao comércio de bens e serviços foram obtidos da 

United Nations International Trade Statistics Database (COMTRADE). (NARAYANAN, 

AGUIAR e MCDOUGALL, 2016).  

Os dados referentes ao suporte vêm de diferentes fontes: 

a) suporte local: obtido a partir do Producer Support Estimate; 

                                            
18 Os dados referentes aos componentes do PIB dos outros 54 países, cuja as únicas informações 

provenientes do WDI foram o PIB total e a população, foram estimados utilizando a seguinte 
metodologia: primeiramente os 244 países foram agrupados em 19 regiões. Para os países que 
possuíam as informações das componentes do PIB, foram calculadas as proporções de cada um 
dos componentes em relação o PIB total, e posteriormente foi extraída a média de cada componente 
para cada região. O valor médio de cada componente foi então utilizado para estimar os valores dos 
componentes do PIB dos países que não possuem essa informação, multiplicado este valor médio 
pelo PIB de cada país. Essa prática baseia-se no pressuposto de que um país teria um perfil 
macroeconômico semelhante para seus países vizinhos (NARAYANAN, AGUIAR e MCDOUGALL, 
2016). 
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b) subsídios para exportação de bens agrícolas: utilizados dados de 2004, 

calculado a partir das notificações feitas ao World Trade of Commerce 

(WTO), e ao “Financial report on the European Agricultural Guidance and 

Guarantee Fund”; 

c) tarifas de Importação: extraídas diretamente da base de dados do 

International Trade Center (ITC), o qual faz parte da OMC. 

 

3.1.1.2.3 Estoque de Capital Físico e Depreciação 

 

A base de dados do GTAP também contém informação referente ao 

estoque de capital físico e depreciação de 167 países, os quais foram extraídos do 

Penn World Tables (versão 8.0.3). Para os demais países os dados foram estimados 

com base no valor médio do estoque de capital de cada região. O valor da depreciação 

do capital foi estimado em 4%. (NARAYANAN, AGUIAR e MCDOUGALL, 2016) 

 

3.1.1.2.4 Matrizes de insumo-produto 

 

Um dos principais dados do GTAP são as matrizes de insumo-produto de 

cada região19. Como estes dados são provenientes de contribuições de diversos 

pesquisadores, o GTAP tem uma forte preocupação em fazer uma avaliação e revisão 

dos dados, conforme exposto por  (AGUIAR, MCDOUGALL e NARAYANAN, 2016).  

No caso do Brasil, os dados da matriz de insumo-produto são de 2005, e 

abrange 52 setores do GTAP. Essa matriz é contribuição de Joaquim Bento S. Ferreira 

Filho, e os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE) (IBGE, 

2008) 

No caso da Argentina, os dados da matriz de insumo-produto são de 2000, 

e abrange os 57 setores do GTAP. Essa matriz é contribuição de Maximiliano Mendez 

Parra, e os dados são do National Institute of Statistics and Census, e da Secretaria 

de Agrigultura, Pecuária, Pesca e Indústria Alimentícia (SAGPYA, 2002) 

No caso do Paraguai, os dados da matriz de insumo-produto são de 2009, 

e abrange os 36 setores do GTAP. Essa matriz é contribuição de Martin Cicowoez, 

                                            
19 O ano base de cada matriz de insumo-produto irá variar conforme região. Para os países que foram 

objeto de estudo direto deste trabalho os dados são de: Brasil (2005), Argentina (2000), Paraguai 
(2009), Uruguai (1997), Estados Unidos (2002), México (2003), Canadá (2003), China (2010). 
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Horacio Santander, e Carlos Ludeña, e os dados são provenientes do trabalho de 

(CICOWIEZ e SANTANDER, 2015) 

No caso da Uruguai, os dados da matriz de insumo-produto são de 2000, e 

abrange os 50 setores do GTAP. Essa matriz é contribuição de Ines Terra, e os dados 

são provenientes do trabalho elaborado pela autora em (TERRA, TELLECHEA e 

ZACLICEVER, 2008)  

 

3.1.1.3 Metodologia do GTAP Padrão – versão estática 

 

O modelo GTAP segue um fluxo circular da economia composto por três 

agentes representativos, para cada uma das regiões: 

a) agente Família, os quais são os proprietários dos fatores de 

produção;  

b) agente Firma, os quais são responsáveis pela produção de bens; 

c) agente Governo, que geralmente tem um papel passivo, sendo o 

responsável por coletar impostos e redistribuir entre firmas e 

famílias. 

Os agentes Família são proprietários dos fatores de produção, e alugam 

seus fatores para os agentes Firma. Os agentes Firma pagam aos agentes Família o 

aluguel pela utilização dos fatores de produção, e produzem uma determinada 

quantidade de bens utilizando tais fatores. Os agentes Firma efetuam pagamento 

tanto para os agentes Família (proporcionando-lhes renda a ser gasta comprando os 

bens produzidos), como para outros agentes Firma (que poderão utilizar tais 

commodities como insumo intermediário na produção de outros bens). Por fim, tanto 

os agentes Firma, quanto Família, pagam impostos aos Governo. 

É sabido da teoria econômica que haverá um equilíbrio no fluxo circular da 

commodities se dois princípios foram respeitados:  

a) conservação do produto, ou seja, a oferta de fatores de produção 

deve ser totalmente utilizada na produção dos bens, e todos os bens 

produzidos deverão ser consumidos; 

b) os valores se conservam, ou seja, todo valor gasto pelos agentes 

econômicos devem estar balanceados pela renda destes agentes, e 

que cada unidade de renda é gasta adquirindo uma unidade de um 

determinado bem. A conservação do valor implica que a soma de 
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toda renda advinda da produção de um determinado bem, deve ser 

distribuído entre os agentes Família, como pagamento pelo aluguel 

dos fatores de produção, ou para os agentes Firma, como 

pagamento pelos bens intermediários. Esta condição reflete que, em 

equilíbrio, o lucro econômico dos agentes Firma é zero. 

Portanto, as condições de market clearence, balanço de renda, e lucro 

econômico zero, são premissas utilizadas para resolver o problema de equilíbrio geral, 

e definir os níveis de produção, preços e alocação dos fatores que suportam tal 

equilíbrio. O Esquema 2 representa o fluxo circular da renda utilizada no modelo GTAP 

Padrão.  

 
Esquema 2: Fluxo circular da renda utilizada no modelo GTAP padrão.  
Fonte: extraído de (CORONG, HERTEL, et al., 2017).  
Nota: esquema adaptado pelo autor. 

 

3.1.1.3.1 Estrutura de Produção dos Agentes Firma  

 

A estrutura de produção utilizada pelo GTAP é baseada em uma sequência 

de funções de produção do tipo Constant Elasticity of Substitution (doravante CES), 

cujo objetivo é reproduzir as possibilidades de substituição entre todos os conjuntos 

de insumos demandados pelos agentes Firma, para produção de um determinado 

bem, de acordo com cada atividade executada. 
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De forma geral, as firmas podem variar a composição dos bens produzidos, 

de acordo com a demanda interna ou externa, o que afetará as decisões relacionadas 

à utilização de insumos. Com relação aos insumos, as firmas deverão escolher entre 

mão-de-obra, capital, insumos intermediários e/ou commodities. As commodities, por 

sua vez, poderão ter origem local ou importada. 

O Esquema 3 ilustra a estrutura de produção do modelo.  

 
Esquema 3: Estrutura de produção utilizada no GTAP.  
Fonte: extraído de (CORONG, HERTEL, et al., 2017). 
Nota: esquema adaptado pelo autor. 

 

Em cada nível teremos: 

a) nível 1: a partir de uma elasticidade de Armington (parâmetro 

𝐸𝑆𝑈𝐵𝐷𝑐,𝑟 do GTAP), as firmas definem à origem (doméstica ou 

externa) das commodities que serão utilizadas na produção de um 

determinado bem (representado por 𝑞𝑓𝑎𝑐,𝑎,𝑟). A função de produção 

do bem 𝑞𝑓𝑎𝑐,𝑎,𝑟  é dada por uma função de produção CES.  

b) nível 2: no segundo nível, utilizando novamente uma função de 

produção CES, as firmas produzirão bens intermediários (𝑞𝑖𝑛𝑡𝑎,𝑟) 

e/ou de valor agregado (𝑞𝑣𝑎𝑎,𝑟). No caso dos bens de valor 

agregado, as firmas definirão a proporção de cada um dos fatores 

de produção com base do parâmetro de elasticidade 𝐸𝑆𝑈𝐵𝑉𝐴𝑎,𝑟.  

c) nível 3: a partir da elasticidade de substituição dado pelo parâmetro 

𝐸𝑆𝑈𝐵𝑇𝑎,𝑟, as firmas definirão a proporção de bens intermediários, e 

de valor agregado, que serão utilizados na produção do bem final de 
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cada atividade. Novamente, a produção deste bem será definido 

com base em uma função de produção CES.  

 

3.1.1.3.2 Estrutura da Demanda dos Agentes Família 

 

O GTAP utiliza uma função do tipo Constant Difference of Elasticities 

(doravante CDE) para descrever a demanda dos agentes Família de cada região. A 

vantagem de se utilizar um modelo CDE, ao invés de um modelo CES para modelar 

o consumo, é o fato do primeiro ser não-homotético, ou seja, permitir que as 

elasticidades de renda da demanda variem de acordo com as commodities. 

A função de demanda adotada no modelo é dada pela Equação 1.  

  

 ∑ 𝐵(𝑖, 𝑟) ∗ 𝑈𝑃𝛽(𝑖,𝑟)𝛾(𝑖,𝑟) ∗ [
𝑃𝑃(𝑖, 𝑟)

𝐸(𝑃𝑃(𝑟), 𝑈𝑃(𝑟))
]

𝛽(𝑖,𝑟)

≡ 1
𝑖∈𝑇𝑅𝐴𝐷

 (1) 

 

Onde 𝐸(. ) representa o gasto mínimo requerido para manter um nível 

especificado previamente para utilidade do agente Família (variável 𝑈𝑃(𝑟)), a qual 

encontra no mercado um dado vetor de preços (variável 𝑃𝑃(𝑟) ). Os preços são então 

normalizados e elevado à potência dada por 𝛽(𝑖, 𝑟), e combinada em uma forma 

aditiva.  

A calibração envolve escolher os valores dos parâmetros de substituição 

𝛽(𝑖, 𝑟) (que no GTAP é o parâmetro 𝑆𝑈𝐵𝑃𝐴𝑅(𝑖, 𝑟)) a fim de replicar a elasticidade-

preço compensada da demanda desejada, e os parâmetros de expansão 𝛾(𝑖, 𝑟) (que 

no GTAP é o parâmetro 𝐼𝑁𝐶𝑃𝐴𝑅(𝑖, 𝑟)) para replicar a elasticidade-renda da demanda 

objetivo. 

Após a estimação dos parâmetros CDE para as 10 categorias de 

commodities, tais valores foram estendidos para as outras 57 commodities do GTAP, 

assumindo que todas as commodities de um mesmo grupo possuem o mesmo valor 

para o parâmetro CDE (GTAP, 2017). 
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3.1.2 GDyn – Versão Dinâmica do GTAP 

 

3.1.2.1 Apresentação do GDyn 

 

O GDyn é um modelo EGC dinâmico, desenvolvido por (IANCHOVICHINA 

e MCDOUGALL, 2001), e é amplamente utilizado em pesquisas relacionadas ao 

comércio internacional, pelo fato de levar em consideração fluxos de investimento e 

estoque de capital variável. O GDyn incorpora as principais características do GTAP, 

tais como o fluxo de comércio bilateral, função de demanda de consumo CDE, e 

mobilidade intersetorial dos fatores de produção.  

Assim como em outros modelos EGC dinâmicos, o componente endógeno 

que está diretamente relacionado ao crescimento econômico, é o nível do estoque de 

capital. Por isso, adicional ao que é provido pelo GTAP, o GDyn embarca uma teoria 

de investimentos baseada em expectativas adaptativas, que permite mudanças no 

nível do estoque de capital de cada região. Dessa forma, diferente dos modelos 

estáticos, existe a possibilidade de avaliar os impactos da acumulação de capital, e 

do fluxo de investimentos, em resposta às diferentes taxas de retorno do investimento 

em cada região. 

Os tópicos a seguir descreverão de maneira resumida a teoria de 

acumulação de capital e investimento utilizada pelo GDyn, apresentando suas 

principais variáveis e relações.  

 

3.1.2.2 Base de dados do GDyn 

 

A base de dados utilizada pelo GDyn é a mesma utilizada pelo GTAP 

padrão, porém, novos coeficientes e parâmetros foram inseridos no modelo de forma 

a inserir características de dinamismo da mobilidade de capital. Os novos coeficientes 

estão apresentados no Quadro 1, e fazem parte da base de dados do GDyn: 
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Quadro 1 - Coeficientes do GDyn que estão ausentes no GTAP padrão. 
Fonte: informações extraídas de (IANCHOVICHINA e MCDOUGALL, 2001).  
Nota:  
* Quadro elaborado pelo autor. 

 

A taxa de crescimento normal do capital (parâmetro 𝐾𝐻𝐴𝑇) é definida como 

sendo a taxa na qual o estoque de capital pode crescer, sem que haja variação na 

taxa de retorno do capital desta região. Para calcular o valor do coeficiente 𝐾𝐻𝐴𝑇 de 

cada região, o GDyn utilizou uma série temporal com dados macroeconômicos de 

11720 países, no período de 1990-2005, extraídos do WDI. 

Também faz parte da base de dados do GDyn um vetor com os valores 

para as taxas de retorno objetivo de cada região, representada pelo coeficiente 

𝑅𝑂𝑅𝐺𝑇𝐴𝑅𝐺, que é a relação entre os rendimentos do capital, e o valor deste capital. 

O GDyn considera esta taxa como sendo uniforme para todas regiões, e igual à taxa 

média de retorno global.  

Para calcular o valor dos coeficientes referentes ao fluxo de renda 

(variáveis 𝑌𝑄𝐻𝑇𝑅𝑈𝑆𝑇, 𝑌𝑄𝑇𝐹𝐼𝑅𝑀 𝑒 𝑌𝑄𝐻𝐹𝐼𝑅𝑀), foram utilizados dados referentes ao 

recebimento de renda do exterior de 154 países, e pagamento de renda para o exterior 

de 155 países. Os dados foram extraídos do World Development Indicators (WDI) do 

Banco Mundial21  (IANCHOVICHINA e MCDOUGALL, 2001). 

Os novos parâmetros adicionados à base de dados do GDyn são 

apresentados no Quadro 2. 

                                            
20 Para os demais países os valores foram estimados, conforme (IANCHOVICHINA, MCDOUGALL, et 

al., 2012). 
21  A versão 6:2.0 do GDyn utiliza dados de 2002. 

Coeficiente
Periodicidade / 

Unidade
Descrição

KHAT Anual Taxa de crescimento do estoque de capital

RORGTARG Anual Taxa de retorno objetivo bruta

YQHTRUST Milhões de Dólares Renda da região proveniente do Fundo Internacinal

YQTFIRM Milhões de Dólares Renda do Fundo Internacional proveniente dos agentes Firma de cada região

YQHFIRM Milhões de Dólares Renda de cada região proveniente das firmas locais.
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Quadro 2 - Parâmetros exclusivos do GDyn necessários para modelar a teoria de investimentos e 
estoque de capital.  
Fonte: informações extraídas de (IANCHOVICHINA e MCDOUGALL, 2001).  
Nota:  
* Quadro elaborado pelo autor. 
 

O valor da renda inicial (𝐼𝑁𝐶) é calculado com base nos valores de renda 

provenientes do exterior, bem como o valor do estoque de capital de cada região. 

A teoria de investimentos do GDyn utiliza uma abordagem de ajustes 

defasados, baseado em expectativas adaptativas, ou seja, neste modelo os 

investidores atuam de forma a eliminar (no longo prazo) as disparidades existentes 

entre as taxas de retorno de diferentes regiões. A velocidade com a qual tais ajustes 

ocorrem é determinada pelos parâmetros 𝐿𝐴𝑀𝐵𝐾𝐻𝐴𝑇, 𝐿𝐴𝑀𝐵𝑅𝑂𝑅𝐺, e 𝐿𝐴𝑀𝐵𝑅𝑂𝑅𝐺𝐸, 

os quais possuem valores fixos (0.2, 0.4, 0.4 respectivamente), e foram calculados 

empiricamente através das simulações de calibração22 do modelo, feitas pela equipe 

responsável pelo desenvolvimento do GDyn (IANCHOVICHINA e MCDOUGALL, 

2001)  

De forma semelhante, o parâmetro 𝑅𝑂𝑅𝐺𝐹𝐿𝐸𝑋 também foi definido de 

forma empírica, e o valor 1 foi estabelecido para todas as regiões. Os parâmetros de 

rigidez de alocação de investimento 𝑅𝐼𝐺𝑊𝑄𝐻 e 𝑅𝐼𝐺𝑊𝑄_𝐹 também foram calculados 

empiricamente para cada uma das regiões, conforme (IANCHOVICHINA e 

MCDOUGALL, 2001). 

 

3.1.2.3 Modelo de Acumulação de Capital do GDyn 

 

Comparado a outros modelos EGC dinâmicos, um dos principais 

diferenciais do GDyn diz respeito à modelagem de acumulação de capital, o qual 

considera o tempo como uma variável contínua, e não um índice discreto. A vantagem 

deve-se ao fato de que a economia muda não apenas em resposta à choques 

                                            
22 O processo de calibração está descrito em (IANCHOVICHINA e MCDOUGALL, 2001).   

Parâmetro Descrição

INC Renda inicial da região

LAMBKHAT Coeficiente de ajuste da taxa de crescimento normal do estoque de capital

LAMBRORGE Coeficiente de ajuste da taxa de retorno esperada

LAMBRORG Coeficiente de ajuste da taxa de retorno

RORGFLEX Elasticidade da taxa de retorno relativo ao estoque de capital

RIGWQH Rigidez da alocação da riqueza dos agentes Família de cada região em investimentos.

RIGWQ_F Rigides da origem dos investimentos realizados por cada região
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externos, mas também devido à um dinamismo intrínseco da relação estoque-fluxo. 

Ou seja, quando há investimento líquido (ou poupança), a simples passagem do 

tempo acarretará em uma alteração no estoque de capital, independente de 

alterações nas variáveis exógenas. Dessa forma, ajustes que não são provenientes 

de choques externos, mas ocorrem de forma autônoma, também são capturados no 

modelo (IANCHOVICHINA e MCDOUGALL, 2001). 

 No GDyn, a base de dados é interpretada como sendo uma “foto” da 

economia em um determinado período, e considera-se que os dados relacionados à 

estoque e fluxo, são referentes ao mesmo ponto no tempo. Dessa forma, a equação 

(2) descreve o nível do estoque de capital ao longo do tempo: 

 

 𝑄𝐾(𝑟) = 𝑆𝑄𝐾𝑊𝑂𝑅𝐿𝐷 ∗ 𝑆𝑄𝐾(𝑟) [𝑄𝐾𝑂(𝑟) + ∫ 𝑁𝐸𝑇𝐼𝑁𝑉(𝑟)𝑑𝑇
𝑇𝐼𝑀𝐸

𝑇𝐼𝑀𝐸_0

] (2) 

 

Onde 𝑄𝐾(𝑟) representa o estoque de capital de uma determinada região 

𝑟23, 𝑄𝐾_0(𝑟) o estoque de capital dessa região em um tempo base (𝑇𝐼𝑀𝐸_0); 𝑇𝐼𝑀𝐸 o 

tempo atual; e as variáveis 𝑆𝑄𝐾𝑊𝑂𝑅𝐿𝐷 e 𝑆𝑄𝐾(𝑟) capturam mudanças nos estoques 

de capital, em nível global e local respectivamente. 

 Diferenciando a equação (2) temos: 

 

 𝑉𝐾(𝑟) ∗ 𝑞𝑘(𝑟) = 𝑉𝐾(𝑟)[𝑠𝑞𝑘𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑 + 𝑠𝑞𝑘(𝑟)] + 100𝑁𝐸𝑇𝐼𝑁𝑉(𝑟) ∗ 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 (3) 

 

Portanto, como pode ser observado na equação (3), qualquer alteração do 

investimento líquido em uma região, e/ou a variação dos estoques de capital local e/ou 

global, irão influenciar no nível do estoque de capital desta região. Como será 

demonstrado posteriormente, tais modificações são baseadas nas taxas de retorno 

do capital de cada região. 

 

 

 

                                            
23 A partir deste momento cada variável relacionada à uma região específica apresentará a notação (r) 

ao final, sendo r uma região genérica. 



42 
 

 

3.1.2.4 Ativos, Investimentos e Renda no GDyn 

 

Outro importante conceito que faz parte do GDyn é o de ativo financeiro24. 

Dentre todos ativos físicos (terra, capital, recursos naturais), apenas o capital físico 

possui uma representação indireta como sendo um ativo financeiro. Além do mais, o 

modelo possui a restrição de que somente os agentes Firma de cada região são 

proprietários do capital físico, e estes não possuem passivos. Os agentes Família, por 

sua vez, são proprietários de ativos financeiros. 

Idealmente, o modelo deveria permitir que os agentes Família tivessem 

participação acionária de forma direta nas firmas de quaisquer regiões. Entretanto, a 

ausência de dados de transações bilaterais de investimento, força o modelo a incluir 

a figura de um terceiro agente: Fundo Internacional25. Este agente atua como um 

intermediador financeiro para todos investimentos estrangeiros, sejam estes feitos 

pelos agentes Firma ou Família. Portanto, no GDyn, os agentes Família não podem 

ter participação acionária em quaisquer firmas estrangeiras de forma direta, mas 

somente através do Fundo Internacional (o modelo não possui restrição no caso de 

os agentes Família fazerem investimentos diretos em firmas locais) (IANCHOVICHINA 

e MCDOUGALL, 2001). 

O Fundo Internacional possui participação no patrimônio do agente Firma 

de todas as regiões, e semelhante aos agentes Firma, não possuem passivo, ou 

qualquer outro ativo, que não sejam as participações no patrimônio dos agentes 

Firma. Logo, o capital próprio total do Fundo Internacional, é obrigatoriamente igual 

ao valor de suas participações acionárias dos agentes Firma26.  

Com relação aos conceitos de renda e investimento, o GDyn considera 

como renda apenas os rendimentos de um ativo, desconsiderando quaisquer ganhos 

                                            
24 Com relação ao tratamento dos dados financeiro, (IANCHOVICHINA e MCDOUGALL, 2001) 

esclarecem que a inclusão do conceito de ativo financeiro no GDyn não tem como objetivo prover ao 
modelo uma representação completamente acurada das variáveis financeiras, mas apenas 
representar uma mobilidade internacional de capital, sem criar vazamento nas contas externas. 
Tendo em vista este objetivo, apesar de estarem cientes dos benefícios que uma teoria financeira 
mais robusta traria ao modelo, por motivos de simplicidade, optaram por adotar uma teoria financeira 
bastante simples e heurística.  

25 (IANCHOVICHINA e MCDOUGALL, 2001) denominam este fundo de Global Trust. O termo Fundo 
Internacional foi criado por este autor como tradução livre de Global Trust. 

26 Um pequeno problema dessa representação é que o modelo pode considerar de forma incorreta as 
posses de ativos estrangeiros, uma vez que os ativos estrangeiros de uma região estão alocados no 
Fundo Internacional, e o Fundo Internacional possui propriedade acionária do patrimônio dos 
agentes Firma de todas as regiões, logo, pode ser que parte dos ativos financeiros de uma região 
alocada no Fundo seja indiretamente parte de seus próprios ativos locais.  
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e/ou perdas de capital relativos à alteração do preço deste ativo. No caso do capital 

físico, o GDyn também desconsidera a depreciação do conceito de renda. No caso 

dos investimentos relacionados ao capital próprio alocado nos agentes Firma, ou 

Fundo Internacional, o GDyn considera investimento como sendo o valor monetário, 

da variação líquida, da quantidade de ativos que cada entidade possui, excluindo os 

ganhos de capital (IANCHOVICHINA e MCDOUGALL, 2001) 

Com relação ao portfólio de investimentos, o modelo não se baseia em 

aspectos de risco vs. retorno, mas sim em parâmetros de rigidez27 entre alocação de 

investimento doméstico ou externo, conforme explicado por (IANCHOVICHINA e 

MCDOUGALL, 2001) 

 

3.1.2.4.1 Fluxo de Renda Proveniente dos Ativos Financeiros 

 

O Esquema 4 exemplifica o fluxo de renda referente aos pagamentos e 

recebimentos realizados por agentes de duas regiões distintas 𝑟1 e 𝑟2:  

 

 
Esquema 4 - Fluxo de renda proveniente dos ativos financeiros pago e/ou recebidos pelos agentes 
Firma, Fundo Internacional e Família. 
Fonte: extraído de (IANCHOVICHINA e MCDOUGALL, 2001) 

 

Em resumo, em cada região o agente Firma distribui seu lucro (variável 

𝑌𝑄_𝐹𝐼𝑅𝑀(𝑟)) entre os agentes Fundo Internacional (variável 𝑌𝑄𝑇𝐹𝐼𝑅𝑀(𝑟)) e Família 

(variável (𝑌𝑄𝐻𝐹𝐼𝑅𝑀(𝑟)), conforme proporção em que os agentes de cada região 

                                            
27 Onde RIGWQH(r) é o parâmetro que define a rigidez dos ajustes de alocação da riqueza dos agentes 

Família de cada região, e RIGWQ_F(r) o parâmetro que define a rigidez dos ajustes da participação 
doméstica ou estrangeira no patrimônio das firmas locais. O valor relativo entre estes dois 
parâmetros é que definirá os ajustes de portfólio. 
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investiram. A renda do agente Fundo Internacional (variável 𝑌𝑄𝑇𝑅𝑈𝑆𝑇(𝑟)), é 

proveniente da valorização de seus investimentos, realizados nos agentes Firma de 

cada uma das regiões. O Fundo, por sua vez, distribui tais rendimentos aos agentes 

Família de cada região, conforme a proporção que tais agentes investiram no Fundo. 

Logo, a renda dos agente Família de cada região, será proveniente da valorização de 

seus investimentos no agente Firma local, e no Fundo Internacional. Por fim, a renda 

de cada região (variável 𝑌𝑄𝐻𝐻𝐿𝐷(𝑟)), somada à outras rendas desta região que não 

são provenientes do capital, bem como aos impostos indiretos, será o valor total da 

renda de uma região 𝐼𝑁𝐶𝑂𝑀𝐸(𝑟). (IANCHOVICHINA e MCDOUGALL, 2001) 

 

3.1.2.5 Teoria de Investimento do GDyn 

 

A teoria econômica sugere que os investimentos serão alocados nas 

regiões que tiverem as maiores taxas de retorno do capital, de forma que, havendo 

mobilidade perfeita do capital, as taxas de retorno de cada uma das regiões deverão 

se igualar no longo prazo. Portanto, conforme explicado por (IANCHOVICHINA e 

MCDOUGALL, 2001), a teoria de investimentos do GDyn está baseada em três 

pilares: 

a) gradual eliminação do erro entre às expectativas (atual e futura) das 

taxas de retorno do capital; 

b) gradual equalização das taxas de retorno do investimento entre 

todas regiões; 

c) movimento gradual da economia de cada região, para um 

crescimento em estado estacionário. 

(IANCHOVICHINA e MCDOUGALL, 2001) também chamam atenção para 

o fato de que, segundo a teoria econômica, os investimentos em uma determinada 

região deverão cair, caso a taxa de retorno do investimento dessa região também caia. 

Entretanto, nem sempre este fato é observado empiricamente. Para mitigar esta 

discrepância, o “investidor” do modelo considera a taxa de retorno esperada (ou seja, 

futura) para o investimento, ao invés de definir seu investimento com base na taxa de 

retorno atual (ou seja, observada). Porém, no longo prazo, deverá ocorrer uma 

convergência entre as taxas de retorno atual e esperada. 

Em suma, o modelo de investimentos do GDyn é baseado em uma teoria 

de expectativas adaptativas, ou seja, os investidores atuam de forma a eliminar, no 
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longo prazo, as disparidades existentes entre as taxas de retorno de diferentes 

regiões. Para isso, levam em consideração a taxa de retorno esperada para um 

investimento (cuja realização se dará no futuro), e não na taxa de retorno atual deste 

mesmo investimento. 

Como modelo ECG dinâmico, o GDyn possui um conjunto de equações que 

relaciona a taxa de retorno esperada, com a variação esperada para o nível do 

estoque de capital, e será com base nestes fatores que o nível de investimento de 

cada região será calculado. Dessa forma, o nível de investimento de uma região será 

influenciado por três fatores: 

a) relação entre a taxa de retorno esperada, e a taxa de retorno atual;  

b) relação entre a taxa de retorno esperada, e a taxa de retorno 

objetivo; 

c) relação entre a percepção dos investidores do crescimento do 

estoque de capital, e a taxa normal de crescimento do estoque de 

capital. 

Os tópicos a seguir explicarão um pouco melhor as principais taxas de 

retorno, bem como suas relações entre si, e como são definidos os principais 

parâmetros do modelo. 

 

3.1.2.5.1 Modelo Padrão: taxa de retorno atual 

 

Em um modelo teórico tradicional de investimentos, a prática de arbitragem 

realizada por investidores que buscam maximizar seus lucros, é o fator responsável 

por fazer com que as taxas de retorno do investimento em diferentes regiões, sejam 

uniformizadas no longo prazo, a uma taxa média global. Portanto, baseado nesta 

premissa, o modelo de investimentos do GDyn considera que a taxa líquida de retorno 

de um investimento em uma região (variável 𝑅𝑂𝑅𝑁𝐸𝑇(𝑟)), se igualará, no longo 

prazo28, a taxa de retorno média global (variável 𝑅𝑂𝑅𝐶𝑂𝑀𝑀). Com intuito de tornar o 

modelo ainda mais realista, o GDyn incorpora uma taxa prêmio (ou taxa de risco, 

                                            
28 A premissa de equalização das taxas de retorno entre regiões possui um embasamento teórico 

conforme análise econométrica feita por (GOLLUB e MCDOUGALL, 2012) utilizando uma base de 
dados com as taxas de retorno para 19 países da OECD. No trabalho desenvolvido pelos autores, a 
hipótese nula de não-convergência não foi aceita.  (GOLLUB e MCDOUGALL, 2012) também citam 
trabalho semelhante desenvolvido por (BERNARD e JONES, 1996) que obtiveram o mesmo 
resultado avaliando também países de OECD. 
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representada pela variável 𝑅𝑅𝐼𝑆𝐾(𝑟)), a qual está relacionada à fatores econômicos 

de cada região.  

Como a base de dados do GDyn possui informação da taxa de retorno bruta 

do investimento de cada região (variável 𝑅𝑂𝑅𝐺𝑅𝑂𝑆𝑆(𝑟)), desconta-se desta taxa, a 

taxa de risco, e a taxa de depreciação do capital (variável 𝑅𝐷𝐸𝑃(𝑟)). Portanto, as 

taxas de retorno líquido, bruta e comum (global), estarão relacionadas conforme 

equação (4): 

 

 𝑅𝑂𝑅𝑁𝐸𝑇(𝑟) = 𝑅𝑂𝑅𝐺𝑅𝑂𝑆𝑆(𝑟) − 𝑅𝑅𝐼𝑆𝐾(𝑟) − 𝑅𝐷𝐸𝑃(𝑟) = 𝑅𝑂𝑅𝐶𝑂𝑀𝑀 (4) 

   

Na prática, a variável 𝑅𝑂𝑅𝐺𝑅𝑂𝑆𝑆(𝑟) tem uma parcela relativa ao ganho de 

capital, e outra referente aos rendimentos do capital, conforme equação (5): 

 

 𝑅𝑂𝑅𝐺𝑅𝑂𝑆𝑆(𝑟) =
𝑅𝐸𝑁𝑇𝐴𝐿(𝑟)

𝑃𝐶𝐺𝐷𝑆(𝑟)
+ 𝑅𝐺_𝑃𝐶𝐺𝐷𝑆(𝑟) (5) 

 

Onde a variável 𝑅𝐸𝑁𝑇𝐴𝐿(𝑟) refere-se ao preço do capital em cada região, 

e a variável 𝑅𝐺_𝑃𝐶𝐺𝐷𝑆(𝑟) à taxa de crescimento no preço do capital. Entretanto, como 

o GDyn utiliza um método período-a-período, a taxa 𝑅𝐺_𝑃𝐶𝐺𝐷𝑆(𝑟) é desconhecida, e 

por este motivo é desconsiderada na solução. Logo, a taxa de retorno bruta de uma 

região, será a relação entre o retorno do capital e o preço deste capital, calculada 

conforme a equação (6). 

 

 𝑅𝑂𝑅𝐺𝑅𝑂𝑆𝑆(𝑟) =
𝑅𝐸𝑁𝑇𝐴𝐿(𝑟)

𝑃𝐶𝐺𝐷𝑆(𝑟)
 (6) 

 

A teoria descrita até o momento é baseada na taxa de retorno atual de um 

investimento (taxa observada). Entretanto, tal modelo é adequado apenas nos casos 

onde o mecanismo de ajuste das taxas de retorno é perfeito e instantâneo, uma vez 

que, devido aos custos associados aos ajustes dos níveis do estoque de capital, e 

também ao fato de que a oferta de capital não é perfeitamente elástica, na prática, 

não é possível que ocorra um ajuste instantâneo no estoque de capital29. Por este 

                                            
29 Segundo (IANCHOVICHINA e MCDOUGALL, 2001), as principais limitações do GDyn são: não 

capturar o efeito do ganho devido mudança nos preços dos bens de capital; o modelo assume 



47 
 

 

motivo, o GDyn utiliza uma teoria baseada em ajustes defasados para as taxas de 

retorno, e para isso, também leva em consideração uma taxa de retorno objetivo de 

cada região (variável 𝑅𝑂𝑅𝐺𝑇𝐴𝑅𝐺(𝑟), que no longo prazo, deverá ser equivalente à 

taxa de retorno bruta observada. 

 

𝑅𝑂𝑅𝐺𝑅𝑂𝑆𝑆(𝑟) − 𝑅𝑂𝑅𝐺𝑇𝐴𝑅𝐺(𝑟) = 0 (7) 

 

A abordagem de ajustes defasados é descrita pela equação (8): 

 

 𝑅𝑅𝐺_𝑅𝑂𝑅𝐺(𝑟) = 𝐿𝐴𝑀𝐵𝑅𝑂𝑅𝐺(𝑟) ∗ 𝑙𝑜𝑔
𝑅𝑂𝑅𝐺𝑇𝐴𝑅𝐺(𝑟)

𝑅𝑂𝑅𝐺𝑅𝑂𝑆𝑆(𝑟)
 (8) 

 

Onde 𝑅𝑅𝐺_𝑅𝑂𝑅𝐺(𝑟) é a taxa de crescimento requerida para taxa de retorno 

da região. Ou seja, se a taxa de retorno objetivo de uma região for maior (menor) que 

a taxa de retorno observada, a taxa de crescimento requerida será negativa (positiva), 

o que influenciará o nível de investimento a ser realizado nesta região. A velocidade 

com o qual tal ajuste será realizado, será dado pelo coeficiente  𝐿𝐴𝑀𝐵𝑅𝑂𝑅𝐺(𝑟)30.  

 

Diferenciando a equação (8) temos que: 

 

 𝑟𝑟𝑔_𝑟𝑜𝑟𝑔(𝑟) = 𝐿𝐴𝑀𝐵𝑅𝑂𝑅𝐺(𝑟) ∗ [𝑟𝑜𝑟𝑔𝑡(𝑟) − 𝑟𝑜𝑟𝑔𝑎(𝑟)] (9) 

 

Portanto, conforme equação (9), a variação da taxa de crescimento 

requerida para taxa de retorno do investimento, será dado pela diferença entre as 

taxas de retorno objetivo da região (variável 𝑟𝑜𝑟𝑔𝑡(𝑟)) e a taxa de retorno atual 

(variável 𝑟𝑜𝑟𝑔𝑎(𝑟)), multiplicada pela variável de ajuste 𝐿𝐴𝑀𝐵𝑅𝑂𝑅𝐺(𝑟). 

                                            
mobilidade perfeita de capital entre regiões, de forma que exagera a elasticidade de oferta dos bens 
de capital; o modelo não incorpora outros efeitos observados no mundo real tais como custos de 
ajuste para expansão da oferta. Como consequência, quando aplicado determinados choques ao 
modelo, estes poderiam responder com aumentos irreais no preço dos bens de capital, ou grandes 
elevações das taxas de investimento, de forma a equalizar as taxas de rendimento local e global. 

30 Conforme demonstrado por (GOLLUB e MCDOUGALL, 2012), o valor do parâmetro 𝐿𝐴𝑀𝐵𝑂𝑅𝐺(𝑟) 
pode ser ajustado de forma a forçar o modelo a atingir o valor calculado econometricamente para a 
taxa de retorno esperada. Em seu trabalho os autores simularam a taxa de retorno convergente 
esperada no longo prazo para os países da OECD (utilizando o Reino Unido como benchmark), e 

obtiveram uma taxa de 9%. Como pode ser observado, quanto maior for a taxa 𝐿𝐴𝑀𝐵𝑅𝑂𝑅𝐺(𝑟), maior 
será a taxa de crescimento requerida para a taxa de retorno. 
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É importante destacar que, conforme equação (10), a taxa de retorno do 

investimento de uma região (variável 𝑅𝑂𝑅𝐺𝑇𝐴𝑅𝐺(𝑟)) é a soma das variáveis 

𝑆𝐷𝑅𝑂𝑅𝑇𝑊𝑂𝑅𝐿𝐷 e 𝑆𝐷𝑅𝑂𝑅𝑇𝐴𝑅𝐺(𝑟), as quais são responsáveis por capturar variações 

das taxas de retorno em nível global e local, possibilitando assim a acomodação da 

variação dos níveis de investimento realizados, tanto na região, quanto uma média 

global.  

 

 𝑅𝑂𝑅𝐺𝑇𝐴𝑅𝐺(𝑟) = 𝑆𝐷𝑅𝑂𝑅𝑇𝑊𝑂𝑅𝐿𝐷 + 𝑆𝐷𝑅𝑂𝑅𝑇𝐴𝑅𝐺(𝑟). (10) 

 

Diferenciando a equação (10) temos que: 

 

 𝐷𝑅𝑂𝑅𝑇(𝑟) = 𝑆𝐷𝑅𝑂𝑅𝑇 + 𝑆𝐷𝑅𝑂𝑅𝑇(𝑟). (11) 

 

Portanto, a variação da taxa de investimento objetivo de uma região, será 

a soma da variação da taxa de investimento a nível global (a qual será comum para 

todas regiões), e uma parcela referente à variação decorrente de fatores internos da 

região, tais como as taxas de risco (ou prêmio), depreciação do estoque de capital, 

dentre outros. A variação percentual da taxa de retorno objetivo de uma região 

(variável 𝑟𝑜𝑟𝑔𝑡(𝑟)) será calculada conforme equação (12): 

 

 𝑅𝑂𝑅𝐺𝑇𝐴𝑅𝐺(𝑟) ∗ 𝑟𝑜𝑟𝑔𝑡(𝑟) = 𝐷𝑅𝑂𝑅𝑇(𝑟) (12) 

 

3.1.2.5.2 Modelo Baseado em Expectativas Adaptativas 

 

No tópico anterior foi apresentado o modelo baseado em ajustes defasados 

da taxa de retorno. Ou seja, o investidor leva em consideração a taxa de retorno 

objetivo da região, e não a taxa de retorno corrente. Entretanto, o GDyn também leva 

em consideração a expectativa do investidor, com relação à taxa de retorno no futuro. 

Por isso, é importante diferenciar o período quando a expectativa é formada 

(expectation time), para quando ela é projetada (realization time), pois são justamente 

estes dois períodos que definirão a agenda de investimentos dos agentes. 

O racional por trás deste modelo, é que investidores tem ciência de que 

quanto maior for o nível do estoque de capital, menor será a taxa de retorno do 

investimento. Dessa forma, a taxa de retorno esperada de um investimento para uma 
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determinada região, está diretamente relacionada à taxa de crescimento do estoque 

de capital, que é justamente o nível de investimentos nesta região. A equação (13) 

modela o racional apresentado: 

 

 
𝑅𝑂𝑅𝐺𝐸𝑋𝑃(𝑟)

𝑅𝑂𝑅𝐺𝑅𝐸𝐹(𝑟)
= [

𝑄𝐾(𝑟)

𝑄𝐾𝐹(𝑟)
]

−𝑅𝑂𝑅𝐺𝐹𝐿𝐸𝑋(𝑟)

 (13) 

 

Onde 𝑅𝑂𝑅𝐺𝐸𝑋𝑃(𝑟) é a variável referente à taxa de retorno bruta esperada, 

e 𝑅𝑂𝑅𝐺𝑅𝐸𝐹(𝑟) a taxa de retorno bruta de referência desta região. Da mesma forma, 

𝑄𝐾(𝑟) é a variável referente ao nível do estoque de capital atual de uma determinada 

região, e 𝑄𝐾𝐹(𝑟)31 o nível do estoque de referência dessa mesma região. O parâmetro 

𝑅𝑂𝑅𝐺𝐹𝐿𝐸𝑋(𝑟) refere-se à elasticidade da taxa de retorno esperada, em relação ao 

nível do estoque de capital.  

A taxa de crescimento esperada é calculada diferenciando a equação (13) 

em relação ao período de realização do investimento, e seu valor será calculado 

conforme equação (14): 

 

 𝐸𝑅𝐺_𝑅𝑂𝑅𝐺(𝑟) = −𝑅𝑂𝑅𝐺𝐹𝐿𝐸𝑋(𝑟) [
𝑄𝐶𝐺𝐷𝑆(𝑟)

𝑄𝐾(𝑟)
− 𝑅𝐷𝐸𝑃(𝑟) − 𝐾𝐻𝐴𝑇(𝑟)] (14) 

 

Portanto, conforme equação (14), o GDyn modela o comportamento do 

investidor baseado tanto no ambiente atual, quanto na taxa de retorno esperada. 

Dessa forma, a taxa de crescimento esperada da taxa de retorno varia inversamente 

com o nível do investimento. Ou seja, quando os investidores observam que está 

havendo um aumento no nível de investimento, estes esperam que a taxa de retorno 

do investimento será menor no futuro. Isso significa que, no longo prazo, a taxa de 

crescimento esperada para a taxa de retorno, irá se igualar32, à taxa de crescimento 

esperada para a região, ou seja: 

 

                                            
31 O estoque de capital de referência de uma determinada região é calculado pela equação: 𝑄𝐾𝐹(𝑟) =

 𝑄𝐾𝑂(𝑟)𝑒𝐾𝐻𝐴𝑇(𝑟)𝑇𝑅𝐸𝐴𝐿, onde 𝑇𝑅𝐸𝐴𝐿 seria o tempo para o qual espera-se que o investimento seja 

realizado, 𝑄𝐾𝑂 o estoque de capital para 𝑇𝑅𝐸𝐴𝐿 = 0. 
32 O modelo do GDyn também incorpora uma correção da taxa de crescimento esperada para taxa de 

retorno, de forma que as taxas se aproximem ao longo do tempo. Tal modelo de correção pode ser 
visto em (IANCHOVICHINA e MCDOUGALL, 2001).   
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 𝐸𝑅𝐺_𝑅𝑂𝑅𝐺(𝑟) = 𝑅𝑅𝐺_𝑅𝑂𝑅𝐺(𝑟)    ‘(15) 

 

Diferenciando a equação (14) temos que a variação da taxa de retorno 

esperada será dada por: 

 

 𝑒𝑟𝑔_𝑟𝑜𝑟𝑔(𝑟) = −𝑅𝑂𝑅𝐺𝐹𝐿𝐸𝑋(𝑟)[𝐼𝐾𝐴𝑅𝐴𝑇𝐼𝑂(𝑟) ∗ (𝑞𝑐𝑔𝑑𝑠(𝑟) − 𝑞𝑘(𝑟)) − 𝐷𝐾𝐻𝐴𝑇(𝑟)] (16) 

 

Onde 𝑒𝑟𝑔_𝑟𝑜𝑟𝑔(𝑟) é a variável referente à variação absoluta da taxa de 

crescimento esperada para a taxa de retorno objetivo da região; 𝐼𝐾𝐴𝑅𝐴𝑇𝐼𝑂(𝑟) a 

variável referente à relação entre a taxa de investimento e nível do estoque de capital 

(
𝑄𝐶𝐺𝐷𝑆(𝑟)

𝑄𝐾(𝑟)
); e 𝐷𝐾𝐻𝐴𝑇(𝑟)33 a variável referente à variação absoluta na taxa normal de 

crescimento do estoque de capital. 

Conforme apresentada anteriormente, a equação (9) modela a reação dos 

investidores quando estes comparam as taxas de retorno do investimento objetivo e 

atual de cada região. Entretanto, no modelo baseado em expectativas adaptativas, o 

investidor reagirá baseado na taxa de retorno esperada, e não na taxa de retorno 

atual, de forma que a equação (9) é adaptada substituindo a variável 𝑟𝑜𝑟𝑔𝑎(𝑟) por 

𝑟𝑜𝑟𝑔𝑒(𝑟): 

 

 𝑒𝑟𝑔_𝑟𝑜𝑟𝑔(𝑟) = 𝐿𝐴𝑀𝐵𝑅𝑂𝑅𝐺(𝑟) ∗ [𝑟𝑜𝑟𝑔𝑡(𝑟) − 𝑟𝑜𝑟𝑔𝑒(𝑟)] (17) 

 

Onde a variável 𝑟𝑜𝑟𝑔𝑒(𝑟), a qual representa a taxa de retorno esperada da 

região, é calculada conforme equação (18)34  

 

 

𝑟𝑜𝑟𝑔𝑒(𝑟) = −𝑅𝑂𝑅𝐺𝐹𝐿𝐸𝑋(𝑟) ∗ [𝑞𝑘(𝑟) − 100 ∗ 𝐾𝐻𝐴𝑇(𝑟) ∗ 𝑡𝑖𝑚𝑒] 

                       −100 ∗ 𝐿𝐴𝑀𝐵𝑅𝑂𝑅𝐺𝐸(𝑟) ∗ 𝐸𝑅𝑅𝑅𝑂𝑅𝐺(𝑟) ∗ 𝑡𝑖𝑚𝑒 

                                            +𝑠𝑟𝑜𝑟𝑔𝑒(𝑟) 

(18) 

 

                                            
33 A coeficiente 𝐾𝐻𝐴𝑇(𝑟) é atualizado constantemente na simulação do GDyn, de forma a manter a 

consistência da variável 𝑟𝑜𝑟𝑔𝑒(𝑟) ao longo do tempo. A correção é feita conforme a equação 
𝐷𝐾𝐻𝐴𝑇(𝑟) = 100 ∗ 𝐿𝐴𝑀𝐵𝐾𝐻𝐴𝑇(𝑟) ∗ [𝐾𝐻𝐴𝑃𝑃(𝑟) − 𝐾𝐻𝐴𝑇(𝑟)] ∗ 𝑡𝑖𝑚𝑒, onde 𝐿𝐴𝑀𝐵𝐾𝐻𝐴𝑇(𝑟) é o 

parâmetro relacionado à velocidade com que as taxas irão se ajustar ao longo do tempo, e 𝐾𝐻𝐴𝑃𝑃(𝑟) 
a taxa de crescimento atual (aparente) do estoque de capital. O desenvolvimento do cálculo da 
variável 𝐾𝐻𝐴𝑃𝑃(𝑟) pode ser encontrado em (IANCHOVICHINA, MCDOUGALL, et al., 2012). 

34  O desenvolvimento do cálculo da variável 𝑟𝑜𝑟𝑔𝑒(𝑟) pode ser encontrado em (IANCHOVICHINA, 
MCDOUGALL, et al., 2012). 
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Por fim, conforme a equação (19), podemos reescrever a equação (14) de 

forma relacionar o nível de investimento de uma região, com a taxa de crescimento 

esperada para a taxa de retorno daquela região: 

 

 𝑄𝐶𝐺𝐷𝑆(𝑟) = 𝑄𝐾(𝑟)[𝑅𝐷𝐸𝑃(𝑟) + 𝐾𝐻𝐴𝑇(𝑟) − 𝑅𝑂𝑅𝐺𝐹𝐿𝐸𝑋(𝑟)−1 ∗ 𝐸𝑅𝐺_𝑅𝑂𝑅𝐺(𝑟)] (19) 

 

Onde 𝑄𝐶𝐺𝐷𝑆(𝑟) é o nível de investimento na região, 𝐾𝐻𝐴𝑇(𝑟) a taxa de 

crescimento normal do estoque de capital desta região, e 𝑅𝑂𝑅𝐺𝐹𝐿𝐸𝑋(𝑟) a elasticidade 

da taxa de retorno esperada em relação ao nível do estoque de capital. 

No Gráfico 7 cada ponto representa um par (nível do estoque de capital, 

taxa de retorno), e as curvas são os esquemas de investimento para cada modelo 

apresentado anteriormente:  

 

Gráfico 7 - Cronograma de investimento baseado nas taxas de retorno esperada e atual.  
Fonte: extraído de (IANCHOVICHINA e MCDOUGALL, 2001). 
Nota: adaptado pelo autor. 

A curva (A) representa o esquema de investimentos que considera que o 

período de realização do investimento, coincide com o período de formação da 

expectativa. Ou seja, neste esquema o investidor toma sua decisão baseada no nível 

do estoque de capital atual, bem como sua taxa de crescimento aparente. 

A curva (E) representa o esquema de investimentos que considera que o 

período de realização do investimento, será posterior ao período de formação da 

expectativa. Ou seja, o investidor toma uma decisão no período atual, porém, baseada 

na sua expectativa para taxa de retorno futura, a qual, conforme equação (18), 

depende de três fatores principais: 
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a) diferença entre a taxa de crescimento do estoque de capital 

(
𝑞𝑘(𝑟)

100∗𝑡𝑖𝑚𝑒
); e a taxa normal de crescimento (𝐾𝐻𝐴𝑇(𝑟)); 

b) uma correção relacionada ao erro da taxa de retorno esperada, e a 

taxa de retorno atual (variável 𝐸𝑅𝑅𝑅𝑂𝑅𝐺(𝑟)); 

c) um fator exógeno (variável 𝑠𝑟𝑜𝑟𝑔𝑒(𝑟))35.  

A inclinação de ambas as curvas é representada pela variável 

𝑅𝑂𝑅𝐺𝐹𝐿𝐸𝑋(𝑟), que é a elasticidade da taxa de retorno esperada, em relação ao nível 

do estoque de capital.  

Conforme equação    ‘(15), é esperado que as taxas de crescimento 

esperada e atual se igualem no período de realização do investimento, e o ajuste será 

feito conforme explicação a seguir: 

 

a) Se a taxa de retorno esperada for igual à taxa atual ( 𝑅𝑂𝑅𝐺𝐸𝑋𝑃(𝑟) =

𝑅𝑂𝑅𝐺𝑅𝑂𝑆𝑆(𝑟)), e a taxa de crescimento do estoque de capital 

normal for igual a aparente (𝐾𝐻𝐴𝑃𝑃(𝑟) = 𝐾𝐻𝐴𝑇(𝑟)), então ambas 

as curvas serão coincidentes durante todo o período; 

b) Se a taxa de retorno esperada for igual a taxa atual ( 𝑅𝑂𝑅𝐺𝐸𝑋𝑃(𝑟) =

𝑅𝑂𝑅𝐺𝑅𝑂𝑆𝑆(𝑟)), mas a taxa de crescimento do estoque de capital 

normal for menor que a aparente (𝐾𝐻𝐴𝑃𝑃(𝑟) > 𝐾𝐻𝐴𝑇(𝑟)), então 

ambas as curvas serão coincidentes inicialmente, porém, a curva (A) 

se deslocará para direita de forma mais acelerada. Entretanto, o 

processo de correção para as taxas de crescimento do estoque de 

capital atuará de forma a corrigir a diferença ao longo do tempo;  

c) Se a taxa de retorno esperada for maior que a taxa atual 

(𝑅𝑂𝑅𝐺𝐸𝑋𝑃(𝑟) > 𝑅𝑂𝑅𝐺𝑅𝑂𝑆𝑆(𝑟)), e a taxa de crescimento do 

estoque de capital normal for igual a aparente (𝐾𝐻𝐴𝑃𝑃(𝑟) =

𝐾𝐻𝐴𝑇(𝑟)), então a curva (E) iniciará deslocada (para direita), porém, 

devido ao mecanismo de ajuste das taxas de retorno, ambas 

tornarão a ser coincidentes no longo prazo.  

 

                                            
35 Como padrão a variável 𝑠𝑟𝑜𝑟𝑔𝑒(𝑟) é exógena e de valor zero. Entretanto, ela é adicionada ao modelo 

caso seja necessário adicionar um choque extra na taxa de retorno esperada, ou caso seja 
necessário desabilitar o modelo de expectativas adaptativas, tornando tal variável endógena, e 
definindo de forma direta os níveis de investimento para cada região. 
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3.2 ABORDAGEM PRÁTICA 

 

Para calcular os impactos decorrentes da implementação de determinada 

política, o GDyn simula dois cenários de forma recursiva: cenário baseline e cenário 

policy. No cenário baseline são considerados os dados base do modelo de fluxo 

comercial, matriz de contabilidade social, além das projeções para as principais 

variáveis macroeconômicas: PIB, mão-de-obra (qualificada e não-qualificada), 

população e estoque de capital. Ou seja, este cenário representa como a economia 

deveria ser comportar, na ausência de um choque externo. Já no cenário policy, além 

de considerar a evolução das variáveis macroeconômicas, aplica-se um choque 

exógeno em alguma(s) variável(is), de forma a simular a política que é objeto de 

estudo. No caso deste trabalho, aplicou-se um choque sobre as tarifas de importação, 

como forma de simular a abertura comercial. 

Para cada período simulado o GDyn calcula a diferença dos resultados 

obtidos para os cenários policy e baseline, de forma que o resultado desta diferença 

é o impacto da política aplicada. Logo, os dados utilizados como projeção para as 

variáveis macroeconômicas, bem como a definição das variáveis endógenas e 

exógenas, têm um impacto direto no resultado final da simulação, e por este motivo 

os próximos tópicos detalharão um pouco mais a definição de ambos cenários.   

 

3.2.1 Cenário Baseline 

 

O cenário baseline é construído utilizando dados históricos e projeções 

para as principais variáveis macroeconômicas (PIB, população, fatores de produção). 

No caso desta pesquisa, os dados históricos são referentes ao período de 2011 a 

2017, enquanto as projeções são para o período de 2018 a 2040. A origem dos dados 

é especificada abaixo: 

a) população e produto interno bruto (PIB): os dados de 2011 a 2017, 

foram extraídos do relatório do Banco Mundial. As projeções de 2018 

a 2040, foram extraídas do Centre d'Etudes Prospectives et 

d'Informations Internationales (CEPII);  
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b) Mão-de-obra qualificada, não-qualificada36, recursos naturais e 

terra: os dados de 2011 a 2040 foram extraídas do relatório do 

CEPII.  

 

Para simulações do cenário baseline, todas as variáveis37 do GDyn que 

representam as variáveis macroeconômicas descritas acima, foram definidas como 

sendo exógenas. Nas simulações foram aplicados choques sobre tais variáveis, de 

forma que os valores utilizados nas simulações para os anos posteriores a 2017, 

fossem iguais aos previstos pelas projeções.  

 

3.2.2 Cenários Policy 

 

No cenário policy a variável PIB foi “endogeneizada”, e fora aplicado um 

choque sobre as tarifas de importação dos setores que possuíam algum tipo de bem 

classificado como BIT ou BK, de forma a simular a desgravação tarifária proposta. 

Portanto, dois cenários policy distintos foram simulados:  

a) cenário 1: desgravação tarifária aplicada apenas sobre itens BIT e 

BK, adotada apenas pelo Brasil;  

b) cenário 1.1: desgravação tarifária de itens BIT, BK e siderúrgicos 

(ferro e aço), adotada apenas pelo Brasil; 

c) cenário 2: desgravação tarifária aplicada apenas sobre itens BIT e 

BK, adotada por todos países do Mercosul. 

Para os cenários 1 e 2, foram aplicadas a mesma desgravação tarifária 

para itens BIT e BK, a qual será detalhada no tópico a seguir. O Cenário 1.1 utilizou a 

mesma desgravação aplicado sobre os bens BIT e BK do cenário 1 e 2, além de uma 

segunda desgravação para bens do setor siderúrgico38.  

 

 

                                            
36 Neste caso, para mão-de-obra não qualificada foi utilizado como proxy o percentual da população 

com educação secundária, e para mão-de-obra qualificada foi utilizado como proxy o percentual da 
população com educação terciária; 

37 Variáveis do GDyn: qfactsup ("unsklab",REG), qfactsup ("sklab",REG), pop, qgdp, time. 
38 Para desgravação do setor siderúrgico não foram selecionadas NCMs específicas, mas o choque 

tarifário foi aplicado para todos os códigos HS6 do setor L_S do GDyn. 
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3.2.2.1 Seleção de Bens BIT e BK Para Desgravação Tarifário 

 

A desgravação tarifária proposta por este trabalho foi uma redução 

unilateral das tarifas de importação para 4%, dos itens classificados como bens de 

capital (BK) e bens de informática e telecomunicações (BIT), em um prazo máximo de 

5 anos. O valor de 4% refere-se é uma média ponderada global para bens 

manufaturados, conforme extraído em (WORLD BANK, 2018)39. 

Dessa forma, o primeiro passo foi verificar quais bens são classificados 

como BIT e BK, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Comércio e Indústria 

(MDIC). A relação com as nomenclaturas comuns do Mercosul (NCM) fora obtida 

diretamente do portal do MDIC, e encontra-se atualizada até a Resolução Camex nº 

46 de 03/07/2018. Com base nesta resolução, atualmente existem 1.225 NCMs 

classificados como BK, e 397 NCMs classificados como BIT.  

Como este trabalho também avaliou uma desgravação tarifária para os 

demais países do Mercosul, foi feita uma análise da proporção de itens BK e BIT que 

fazem parte da Tarifa Externa Comum (doravante TEC). Como  pode ser observado 

na Tabela 1, praticamente a totalidade dos itens BK (cuja tarifa de importação é 

superior à 4%)40, fazem parte da TEC, sendo que apenas 02 NCMs (ou seja, 0,21%), 

fazem parte da lista de exceção à TEC (doravante LETEC). 

 

Tabela 1: Desgravação tarifária proposta para bens de capital (BK). 

 
Fonte: Resolução Camex nº 46 de 03/07/2018 
Nota:  
* Tabela elaborada pelo autor. 

 

Semelhantemente, também foram extraídos os itens BIT (cuja tarifa de 

importação é superior à 4%), e a desgravação está apresentada na Tabela 2. 

                                            
39 Para chegar no valor de 4%, foi selecionado “World” como região, e a série “Tariff rate, applied, 

wighted mean, manufactured products” 
40 Para os demais NCMs cuja a tarifa de importação seja menor que 4%, foi mantida a tarifa atual, sem 

qualquer aplicação de choque durante a simulação. 

Classificação Tarifa 
Número de 

NCMs
2019 2020 2021 2022 2023

8% 1 6% 4% 4% 4% 4%

10% 18 8% 6% 4% 4% 4%

14% 915 12% 10% 6% 4% 4%

LETEC-BK 14% 2 12% 10% 8% 6% 4%

TEC-BK
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Novamente, assim como itens BK, a maior parte dos itens BIT também fazem parte 

da TEC. 

 

Tabela 2 - Desgravação tarifária proposta para bens de informática e 
telecomunicações (BIT). 

 
Fonte: Resolução Camex nº 46 de 03/07/2018 
Nota:  
* Tabela elaborada pelo autor. 

 

Para classificar os diversas bens do modelo, a base de dados do GTAP 

utiliza o Harmonized System a 6 dígitos (doravante HS6). Por outro lado, a 

classificação dos bens segundo o MDIC é baseada na NCM, a qual utiliza uma 

classificação a 8 dígitos. Entretanto, como os códigos HS6 do GTAP coincidem até o 

sexto dígito com as NCM, este trabalho utilizou os 6 primeiros dígitos dos códigos 

NCMs dos itens BIT e BK. Sendo assim, considerando apenas os 6 primeiros dígitos, 

e excluindo as repetições (haja visto que alguns possuem os 6 primeiros dígitos 

coincidentes), a quantidade de bens será de 665 BK e 95 BIT. 

 

Tabela 3 - Comparativo da quantidade de NCMs (a 6 dígitos) com códigos HS6 do 
GTAP. 

 
Fonte: número de NCMs obtidos da Resolução Camex nº 46 de 03/07/2018 
Nota:  
* Tabela elaborada pelo autor. 

 

Classificação Tarifa 
Número 

de NCMs
2019 2020 2021 2022 2023

6% 8 4% 4% 4% 4% 4%

8% 24 6% 4% 4% 4% 4%

10% 5 8% 6% 4% 4% 4%

12% 86 10% 6% 4% 4% 4%

14% 23 12% 10% 6% 4% 4%

16% 63 14% 12% 10% 6% 4%

6% 11 4% 4% 4% 4% 4%

8% 2 6% 4% 4% 4% 4%

10% 11 8% 6% 4% 4% 4%

12% 2 10% 6% 4% 4% 4%

14% 2 12% 10% 6% 4% 4%

TEC-BIT

LETEC-BIT

BK BIT

Total NCM a 8 dígitos (TEC ou LETEC) 1225 397

Total NCM a 6 dígitos sem repetição 665 95

Total HS6 GTAP com correspondência MDIC 636 91

% de correspondência MDIC (NCM a 6 dígitos) x GTAP (HS6) 96% 96%
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Uma vez realizada a correspondência entre códigos HS6 e NCM, observou-

se que dos 57 setores do GTAP, apenas 10 possuíam itens classificados como BIT 

ou BK, conforme apresentado na Tabela 4. Observa-se que os setores mais afetados 

em um cenário de desgravação tarifária seriam “Máquinas e Equipamentos (OME)”, 

“Equipamentos Eletrônicos (ELE)” e “Outros Equipamentos de Transportes (OTN” 

haja visto que estes possuem a maior quantidade de itens classificados como BIT ou 

BK. 

 
Tabela 4 - Setores do GTAP cujos bens (nível HS6) possuem correspondência com 

NCM (à 6 dígitos) BK ou BIT  

 
Fonte: número de NCMs obtidos da Resolução Camex nº 46 de 03/07/2018 
Nota:  
* Tabela elaborada pelo autor. 

 

3.2.2.2 Cálculo do choque tarifário 

 

Após agrupado os NCM em setores, o passo seguinte foi calcular as tarifas 

de importação (média), aplicada pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, sobre 

importação de bens provenientes do Canadá, Estados Unidos, México, União 

Europeia (28 países), China e Demais Países (agrupados como “Resto do Mundo”). 

A escolha destas regiões foi feita com base em alguns critérios tais como: nível de 

relacionamento comercial, como a China e Estados Unidos (principais parceiros 

econômicos de todos países do Mercosul); negociações de acordos comerciais em 

curso, como no caso da União Europeia (28) e Canadá; e similaridade econômica com 

os países que compõe Mercosul, como no caso do México.  

Setores GTAP BK BIT
% em relação ao total 

de NCMs BIT ou BK

Máquinas e Equipamentos (OME) 536 28 78%

Equipamentos Eletrônicos (ELE) 15 54 9%

Outros Equipamentos de Transporte (OTN) 56 0 8%

Produtos de Metal (FMP) 17 0 2%

Veículos Automotores e Peças (MVH) 11 1 2%

Produtos Químicos, Plásticos e Borrachas (CRP) 0 3 0%

Metais Não-Ferrosos (NFM) 0 2 0%

Minerais Não-Metálicos (NMM) 0 2 0%

Outros Produtos Manufaturados (OMF) 0 1 0%

Papel e Produtos de Papel (PPP) 1 0 0%
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Este cálculo foi efetuado com auxílio do software TASTE41, o qual 

disponibiliza a tarifa de importação aplicada (AHS), e o fluxo de transações comerciais 

no nível HS6, para cada região. Entretanto, com intuito de reforçar a qualidade do 

estudo, antes de serem efetuados os cálculos das tarifas médias ponderadas, as 

tarifas extraídas do TASTE foram comparadas com as tarifas reportadas pela OMC, 

extraídas da plataforma do World Integrated Trade Solution (WITS). Os códigos HS6 

cujas tarifas de importação apresentaram diferenças de ±1%, optou-se por utilizar a 

tarifa da OMC. 

Uma vez obtida as tarifas de importação para cada item HS6, foi calculado 

o valor da tarifa média, ponderada pelo fluxo de comercial, de cada item HS6, de cada 

setor do GTAP que possuía ao menos um item classificado como BIT ou BK, para 

Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Para o ano base, as tarifas de importação foram 

aquelas extraídas diretamente do TASTE ou da OMC. Para os 5 anos seguintes 

(período de desgravação), os itens BK e BIT tiveram as alíquotas de importação 

reduzidas, conforme desgravação tarifária proposta na Tabela 1 e Tabela 2.  

Na Tabela 27 (APÊNDICE C) são apresentadas as tarifas de importação 

média, ponderada pelo fluxo comercial a nível HS6, aplicadas pelo Brasil, Argentina, 

Paraguai e Uruguai, antes e depois da desgravação tarifária sobre os itens BIT e BK. 

Como esperado, os setores de “Máquinas e Equipamentos (OME)”, “Outros 

Equipamentos de Transportes (OTN)”, e “Eletrônicos (ELE)”, por terem a maior 

quantidade de itens BIT e BK, de fato são os que seriam mais impactados pela 

redução na tarifa de importação média. 

Uma vez calculada as tarifas de importação pré e pós desgravação, foram 

calculados os choques anuais que deveriam ser aplicados nas tarifas de importação 

do modelo, adotadas por cada setor, de cada um dos países do Mercosul, de forma a 

simular uma redução das tarifas de importação nos cenários policy.  

Uma vez tendo as projeções para as variáveis macroeconômicas, e 

definidos os choques que devem ser aplicados para simular a desgravação tarifária 

proposta, foram realizadas as simulações.  

 

                                            
41 TASTE é um programa desenvolvido por Mark Horridge e David Laborde, o qual faz uma leitura dos 

dados HS6 produzidos pelo International Trade Center (ITC) e pelo Centre d'Etudes Prospectives et 
d'Informations Internationales (CEPII), e apresenta a tarifa de importação aplicada (Bound Tariff) no 
nível HS6 para cada região. 
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4 RESULTADOS 

 

Como foram simulados dois cenários policy diferentes, os resultados serão 

apresentados da seguinte forma: 

a) cenário 1 - desgravação adotada apenas pelo Brasil: neste tópico 

foram apresentados os resultados apenas para o Brasil, buscando 

explicá-los, sempre que possível, com o referencial teórico utilizado 

como baste desta pesquisa;  

b) cenário 1.1 – desgravação sobre itens siderúrgicos: este tópico foi 

inserido para avaliar uma possível alternativa para reduzir os 

impactos negativos esperados pelo setor de “Máquinas e 

Equipamentos (OME)”, obtidos a partir da simulação do cenário 1; 

c) cenário 2 - desgravação adotada por todos países do Mercosul: 

neste caso, os resultados para o Brasil foram comparados com os 

resultados obtidos no cenário 1, buscando novamente relacionar 

com a teoria econômica, e/ou evidências empíricas. Também foram 

apresentados e discutidos os resultados para Argentina, 

comparando-os com os resultados para o Brasil (os resultados para 

o Paraguai e Uruguai foram somente apresentados no APÊNDICE 

H e APÊNDICE I, respectivamente) 

 

Vale reforçar que, conforme explicado anteriormente, os resultados 

apresentados pelo GDyn são a diferença anual acumulada entre os cenários baseline 

e policy. Portanto, caso determinada variável apresente uma variação positiva, este 

resultado não significa que necessariamente tal variável irá crescer, mas que o 

resultado desta variável no cenário policy, é maior que que seu resultado no cenário 

baseline, evidenciando, portanto, o impacto da política que foi aplicada. 

 

4.1 BRASIL: ADOÇÃO INDEPENDENTE DA DESGRAVAÇÃO DE BIT E BK 

 

4.1.1 Impacto Sobre Variáveis Macroeconômicas Brasileiras. 

 

O Gráfico 8 exibe a evolução gradual dos efeitos da desgravação tarifária 

ao longo do período projetado. Observa-se que a partir de 2034 os efeitos da 
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desgravação praticamente deixariam de existir, de forma que, em 2040 é esperado 

que o PIB se estabilize cerca de 0.52% maior, em um cenário de desgravação tarifária.  

A teoria econômica justifica este resultado positivo, como sendo consequência do 

ganho de produtividade causado pela melhoria da eficiência alocativa, conforme 

apontado por (DIJKSTRA, 2000) e (PAVCNIK, 2002) em seus estudos para América 

Latina e Chile respectivamente. Na prática, essa melhoria seria consequência do 

aumento da concorrência da indústria nacional, com mercado externo, conforme 

apontado por (MELITZ, 2003). 

 

 
Gráfico 8 – Diferença percentual entre cenários policy e baseline do PIB anual brasileiro até 2040. 
Fonte: dados extraídos do GDyn. 
Nota:  
* Gráfico elaborado pelo autor. 

 

Conforme resultados apresentados na Tabela 5, também é esperado um 

nível de investimento 1,19% maior em um cenário de abertura comercial, fato este que 

pode ser explicado como consequência da redução dos custos de capital, o qual 

aumentaria sua taxa de retorno, atraindo cada vez mais investimentos.  

Por fim, o valor positivo da variação equivalente é explicado como uma 

consequência da redução dos preços, principalmente dos bens importados, o que 

deverá aumentar o poder de consumo das famílias. Este resultado reforça a ideia de 

que a redução das tarifas de importação, trará um ganho de bem-estar para toda a 

sociedade, conforme exposto por (KRUGMAN e OBSTFELD, 2003). 
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Tabela 5 – Impacto da desgravação tarifária sobre as principais variáveis 
macroeconômicas brasileiras. 

 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Diferença percentual entre os resultados obtidos para os cenários policy e baseline 

 

Como pode ser observado na Tabela 6, também é esperado um aumento 

real de salário, tanto para mão-de-obra qualificada (0,36%), quanto não-qualificada 

(0,32%). Algumas explicações para este aumento real do salário são: 

a) aumento da demanda por profissionais em praticamente todos 

setores industriais; 

b) a importação de máquinas e equipamentos mais modernos, deverá 

aumentar a eficiência dos operadores, aumentando, 

consequentemente, sua produtividade, e possibilitando que haja 

uma demanda por maiores salários. 

A queda do retorno de capital é explicada pelo aumento da importação de 

bens de capital, o que ocasionaria numa redução do preço do capital, e consequente 

aumento do estoque. Estes dois fatos reforçam a explicação do resultado para o 

investimento agregado ser 1,19% superior no cenário com desgravação tarifária. 

Também é esperado uma maior valorização dos retornos dos fatores de 

produção Terra e Recursos Naturais, consequência principalmente de um aumento 

de produção nas indústrias agropecuária e extrativista (setores que o Brasil possui 

vantagem comparativa). Estes setores seriam duplamente beneficiados pela 

desgravação tarifária, uma vez que, é esperada uma redução no preço dos insumos 

importados, sem serem impactados por um aumento da exposição com o mercado 

externo, haja visto que a tarifa de importação dos bens produzidos por estes setores 

não seria alterada. 

 

Variáveis Macroeconômicas
Diferença entre resultados 

policy e baseline

PIB Real (%) 0.52

Investimento agregado (%) 1.19

Variação Equivalente - (welfare) (BI USD) 3.76
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Tabela 6 - Impacto da desgravação tarifária sobre os retornos dos fatores de produção 
no Brasil. 

 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Diferença percentual entre os resultados obtidos para os cenários policy e baseline 

 

4.1.2 Impacto Sobre a Balança Comercial Brasileira 

 

Os resultados apresentados no Gráfico 9 mostram a diferença percentual 

acumulada, entre o valor das exportações nos cenários policy e baseline, para cada 

ano projetado. Observa-se que o estímulo inicial aos investimentos forçaria uma 

absorção da poupança externa, o que seria traduzido em uma queda no nível das 

exportações até o ano de 2026. Entretanto, após este período, os ganhos decorrentes 

do aumento de produtividade reverteriam o cenário das exportações, de forma que, 

no período entre 2019 a 2040, as exportações seriam 1,39% maior em cenário de 

desgravação tarifária. 

 

 

Gráfico 9 – Diferença percentual entre cenários policy e baseline do valor exportado pelo Brasil. 
Comparativo anual do valor total acumulado no período. 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Nota:  
* Gráfico elaborado pelo autor. 
 

Fator de Produção
Diferença da taxa de retorno entre cenários 

policy  e baseline

Terra 1.52%

Mão-de-obra não qualificada 0.36%

Mão-de-obra qualificada 0.32%

Capital -0.65%

Recursos Naturais 2.56%
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Algumas explicações para o aumento da exportação são: 

a) a melhora da eficiência alocativa, devido aumento da competição 

com mercado externo; 

b) redução dos custos de produção local, decorrentes da redução do 

preço dos insumos importados, o que aumentaria a competitividade 

do Brasil no mercado externo; 

c) maior inserção em cadeias globais de valor, onde poderia haver um 

aumento da produção local de bens intermediários para exportação. 

 

De forma semelhante, o resultados apresentados no Gráfico 10 apontam 

que no período de 2019 a 2040, as importações seriam 2,15% maior no cenário de 

desgravação tarifária. 

 

 
Gráfico 10 - Comparativo percentual entre cenários policy e baseline do valor importado pelo Brasil. 
Comparativo anual do valor total acumulado no período. 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Nota:  
* Gráfico elaborado pelo autor. 

 

 A explicação para este aumento está diretamente relacionada ao fato de 

que a desgravação tarifária reduzirá o preço dos bens importados, o que deverá 

aumentar a demanda por tais produtos, seja por substituição à um produto fabricado 

nacionalmente (devido à melhor qualidade do produto fabricado no exterior), ou por 

um aumento do poder de compra das famílias.  

 

4.1.3 Impacto Sobre Fluxo de Comércio Bilateral Brasileiro 

 

Conforme os resultados apresentados na Tabela 7, em um cenário de 

desgravação tarifária a balança comercial brasileira teria um resultado negativo de 
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aproximadamente US$ 69 bilhões, haja visto que o aumento das exportações de 

aproximadamente US$ 146 bilhões (principalmente para os países que não pertencem 

ao Mercosul), seria inferior ao aumento das importações de aproximadamente US$ 

215 bilhões (principalmente da China e União Europeia (28)). 

 

Tabela 7 - Impacto da desgravação tarifária sobre a balança comercial brasileira entre 
2019 a 2040, agregado por parceiro comercial. 

 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Valores em dólares americanos, referentes à diferença entre os resultados obtidos para os cenários 
policy e baseline. 

 

Conforme resultados apresentados na Tabela 30 (APÊNDICE D), o déficit 

comercial com relação à China, Estados Unidos e União Europeia(28), seria causado 

principalmente pelo aumento significativo das importações de “Máquinas e 

Equipamentos” provenientes da China (aproximadamente US$ 55 bilhões), União 

Europeia (28) (aproximadamente US$ 62 bilhões) e Estados Unidos 

(aproximadamente US$ 22 bilhões); de “Eletrônicos” provenientes da China 

(aproximadamente US$ 29 bilhões); e “Veículos Automotores” provenientes da União 

Europeia (28) (aproximadamente US$ 21 bilhões),  

Por outro lado, os resultados apresentados na Tabela 35 (APÊNDICE E), 

mostram um aumento das exportações dos setores em que o Brasil possui vantagem 

comparativa, tais como: “Extrativista” para China (aproximadamente US$ 27 bilhões), 

Estados Unidos (aproximadamente US$ 4 bilhões), e União Europeia (28) 

(aproximadamente US$ 6 bilhões); e “Agropecuário” para China (aproximadamente 

US$ 8 bilhões), Estados Unidos (aproximadamente US$ 1 bilhão), e União Europeia 

(28) (aproximadamente US$ 5 bilhões). 

Região
Balança Comercial

(Exp - Imp)

China  $           40,700,477,400 1.39%  $     93,398,077,000 4.58%  $        -52,697,599,600 

Estados Unidos  $           15,302,149,500 1.58%  $     23,211,982,800 1.60%  $          -7,909,833,300 

Canada  $             1,751,467,700 1.60%  $       2,084,364,300 1.46%  $             -332,896,600 

México  $             3,227,752,700 2.22%  $      -2,067,771,000 -1.18%  $           5,295,523,700 

Argentina  $             6,133,631,500 0.82%  $    -20,012,262,600 -3.20%  $         26,145,894,100 

Paraguai  $             1,161,565,300 1.18%  $         -380,799,300 -0.79%  $           1,542,364,600 

Uruguai  $                937,706,600 1.36%  $         -541,167,300 -0.87%  $           1,478,873,900 

União Europeia (28)  $           22,589,955,600 1.38%  $     81,684,112,300 3.54%  $        -59,094,156,700 

Resto do Mundo  $           54,587,213,800 1.43%  $     37,237,921,900 1.19%  $         17,349,291,900 

Total  $         146,391,920,100 1.39%  $   214,614,458,100 2.15%  $        -68,222,538,000 

Exportações Importações
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Com relação ao Canadá, também é esperado um pequeno déficit comercial 

(aproximadamente US$ 0,3 bilhões) em um cenário de desgravação tarifária, causado 

principalmente pelo aumento das importações de bens dos setores “Máquinas e 

Equipamentos” (aproximadamente US$ 2 bilhões) e “Eletrônicos” (aproximadamente 

US$ 0,9 bilhões). Entretanto, também vale destacar o aumento das exportações de 

outro setor onde o Brasil possui vantagem comparativa, tais como “Metais não-

ferrosos” (aproximadamente US$ 0,6 bilhões). 

Todavia, seria esperado um superávit comercial para os países do 

Mercosul e México, causando principalmente pela redução das importações 

provenientes destes país, combinado com um aumento das exportações brasileiras 

para estas regiões. Conforme resultados apresentados na Tabela 30 (APÊNDICE D) 

haveria uma redução significativa das importações de “Veículos Automotores” do 

México (aproximadamente US$ 5 bilhões), e da Argentina de (aproximadamente US$ 

15 bilhões), que passariam a ser importados da União Europeia (28), o que explica o 

aumento de (aproximadamente US$ 21 bilhões) do setor de “Veículos Automotores” 

desta região. 

A redução das importações brasileiras com origem nos demais países do 

Mercosul, é justificada pelo fato de que o Brasil já adota alíquota de importação 

reduzida para os países do bloco. Sendo assim, caso o Brasil adote uma política de 

desgravação tarifária, esta reduziria os preços dos bens produzidos nas demais 

regiões (Canadá, Estados Unidos, China, União Europeia (28)), tendo pouca 

influência sobre o preço dos itens produzidos no Mercosul. Logo, no caso dos bens 

que são capital intensivo, onde essas mesmas regiões têm vantagem comparativa, 

passaria a ser mais vantajoso o Brasil importar destas regiões, do que do México ou 

demais países do Mercosul.  

Conforme resultados apresentados na Tabela 35 (APÊNDICE E), destaca-

se o aumento das exportações de “Máquinas e Equipamentos” para o México 

(aproximadamente US$ 1 bilhão), e Argentina (aproximadamente US$ 1.9 bilhão), e 

do setor “Extrativista” para Argentina (aproximadamente US$ 1.4 bilhão). O aumento 

das exportações para os demais países do Mercosul, seria consequência do aumento 

da competitividade brasileira, causada justamente pela abertura comercial. Como o 

Brasil faz parte do Mercosul, os demais países continuariam aplicando tarifas de 

importação reduzidas, que atrelada ao aumento da competividade brasileira frente às 

demais regiões, aumentaria a exportação do Brasil para estes países.  
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Também seria observado um aumento significativo das exportações para 

os demais países agrupados em Resto do Mundo dos setores “Extrativistas” 

(aproximadamente US$ 15 bilhões) e “Agropecuário” (aproximadamente US$ 15 

bilhões), mostrando como tais setores seriam fortemente beneficiados com a 

desgravação tarifária. 

 

4.1.4 Impacto Sobre PIB Industrial Brasileiro 

 

Conforme dados apresentados na Tabela 8, a desgravação tarifária traria 

um crescimento do PIB industrial de praticamente todos setores avaliados, de forma 

que, no total, espera-se que a soma do PIB industrial no período de 2019 a 2040, seja 

aproximadamente US$ 474 bilhões (ou 0,31%) maior em um cenário com 

desgravação tarifária. Destaca-se um crescimento significativo do PIB de setores 

industriais onde o Brasil tem vantagem comparativa, tais como: “Agropecuário” 

(aproximadamente US$ 84 bilhões), “Extrativista” (aproximadamente US$ 100 

bilhões), e “Químicos, Plástico e Borracha” (aproximadamente US$ 47 bilhões). Este 

crescimento seria explicado pelas seguintes razões: 

a) a redução do preço das matérias-primas importadas reduziria os 

custos de produção, tornando as firmas locais mais competitivas no 

mercado internacional, havendo um aumento das exportações; 

b) haveria possibilidade de importar máquinas e equipamentos mais 

modernos, a um preço mais competitivo, tornando a maior parte dos 

setores mais eficientes; 

c) a redução dos custos de produção, possibilitaria uma queda do 

preço dos bens finais, aumentando a demanda por tais bens no 

mercado doméstico.   

 Entretanto, como também era esperado, as simulações apontam que em 

um cenário com desgravação tarifária, os setores onde haveria uma queda do PIB 

seriam “Máquinas e Equipamentos” (aproximadamente US$ 117 bilhões), e 

“Eletrônicos” (aproximadamente US$ 19 bilhões). A explicação para este declínio está 

diretamente relacionado ao fato de que cerca de 90% dos itens BIT e BK, que 

sofreriam desgravação tarifária, fazem parte destes setores, logo, estes seriam os 

setores que enfrentariam maior aumento de concorrência com o mercado externo, fato 
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que é comprovado pelo aumento do nível de importação de ambos setores, conforme 

resultados apresentados na Tabela 9. 

 

Tabela 8 - Impacto da desgravação sobre a soma do PIB setorial brasileiro entre 2019 
a 2040, agregado por setor. 

 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Valores em dólares americanos, referentes à diferença entre os resultados obtidos para os cenários 
policy e baseline. 

 

Com relação às exportações, conforme resultados apresentados na Tabela 

9, é esperado que o valor total das exportações brasileiras no período projetado sejam 

cerca de US$ 146 bilhões maiores em um cenário de desgravação tarifária. Este 

aumento seria causado principalmente pelos setores “Agropecuário” 

(aproximadamente US$ 30 bilhões), “Extrativista” (aproximadamente US$ 55 bilhões), 

e “Máquinas e Equipamentos” (aproximadamente US$ 17 bilhões).  O aumento da 

competitividade trazida pela abertura comercial, atrelada à redução dos custos de 

produção, ampliaria as possibilidades do país se integrar de forma mais expressiva 

nas cadeiras globais de valor, o que explicaria o aumento das exportações, mesmo 

em setores cuja produção nacional seria afetada negativamente. 

Setor Industrial Diferença em US$ Diferença %

Agropecuária 83,848,062,500$                   0.50%

Extrativista 99,396,187,600$                   0.67%

Papel (PPP) 13,301,453,100$                   0.47%

Químicos, Borracha e Plástico (CRP) 47,403,937,500$                   0.54%

Minerais (NMM) 6,203,464,900$                     0.44%

Metais ferrosos (FMP) 2,582,734,400$                     0.42%

Metais não-ferrosos (NFM) 5,707,765,700$                     0.25%

Veículos automotores e partes (MVH) 12,769,625,000$                   0.29%

Outros transportes (OTN) 6,834,703,100$                     0.83%

Eletrònicos (ELE) -19,425,117,200 $                  -0.62%

Máquinas e Equipamentos (OME) -117,352,984,400 $                -3.88%

Outras manufaturas (OMF) 7,913,609,400$                     0.59%

Serviços 325,395,000,000$                 0.35%

Total 474,578,441,600$                 0.31%
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Entretanto, conforme resultados apresentados na Tabela 9, o valor total das 

importações brasileiras seriam cerca de US$ 214 bilhões maior que no cenário 

baseline. Esta diferença seria causada pelo aumento das importações de bens dos 

setores: “Máquinas e Equipamentos” (aproximadamente US$ 166 bilhões), 

“Eletrônicos” (aproximadamente US$ 40 bilhões), e “Veículos Automotores e Partes” 

(aproximadamente US$ 19 bilhões). Vale lembrar que, conforme exposto 

previamente, tais setores são os que possuem um dos maiores percentuais de itens 

BIT e BK. 

 

Tabela 9 - Impacto da desgravação sobre balança comercial brasileira entre 2019 a 
2040, agregado por setor industrial. 

 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Valores em dólares americanos, referentes à diferença entre os resultados obtidos para os cenários 
policy e baseline. 

 

Comparando a Tabela 8 e Tabela 9 pode ser observada uma relação direta 

entre o aumento (redução) das importações, com a redução (aumento) das produção 

industrial. No primeiro caso, o aumento das importações, devido principalmente a 

redução de preço no mercado externo, leva o consumidor local a buscar alternativas 

com melhor qualidade, e custo mais competitivo no exterior, reduzindo a demanda por 

produtos locais. Por outro lado, a queda das importações de outros setores é um sinal 

dos ganhos de eficiência e competitividade que estes tiveram devido à desgravação 

tarifária aplicada. Como tais setores possuem vantagem comparativa, a demanda 

externa volta-se ao mercado interno, impulsionando a produção industrial destes 

setores. 

Setor Industrial
Balança Comercial 

(Exp - Imp)

Agropecuária 29,991,998,100$      1.00% -1,719,999,500 $         -0.37% 31,711,997,600$        

Extrativista 54,600,761,900$      1.45% -2,676,399,500 $         -0.13% 57,277,161,400$        

Papel (PPP) 4,167,273,400$        1.32% -341,142,000 $            -0.34% 4,508,415,400$          

Químicos, Borracha e Plástico (CRP) 7,890,238,000$        1.34% -7,061,642,400 $         -0.39% 14,951,880,400$        

Minerais (NMM) 736,081,100$           1.09% -361,369,300 $            -0.43% 1,097,450,400$          

Metais ferrosos (FMP) 5,102,293,100$        2.18% -2,408,278,800 $         -1.18% 7,510,571,900$          

Metais não-ferrosos (NFM) 1,240,693,900$        1.68% 725,162,300$             0.41% 515,531,600$             

Veículos Autom. e partes (MVH) 7,142,947,900$        1.22% 19,065,316,800$        2.24% -11,922,368,900 $       

Outros transportes (OTN) 8,238,146,400$        3.98% 8,037,820,800$          3.34% 200,325,600$             

Eletrònicos (ELE) 1,418,132,800$        3.68% 39,626,658,700$        6.76% -38,208,525,900 $       

Máquinas e Equipamentos (OME) 16,998,783,500$      3.15% 166,459,094,000$      10.58% -149,460,310,500 $     

Outras manufaturas (OMF) 322,990,600$           1.64% -431,128,700 $            -0.63% 754,119,300$             

Serviços 8,541,579,500$        0.81% -4,299,634,200 $         -0.24% 12,841,213,700$        

Total 146,391,920,300$    1.39% 214,614,458,200$      2.15% -68,222,537,900 $       

Impacto sobre exportações Impacto sobre importações
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Em resumo, os resultados apresentados mostram que a abertura comercial 

teria um impacto positivo sobre a economia brasileira, com aumento do PIB, do 

investimento agregado, e do bem-estar. Destaca-se também um crescimento da 

produção industrial da maior parte dos setores avaliados, tanto para atender o 

aumento das exportações, quanto para atender um aumento da demanda local de 

itens que antes eram importados. 

Vale destacar que os resultados apresentados são semelhantes aos 

obtidos por  (MOREIRA e CORREA, 1998), os quais avaliaram a participação de cada 

setor industrial em relação ao total, antes e depois da política de abertura comercial 

adotada pelo Brasil no início da década de 1990. Os autores também observaram que 

os setores de bens de consumo em geral (duráveis e não-duráveis), e bens de capital 

relacionados ao setor de transporte, foram os que mais se beneficiaram. Por outro 

lado, o setor de bens de capital relacionados à equipamentos industriais, e bens 

eletrônico (telecomunicação e informática), tiveram sua participação reduzida, o que 

pode ser explicado devido ao aumento da importação destes bens, sem uma 

compensação do aumento da demanda.  

 

4.2 BRASIL: ADOÇÃO INDEPENDENTE DA DESGRAVAÇÃO DE BIT, BK E SETOR 

SIDERÚRGICO 

 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 8, a aplicação da 

desgravação tarifária proposta pelo cenário 1, seria esperado uma redução total do 

PIB do setor de “Máquinas e Equipamentos” na ordem de US$ 117 bilhões durante os 

anos 2019 a 2040. Ciente da importância deste setor para economia brasileira, este 

trabalho se preocupou em buscar uma alternativa que poderia reduzir este impacto 

negativo, e avaliou qual seria o impacto sobre o PIB setorial, se o setor siderúrgico 

(ferro e aço), também passasse por uma desgravação tarifária.  

A escolha do setor siderúrgico foi feita por alguns motivos: 

a) conforme resultados apresentados da Tabela 10, produtos 

siderúrgicos representa a maior demanda do setor de “Máquinas e 

Equipamentos (OME)”; 
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b) é um setor em que o Brasil também adota tarifas de importação 

consideravelmente acima da média global (11,21% vs 1,51%)42; 

 

Tabela 10: Demanda de bens do setor de "Máquinas e Equipamentos (OME)" 
brasileiro, agrupado por setor industrial. 

 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Valores em dólares americanos, referentes à diferença entre os resultados obtidos para os cenários 
policy e baseline. 
 

Diferente da desgravação dos demais setores, onde o choque seria 

aplicada em NCMs específicos (apenas itens classificados como BIT ou BK), no caso 

do setor siderúrgico o choque foi aplicado sobre todos NCMs do que compõe o setor 

L_S do GDyn, de forma que houvesse uma redução das tarifas de importação de 

11,5% para 1,5% até 2023.  

Os resultados apresentados na Tabela 11 mostram que de fato a inclusão 

do setor siderúrgico em uma política de desgravação tarifária, reduziria o impacto 

negativo sobre este setor, entretanto, tal redução seria pouco significativa 

(aproximadamente US$ 14 bilhões, ou 0,46%). E uma das explicações para esta 

redução pouco significativa, é o fato de que a maior parte da demanda de produtos 

siderúrgicos é atendida pela industrial local (cerca de 93%), ou seja, este setor 

consome relativamente pouco de produtos siderúrgicos importados, conforme 

reportado na Tabela 12. 

 

 

                                            
42 Informação extraída a partir do WITS (World Integrated Trade Solutions) e do software TASTE.  

Setor Industrial

Demanda do setor Máquinas e Equipamentos (OME)

Nacional + Importado

(soma período 2019 à 2040)

Demanda do setor Máquinas e Equipamentos (OME)

Nacional + Importado

(% do setor sobre valor total)

Agropecuária  $                                                                  3,581,982,000 0.17%

Extrativista  $                                                                56,022,025,800 2.72%

Siderugia (L_S)  $                                                              423,014,168,400 20.52%

Químicos, Borracha e Plástico (CRP)  $                                                              187,373,385,100 9.09%

Minerais (NMM)  $                                                                  7,154,722,500 0.35%

Metais ferrosos (FMP)  $                                                              165,657,553,700 8.03%

Metais não-ferrosos (NFM)  $                                                              263,884,463,200 12.80%

Veículos automotores e partes (MVH)  $                                                              111,620,115,300 5.41%

Outros transportes (OTN)  $                                                                     367,079,000 0.02%

Eletrônicos (ELE)  $                                                              106,657,112,000 5.17%

Máquinas e Equipamentos (OME)  $                                                              224,380,089,600 10.88%

Outras manufaturas (OMF)  $                                                                  3,047,916,400 0.15%

Serviços  $                                                              509,142,850,500 24.69%

Total  $                                                           2,061,903,463,500 100%
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Tabela 11 - Comparativo do impacto sobre a soma PIB industrial brasileiro entre 2019 
e 2040, em cenário de desgravação distintos, agrupados por setor. 

 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Valores em dólares americanos, referentes à diferença entre os resultados obtidos para os cenários 
policy e baseline. 
 
 

Tabela 12 - Comparativo entre a demanda de bens importados e nacionais, do setor 
de "Máquinas e Equipamentos (OME)" brasileiro, agrupado por setor 
industrial. 

 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Valores em dólares americanos, referentes à diferença entre os resultados obtidos para os cenários 
policy e baseline 
 

Todavia, vale observar que um dos bens mais importados pelo setor de 

“Máquinas e Equipamentos (OME)”, são justamente outras máquinas e equipamentos 

Setor Industrial

Agropecuária 83,848,062,500$              0.98% 87,898,625,000$              1.01%

Extrativista 99,396,187,600$              1.36% 120,396,625,000$            1.50%

Papel (PPP) 13,301,453,100$              0.86%  FORA DA SIMULAÇÃO FORA DA SIMULAÇÃO

Siderugia (L_S) FORA DA SIMULAÇÃO FORA DA SIMULAÇÃO -38,161,789,000 $             -1.58%

Químicos, Borracha e Plástico (CRP) 47,403,937,500$              0.54% 50,508,156,300$              0.57%

Minerais (NMM) 6,203,464,900$                0.44% 6,189,367,200$                0.44%

Metais ferrosos (FMP) 2,582,734,400$                0.42% 4,436,005,900$                0.72%

Metais não-ferrosos (NFM) 5,707,765,700$                0.25% 8,268,265,600$                0.37%

Veículos automotores e partes (MVH) 12,769,625,000$              0.29% 20,310,000,000$              0.47%

Outros transportes (OTN) 6,834,703,100$                0.83% 9,995,962,900$                1.21%

Eletrônicos (ELE) -19,425,117,200 $             -0.62% -15,443,476,500 $             -0.49%

Máquinas e Equipamentos (OME) -117,352,984,400 $           -3.88% -103,317,351,500 $           -3.42%

Outras manufaturas (OMF) 7,913,609,400$                0.59% 8,223,371,100$                0.61%

Serviços 325,395,000,000$            0.35% 336,012,250,000$            0.36%

Total 474,578,441,400$            0.31% 495,316,011,700$            0.32%

Sem desgravação do setor siderúrgico Com desgravação do setor siderúrgico

Setor Industrial

Demanda do setor Máquinas e Equipamentos (OME)

Nacional + Importado

(soma período 2019 à 2040)

% Importado % Nacional

Agropecuária  $                                                                    3,581,982,000.00 3.04% 96.96%

Extrativista  $                                                                  56,022,025,800.00 5.54% 94.46%

Siderugia (L_S)  $                                                                423,014,168,400.00 6.94% 93.06%

Químicos, Borracha e Plástico (CRP)  $                                                                187,373,385,100.00 19.29% 80.71%

Minerais (NMM)  $                                                                    7,154,722,500.00 13.62% 86.38%

Metais ferrosos (FMP)  $                                                                165,657,553,700.00 18.43% 81.57%

Metais não-ferrosos (NFM)  $                                                                263,884,463,200.00 12.21% 87.79%

Veículos automotores e partes (MVH)  $                                                                111,620,115,300.00 67.13% 32.87%

Outros transportes (OTN)  $                                                                       367,079,000.00 9.47% 90.53%

Eletrônicos (ELE)  $                                                                106,657,112,000.00 11.05% 88.95%

Máquinas e Equipamentos (OME)  $                                                                224,380,089,600.00 56.37% 43.63%

Outras manufaturas (OMF)  $                                                                    3,047,916,400.00 11.68% 88.32%

Serviços  $                                                                509,142,850,500.00 1.65% 98.35%

Total  $                                                                  2,061,903,463,700 17.19% 82.81%
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(cerca de 56% de máquinas consumidas por este setor é importada). Logo, este 

resultado revela que parte do setor também poderia ser beneficiada pela desgravação 

tarifária proposta. Baseando-se na teoria proposta por (MELITZ, 2003), poderíamos 

dizer que as firmas mais eficientes do setor de “Máquinas e Equipamentos (OME)”, e 

que deveriam conquistar parte dos lucros e market share das firmas menos eficientes, 

poderiam ser as firmas que se beneficiaram da desgravação tarifária proposta ao 

importar insumos melhores e com menor custo. 

Deste modo, apesar da aplicação de uma desgravação tarifária sobre o 

setor siderúrgico reduzir o impacto negativo sobre o setor de “Máquinas e 

Equipamentos”, apenas esta ação não seria suficiente. Por isso, seria necessário 

avaliar outras políticas compensatórias para este setor, e os dados da Tabela 10 

apontam que ações voltadas para o setor de serviços, poderia ser uma alternativa 

mais eficaz.  

 

4.3 MERCOSUL 

 

4.3.1 Análise de Impacto Para o Brasil – comparativo com cenário 1 

 

4.3.1.1 Impacto Sobre Economia Brasileira 

 

No tópico 4.1 foi realizada uma análise detalhada dos impactos sobre a 

economia brasileira, caso o país adote uma da desgravação tarifária de forma 

unilateral, e independente dos países do Mercosul. Neste tópico, ao invés de fazer 

uma análise específica para o caso de uma adoção em conjunto com os países do 

Mercosul, foi feita uma comparação entre os resultados obtidos nos dois cenários, de 

forma a avaliar se seria mais benéfico ao Brasil uma adoção independente, ou 

conjunta. 

 

4.3.1.2 Impacto Sobre Variáveis Macroeconômicas Brasileiras 

 

Assim como no cenário 1, conforme resultados apresentados na Tabela 13, 

a adoção da desgravação tarifária feita de forma conjunta por todos países do 

Mercosul, também traria resultados positivos para o Brasil: aumento do PIB (0.50%), 
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do investimento agregado (1.18%) e da variação equivalente (USD 2.57 Bi). 

Entretanto, os resultados para o Brasil seriam melhores se a adoção feita de forma 

independente.    

 

Tabela 13 - Comparativo do impacto da desgravação sobre as principais variáveis 
macroeconômicas brasileiras, em cenários de adoção da desgravação 
tarifária distintos. 

 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Valores em dólares americanos, referentes à diferença entre os resultados obtidos para os cenários 
policy e baseline 
 

Com relação ao retorno dos fatores de produção, a adoção da desgravação 

tarifária feita de forma conjunta com demais países do Mercosul, traria um resultado 

pior se comparado ao cenário anterior, conforme resultados apresentados na Tabela 

14. Porém, novamente pode ser observado que uma adoção de forma independente 

traria resultados melhores do que de forma conjunta. 

   
Tabela 14 - Comparativo do impacto da desgravação sobre o retorno dos fatores de 

produção no Brasil, em cenários de adoção da desgravação tarifária 
distintos. 

 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Valores em dólares americanos, referentes à diferença entre os resultados obtidos para os cenários 
policy e baseline. 
 

Os resultados um pouco piores podem ser explicados pela redução da 

competitividade relativa do Brasil (comparada a outras regiões), perante aos demais 

países do Mercosul (principalmente com relação à Argentina, que é um dos principais 

parceiros comerciais do Brasil). Caso os demais países do Mercosul também reduzam 

Variáveis Macroeconômicas
Resultados Brasil

 (desgravação independente)

Resultados Brasil

 (desgravação com Mercosul)

PIB Real (%) 0.52 0.50

Investimento agregado (%) 1.19 1.18

Variação Equivalente - (welfare) (BI USD) 3.76 2.57

Fator de Produção
Resultados Brasil

 (desgravação independente)

Resultados Brasil

 (desgravação com Mercosul)

Terra 1.52 -0.01

Mão-de-obra não qualificada 0.36 0.22

Mão-de-obra qualificada 0.32 0.16

Capital -0.65 -0.04

Recursos Naturais 2.56 -0.32
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suas tarifas de importação, é esperado que parte do que era importado do Brasil 

(principalmente bens que são capital intensivo), passem a ser importados de outras 

regiões que tenha maior vantagem comparativa, conforme observado na Tabela 15. 

 

Tabela 15 – Comparativo do impacto da desgravação sobre a balança comercial 
brasileira, em cenários de desgravação distintos. 

 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Valores em dólares americanos, referentes à diferença entre os resultados obtidos para os cenários 
policy e baseline 

 

4.3.1.3 Impacto Sobre Fluxo Comercial Brasileiro 

 

No caso das exportações, o cenário 2 traria resultados um pouco piores 

que o cenário 1, impactado principalmente pela alteração do fluxo comercial com a 

Argentina. Conforme resultados apresentados na Tabela 16, caso a Argentina 

também adote a política de desgravação tarifária, ao invés de um aumento das 

exportações brasileiras (conforme resultados apresentados no cenário 1), seria 

esperado uma significativa redução. Para as demais regiões não deverá ocorrer uma 

mudança significativa das exportações, entretanto, comparado ao cenário anterior, o 

Brasil exportaria mais para as demais regiões, exceto para os países do Mercosul.  

Os resultados apresentados na Tabela 16 evidenciam que uma 

desgravação em conjunto com os demais países do Mercosul, reduzira de forma 

significativa as exportações do Brasil para os demais países do bloco, e no caso da 

Argentina, ao longo do período projetado, o Brasil deixaria de ter um superávit de 

aproximadamente US$ 6 bilhões, para um déficit de US$ 18 bilhões. 

Balança Comercial
Resultados Brasil

 (desgravação independente)

Resultados Brasil

 (desgravação com Mercosul)

Valor das exportações em 2040 2.68 2.58

Valor total das exportações 

no período de 2019 a 2040.
1.39 1.30

Valor das importações em 2040 1.79 1.70

Crescimento total das importações 

no período de 2019 a 2040.
2.15 2.06

Termos de Troca -0.54 -0.54
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Tabela 16 – Comparativo do impacto da desgravação sobre a soma das exportações 
brasileiras entre 2019 a 2040, em cenário de desgravação distintos, 
agregada por região de destino. 

 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Valores em dólares americanos, referentes à diferença entre os resultados obtidos para os cenários 
policy e baseline 

 

Uma explicação para este aumento das exportações para as demais 

regiões, é um menor consumo das famílias comparado ao cenário anterior. Portanto, 

com demanda menor no mercado local, o país exportaria mais para as demais regiões. 

Entretanto, vale reforçar que o valor total das exportações seria menor, haja visto a 

considerável queda nas exportações para demais países do Mercosul (principalmente 

para Argentina). 

Os resultados obtidos para as importações são semelhantes aos das 

exportações, beneficiando novamente a balança comercial argentina. Conforme 

resultados apresentados na Tabela 17 em um cenário onde a Argentina também adote 

uma política de desgravação tarifária, é esperado que o valor total das importações 

brasileiras, de itens provenientes da Argentina, caia menos (aproximadamente US$ 

20 bilhões vs aproximadamente US$ 14 bilhões).  

 

Região

China  $                   40,700,477,400 1.39%  $                   45,467,488,200 1.55%

Estados Unidos  $                   15,302,149,500 1.58%  $                   17,185,486,400 1.77%

Canada  $                     1,751,467,700 1.60%  $                     1,935,693,400 1.77%

México  $                     3,227,752,700 2.22%  $                     3,539,424,200 2.43%

Argentina  $                     6,133,631,500 0.82%  $                  -18,331,451,900 -2.44%

Paraguai  $                     1,161,565,300 1.18%  $                        347,996,700 0.35%

Uruguai  $                        937,706,600 1.36%  $                        265,540,300 0.39%

União Europeia (28)  $                   22,589,955,600 1.38%  $                   25,440,922,600 1.55%

Resto do Mundo  $                   54,587,213,800 1.43%  $                   60,983,283,700 1.60%

Total  $                 146,391,920,300 1.39%  $                 136,834,383,700 1.30%

Resultados Brasil

 (desgravação independente)

Resultados Brasil

 (desgravação com Mercosul)
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Tabela 17 - Comparativo do impactado da desgravação sobre a soma das 
importações brasileiras entre 2019 a 2040, em cenário de desgravação 
distintos, agregada por região de origem. 

 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Valores em dólares americanos, referentes à diferença entre os resultados obtidos para os cenários 
policy e baseline 

 

Apesar das tarifas de importação aplicada pelo Brasil aos produtos 

argentinos já serem praticamente todos zerados, a abertura comercial também teria 

um impacto sobre a produtividade argentina, aumentando sua eficiência, podendo 

reduzir o preço dos seus bens no mercado internacional. Esta redução do preço do 

ítem produzido na Argentina, explicaria o aumento das exportações para o Brasil, 

semelhante ao caso do aumento das exportações do Brasil para os demais países do 

Mercosul no cenário 1. 

Para as demais regiões não deverá ocorrer uma mudança significativa das 

importações, entretanto, comparado ao cenário anterior, o Brasil importaria menos de 

todas as regiões. Esta redução do nível de importação, pode estar relacionada à um 

menor crescimento do PIB (ou seja, as importações reduziriam devido uma queda no 

consumo interno). 

Por fim, os resultados apresentados na Tabela 18 mostram que de forma 

geral o resultado da balança comercial brasileira não seria muito diferente, caso a 

adoção fosse feita de forma conjunta com os demais países do Mercosul, tendo em 

vista que em ambos cenários haveria um déficit da balança comercial de 

aproximadamente US$ 68 bilhões. Entretanto, vale destacar que o resultado para 

Argentina teria uma mudança significativa, passando de superávit para déficit 

comercial. 

Região

China  $                   93,398,077,000 4.58%  $                   89,995,508,100 4.41%

Estados Unidos  $                   23,211,982,800 1.60%  $                   21,362,824,300 1.47%

Canada  $                     2,084,364,300 1.46%  $                     1,889,165,000 1.33%

México  $                    -2,067,771,000 -1.18%  $                    -2,641,891,500 -1.51%

Argentina  $                  -20,012,262,600 -3.20%  $                  -14,805,305,600 -2.37%

Paraguai  $                       -380,799,300 -0.79%  $                       -405,499,600 -0.84%

Uruguai  $                       -541,167,300 -0.87%  $                       -497,592,600 -0.80%

União Europeia (28)  $                   81,684,112,300 3.54%  $                   77,641,719,000 3.36%

Resto do Mundo  $                   37,237,921,900 1.19%  $                   32,599,672,500 1.04%

Total  $                 214,614,458,200 2.15%  $                 205,138,599,700 2.06%

Resultados Brasil

 (desgravação independente)

Resultados Brasil

 (desgravação com Mercosul)
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Tabela 18 – Comparativo do impacto da desgravação sobre o resultado da balança 
comercial brasileira entre 2019 a 2040, em cenários de desgravação 
distintos, agregado por parceiro comercial. 

 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Valores em dólares americanos, referentes à diferença entre os resultados obtidos para os cenários 
policy e baseline 

 

4.3.1.4 Impacto da Desgravação Sobre PIB Industrial Brasileiro 

 

Os resultados apresentados na Tabela 19 mostram que o impacto sobre o 

PIB industrial brasileiro não deverá ser muito diferente nos cenários de adoção 

independente ou conjunta com o Mercosul. De qualquer forma, vale destacar que os 

setores mais beneficiados em uma adoção conjunta com Mercosul seriam: 

“Agropecuária” (0.50% vs 0.54%), “Extrativista” (0.67% vs 0.73%), e “Outros 

Transportes” (0.83 vs 0.89%). Já os setores mais beneficiados em uma adoção 

independente seriam: “Metais não-ferrosos” (0.25% vs 0.21%), “Veículos Automotores 

e Partes” (0.29% vs 0.10%), “Eletrônicos” (-0.62% vs -0.66%) e “Máquinas e 

Equipamentos” (-3.89% vs -4.41%). 

 

 

Região
Resultados Brasil

 (desgravação independente)

Resultados Brasil

 (desgravação com Mercosul)

China  $                           -52,697,599,600  $                           -44,528,019,900 

Estados Unidos  $                             -7,909,833,300  $                             -4,177,337,900 

Canada  $                                -332,896,600  $                                   46,528,400 

México  $                              5,295,523,700  $                              6,181,315,700 

Argentina  $                            26,145,894,100  $                             -3,526,146,300 

Paraguai  $                              1,542,364,600  $                                 753,496,300 

Uruguai  $                              1,478,873,900  $                                 763,132,900 

União Europeia (28)  $                           -59,094,156,700  $                           -52,200,796,400 

Resto do Mundo  $                            17,349,291,900  $                            28,383,611,200 

Total  $                           -68,222,537,900  $                           -68,304,216,000 
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Tabela 19 – Comparativo do impacto da desgravação sobre a soma do PIB industrial 
brasileiro entre 2019 a 2040, em cenários de desgravação distintos, 
agregado por setor. 

 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Valores em dólares americanos, referentes à diferença entre os resultados obtidos para os cenários 
policy e baseline. 

 

Com relação às exportações, conforme resultados apresentados na Tabela 

20, haveria pouca diferença no que diz respeito ao valor total exportado. Entretanto, 

conforme pode ser observado na Tabela 36 (APÊNDICE F), haveria uma redução 

considerável das exportações brasileiras para os países do Mercosul, dos setores que 

são formados principalmente por itens BIT ou BK. Esta diferença pode ser explicada 

pelo fato de que, caso os países do Mercosul também reduzam suas tarifas de 

importação de itens BIT ou BK, haveria uma redução nos custos de importação de 

regiões como China, Estados Unidos e União Europeia (28), as quais possuem maior 

vantagem comparativa na produção destes bens comparados ao Brasil. 

 

Setor Industrial

Agropecuária 83,848,062,500$             0.50% 90,015,875,000$             0.54%

Extrativista 99,396,187,600$             0.67% 107,192,093,800$           0.73%

Papel (PPP) 13,301,453,100$             0.47% 14,011,906,200$             0.50%

Químicos, Borracha e Plástico (CRP) 47,403,937,500$             0.54% 50,066,218,800$             0.57%

Minerais (NMM) 6,203,464,900$               0.44% 6,332,988,300$               0.44%

Metais ferrosos (FMP) 2,582,734,400$               0.42% 2,550,494,200$               0.41%

Metais não-ferrosos (NFM) 5,707,765,700$               0.25% 4,780,851,600$               0.21%

Veículos automotores e partes (MVH) 12,769,625,000$             0.29% 4,143,312,500$               0.10%

Outros transportes (OTN) 6,834,703,100$               0.83% 7,324,021,500$               0.89%

Eletrònicos (ELE) -19,425,117,200 $            -0.62% -20,728,632,800 $            -0.66%

Máquinas e Equipamentos (OME) -117,352,984,400 $          -3.88% -133,155,304,700 $          -4.41%

Outras manufaturas (OMF) 7,913,609,400$               0.59% 7,922,640,600$               0.59%

Serviços 325,395,000,000$           0.35% 321,245,500,000$           0.35%

Total 474,578,441,600$           0.31% 461,701,965,000$           0.30%

Resultados Brasil

 (desgravação independente)

Resultados Brasil

 (desgravação com Mercosul)
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Tabela 20 - Comparativo do impactado da desgravação soma das exportações 
brasileiras entre 2019 a 2040, em cenário de desgravação distintos, 
agregado por setor industrial. 

 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Valores em dólares americanos, referentes à diferença entre os resultados obtidos para os cenários 
policy e baseline. 
 
 

Com relação às importações, conforme dados reportados na Erro! 

Autoreferência de indicador não válida., não deverá ocorrer mudanças 

significativas no total exportado pelo Brasil. Entretanto, conforme  

 

Tabela 21 - Comparativo do impacto da desgravação sobre a soma das importações 
brasileiras entre 2019 a 2040, em cenário de desgravação distintos, 
agregado por setor industrial. 

 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Valores em dólares americanos, referentes à diferença entre os resultados obtidos para os cenários 
policy e baseline. 
 

Setor Industrial

Agropecuária 29,991,998,100$             1.00% 33,431,339,700$             1.11%

Extrativista 54,600,761,900$             1.45% 61,843,819,900$             1.64%

Papel (PPP) 4,167,273,400$               1.32% 4,694,315,100$               1.48%

Químicos, Borracha e Plástico (CRP) 7,890,238,000$               1.34% 9,078,786,900$               1.54%

Minerais (NMM) 736,081,100$                  1.09% 822,725,100$                  1.22%

Metais ferrosos (FMP) 5,102,293,100$               2.18% 5,650,734,800$               2.42%

Metais não-ferrosos (NFM) 1,240,693,900$               1.68% 1,415,373,500$               1.92%

Veículos Autom. e partes (MVH) 7,142,947,900$               1.22% 1,317,366,300$               0.23%

Outros transportes (OTN) 8,238,146,400$               3.98% 8,392,748,600$               4.05%

Eletrònicos (ELE) 1,418,132,800$               3.68% 355,904,900$                  0.92%

Máquinas e Equipamentos (OME) 16,998,783,500$             3.15% -475,823,700 $                 -0.09%

Outras manufaturas (OMF) 322,990,600$                  1.64% 356,886,800$                  1.81%

Serviços 8,541,579,500$               0.81% 9,950,205,700$               0.94%

Total 146,391,920,300$           1.39% 136,834,383,700$           1.30%

Resultados Brasil

 (desgravação independente)

Resultados Brasil

 (desgravação com Mercosul)

Setor Industrial

Agropecuária -1,719,999,500 $              -0.37% -1,883,509,200 $              -0.41%

Extrativista -2,676,399,500 $              -0.13% -3,711,181,100 $              -0.18%

Papel (PPP) -341,142,000 $                 -0.34% -421,169,600 $                 -0.43%

Químicos, Borracha e Plástico (CRP) -7,061,642,400 $              -0.39% -8,691,161,900 $              -0.48%

Minerais (NMM) -361,369,300 $                 -0.43% -468,841,900 $                 -0.56%

Metais ferrosos (FMP) -2,408,278,800 $              -1.18% -2,731,146,200 $              -1.34%

Metais não-ferrosos (NFM) 725,162,300$                  0.41% 343,650,400$                  0.20%

Veículos Autom. e partes (MVH) 19,065,316,800$             2.24% 18,547,916,300$             2.18%

Outros transportes (OTN) 8,037,820,800$               3.34% 7,847,175,800$               3.26%

Eletrònicos (ELE) 39,626,658,700$             6.76% 38,621,165,800$             6.59%

Máquinas e Equipamentos (OME) 166,459,094,000$           10.58% 164,109,064,900$           10.43%

Outras manufaturas (OMF) -431,128,700 $                 -0.63% -524,694,100 $                 -0.76%

Serviços -4,299,634,200 $              -0.24% -5,898,669,600 $              -0.33%

Total 214,614,458,200$           2.15% 205,138,599,700$           2.06%

Resultados Brasil

 (desgravação independente)

Resultados Brasil

 (desgravação com Mercosul)
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4.3.2 Análise de Impacto Para a Argentina 

 

Semelhante a análise feita para o Brasil no tópico 4.1, nos próximos tópicos 

serão apresentados em detalhes os resultados esperados para Argentina, caso todos 

países do Mercosul adotem uma política desgravação tarifária. 

 

4.3.2.1 Impactos Sobre Variáveis Macroeconômicas da Argentina 

 

Os resultados apresentados na Tabela 22 apontam que a adoção da 

política de desgravação tarifária em conjunto com demais países do Mercosul, 

impactaria de forma positiva a economia Argentina, pelos mesmos motivos já 

explicados para o caso brasileiro: 

a) o aumento da concorrência com firmas estrangeiras, forçaria as 

empresas argentinas a buscarem formas de aumentar sua 

eficiência, aumentando a produtividade total da economia; 

b) a redução dos custos de produção, devido redução do preço dos 

insumos importados, aumentaria a competitividade das firmas 

domésticas; 

c) a utilização de equipamentos mais modernos aumentaria a 

eficiência da mão-de-obra, também impactando de forma positiva a 

produtividade.  

 

Tabela 22 – Impacto da desgravação tarifária sobre as principais variáveis 
macroeconômicas argentinas. 

 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Valores referentes à diferença entre os resultados obtidos para os cenários policy e baseline. 

 

Variáveis Macroeconômicas
Comparativo (%) entre cenários policy vs baseline 

em 2040

PIB Real (%) 0.42

Investimento agregado 0.87

Variação Equivalente - (welfare) (BI USD) 1.03
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Gráfico 11 - Diferença percentual entre cenários policy e baseline do PIB anual argentino. 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Gráfico elaborado pelo autor. 
** Valores referentes à diferença entre os resultados obtidos para os cenários policy e baseline. 
 

 Por outro lado, os resultados apresentados na Tabela 23 apontam que o 

impacto sobre os fatores de produção, mão-de-obra (qualificada e não-qualificada) e 

capital seria pouco significativos. Porém, seria esperado um pequeno retorno positivo 

sobre os fatores Terra e Recursos Naturais.  

Tabela 23 - Impacto da desgravação tarifária sobre os retornos dos fatores de 
produção na Argentina. 

 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Valores referentes à diferença entre os resultados obtidos para os cenários policy e baseline. 

 

4.3.2.2 Impacto Sobre Balança Comercial Argentina 

 

Semelhante ao caso brasileira, os resultados apresentados no Gráfico 12 

apontam que o valor total exportado pela Argentina no período de 2019 a 20140, seria 

cerca de 0.27% maior em um cenário de desgravação tarifária. Semelhante ao caso 

brasileira, o estímulo inicial aos investimentos na Argentina forçaria uma absorção da 

poupança externa, o que seria traduzido em uma queda no nível das exportações até 

o ano de 2034. Entretanto, após este período, os ganhos advindos do aumento de 

Fator de Produção
Taxa de Retorno (%) do CPI   - 

comparativo cenários policy vs baseline em 2040

Terra 0.24

Mão-de-obra não qualificada -0.01

Mão-de-obra qualificada 0.00

Capital -0.02

Recursos Naturais 0.21
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produtividade reverteriam o cenário das exportações, de forma que, no período entre 

2019 a 2040, as exportações seriam 0.27% maior em cenário de desgravação tarifária 

 

 
Gráfico 12 - Diferença percentual (anual acumulada) entre cenários policy e baseline do valor exportado 
pela Argentina no período de 2019 a 2040. 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Gráfico elaborado pelo autor. 

 

Da mesma forma, os resultados apresentados no Gráfico 13 apontam que 

o valor total importado pela Argentina no período de 2019 à 20140, seria cerca de 

0.79% maior em um cenário de desgravação tarifária. 

 

 
Gráfico 13 - Diferença percentual (anual acumulada) entre cenários policy e baseline do valor importado 
pela Argentina no período de 2019 a 2040. 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Gráfico elaborado pelo autor. 

 

A explicação para o aumento das exportações e importações são as 

mesmas para o caso brasileiro: 
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a) a redução das tarifas de importação fará com que o preço dos bens 

importados caia, aumentando a demanda destes bens no mercado 

local; 

b) a Argentina também se beneficiaria de um aumento da participação 

nas cadeias globais de valor, o que aumentaria a exportação de 

produtos intermediários, ou daqueles onde o país já possui 

vantagem comparativa, como a indústria agropecuária. 

 

4.3.2.3 Impacto Sobre Fluxo Bilateral Argentino 

 

Conforme os resultados apresentados na Tabela 24, em um cenário de 

desgravação tarifária a balança comercial argentina teria um déficit de 

aproximadamente US$ 12 bilhões, haja visto que o aumento esperado para as 

exportações de aproximadamente US$ 9 bilhões (principalmente para os países que 

não pertencem ao Mercosul), seria inferior ao aumento das importações de 

aproximadamente US$ 23 bilhões (principalmente da China, Estados Unidos e União 

Europeia (28)). 

 

Tabela 24 - Impacto da desgravação tarifária sobre a balança comercial argentina 
entre 2019 a 2040, agregado por parceiro comercial. 

 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Valores em dólares americanos, referentes à diferença entre os resultados obtidos para os cenários 
policy e baseline. 

 

Região
Balança Comercial

(Exp - Imp)

China  $           2,398,740,500 0.58%  $     12,934,925,100 2.45%  $                -10,536,184,600 

Estados Unidos  $           2,167,718,500 1.14%  $       6,497,902,500 1.85%  $                  -4,330,184,000 

Canada  $           1,612,694,100 1.69%  $          599,384,400 2.40%  $                   1,013,309,700 

México  $              628,784,200 1.63%  $       1,881,851,300 2.29%  $                  -1,253,067,100 

Brasil  $        -14,805,305,600 -2.37%  $   -18,331,451,900 -2.44%  $                   3,526,146,300 

Paraguai  $             -149,317,200 -0.34%  $          -76,096,900 -0.25%  $                       -73,220,300 

Uruguai  $               -15,215,200 -0.02%  $        -549,669,100 -2.40%  $                      534,453,900 

União Europeia (28)  $           4,947,978,800 0.85%  $     16,155,348,400 3.14%  $                -11,207,369,600 

Resto do Mundo  $         13,010,254,700 0.83%  $       3,547,424,300 0.63%  $                   9,462,830,400 

Total  $           9,796,332,800 0.27%  $     22,659,618,100 0.79%  $                -12,863,285,300 

Impacto sobre as exportações Impacto sobre as importações
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Conforme resultados apresentados na Tabela 40 e (APÊNDICE F), o déficit 

comercial com a China, Estados Unidos e União Europeia(28), seria causado 

principalmente pelo aumento significativo das importações de: “Máquinas e 

Equipamentos” provenientes da China (aproximadamente US$ 11 bilhões), União 

Europeia (28) (aproximadamente US$ 11 bilhões) e Estados Unidos 

(aproximadamente US$ 7 bilhões);“Eletrônicos” da China (aproximadamente US$ 2 

bilhões) e México (aproximadamente US$ 4 bilhão);  “Veículos Automotores” da União 

Europeia (28) (aproximadamente US$ 6 bilhões),  

Entretanto, conforme resultados apresentados na Tabela 43 (APÊNDICE 

G),  haveria um aumento das exportações para estes países dos setores em que a 

Argentina possui vantagem comparativa, tais como: “Extrativista” para China 

(aproximadamente US$ 1.4 bilhão), e União Europeia (28) (aproximadamente US$ 1.4 

bilhão), e do setor “Agropecuário” para China (aproximadamente US$ 8 bilhões), 

Estados Unidos (aproximadamente US$ 1 bilhão), e União Europeia (28) 

(aproximadamente US$ 5 bilhões). 

Com relação ao Paraguai, também é esperado um pequeno déficit 

comercial (aproximadamente US$ 0,07 bilhões) em um cenário de desgravação 

tarifária, causado principalmente por uma queda nas exportações do setor de “Outros 

Transportes” de aproximadamente US$ 0,26 bilhões. Entretanto, também vale 

destacar o aumento das exportações de outro setor onde a Argentina possui 

vantagem comparativa, tais como “Agropecuário” (aproximadamente US$ 0,1 bilhão), 

e “Extrativista” (aproximadamente US$ 0,9 bilhões). 

Por outro lado, seria esperado um superávit comercial para o Canadá 

(aproximadamente US$ 1 bilhão), Brasil (aproximadamente US$ 3,5 bilhões), Uruguai 

(aproximadamente US$ 0,5 bilhão) e “Resto do Mundo” (aproximadamente US$ 9 

bilhões). Entretanto, conforme resultados apresentados na Tabela 40 e (APÊNDICE 

F) e  Tabela 43 (APÊNDICE G), o superávit para estes países (exceto Canadá), estaria 

seria causado por uma maior uma redução das importações, do que um aumento das 

exportações, até mesmo porque haveria uma queda das exportações argentinas para 

estes. No caso do Brasil e Uruguai, destaca-se a redução das importações de 

“Veículos Automotores” (aproximadamente US$ 6 bilhões e US$ 0.2 Bilhão, 

respectivamente), e “Máquinas e Equipamentos” (aproximadamente US$ 15 bilhões e 

US$ 0.3 bilhão, respectivamente). 
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Vale lembrar que, conforme resultado apresentado na Tabela 18, caso o 

Brasil adote uma política de desgravação tarifária, seria extremamente importante 

para a Argentina acompanhar o Brasil nesta adoção, caso contrário, ao invés de se 

ter um superávit de aproximadamente US$ 3 bilhões, a balança comercial Argentina 

com o Brasil teria um déficit de aproximadamente US$ 22 bilhões. 

A explicação da redução das importações argentinas com origem nos 

demais países do Mercosul, é a mesma que explicou a redução observada pelo Brasil. 

Como a Argentina já adota alíquota de importação reduzida para os países do bloco, 

esta reduziria os custos de importação dos bens produzidos nas demais regiões 

(China, Estados Unidos e União Europeia (28)), tendo pouca influência sobre o preço 

dos itens produzidos no Mercosul. Logo, no caso dos bens que são capital intensivo, 

onde tais regiões têm vantagem comparativa, passaria a ser mais vantajoso a 

Argentina importar destas regiões, do que do México ou demais países do Mercosul. 

 

4.3.2.4 Impacto Sobre PIB Industrial Argentino 

 

Conforme resultados apresentados na Tabela 25, espera-se que haja um 

crescimento no total do PIB industrial argentino de aproximadamente US$ 68 bilhões, 

em consequência da desgravação tarifária. A explicação para este crescimento é o 

mesmo para o caso brasileiro: 

a) a redução do preço das matérias-primas importadas, utilizados pela 

maior parte dos setores industriais, reduziria os custos de produção, 

tornando as firmas locais mais competitivas; 

b) haveria possibilidade de importar máquinas e equipamentos mais 

modernos, a um preço mais competitivo, tornando os demais setores 

mais eficientes; 

c) a redução dos custos de produção, possibilitaria uma queda do 

preço dos bens finais, aumentando a demanda por tais bens no 

mercado doméstico.   
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Tabela 25 - Impacto da desgravação sobre soma do PIB industrial argentino no 
período 2019 a 2040. 

 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Valores em dólares americanos, referentes à diferença entre os resultados obtidos para os cenários 
policy e baseline. 

Entretanto, conforme resultados apresentados na Tabela 25, as simulações 

apontam que em um cenário com desgravação tarifária, os setores onde haveria um 

impacto negativo de forma significativa sobre o PIB seriam “Máquinas e 

Equipamentos” (aproximadamente US$ 0.2 bilhão), “Eletrônicos” (aproximadamente 

US$ 0.06 bilhão) e “Veículos Automotores e Partes” (aproximadamente US$ 0.07 

bilhão). Assim como para o Brasil, a explicação para este declínio está diretamente 

relacionada ao fato de que cerca de 90% dos itens BIT e BK, que sofreriam 

desgravação tarifária, fazem parte destes setores.  

No caso da Argentina, conforme resultados apresentados na Tabela 26,  

haveria um aumento da exportação de praticamente todos setores industriais, exceto  

“Veículos Automotores e Partes” (aproximadamente US$ 9 bilhões), “Outros 

Transportes” (aproximadamente US$ 0.09 bilhões) e “Máquinas e Equipamentos” 

(aproximadamente US$ 3 bilhões). Assim como o caso brasileiro, o aumento da 

competitividade trazida pela abertura comercial, atrelada à redução dos custos de 

produção, ampliaria as possibilidades do país se integrar de forma mais expressiva 

nas cadeias globais de valor, aumentando as exportações dos setores onde a 

Setor Industrial Diferença em US$ Diferença %

Agropecuária 20,973,050,000$                                                       0.40%

Extrativista 13,433,320,000$                                                       0.43%

Papel (PPP) 2,627,270,000$                                                         0.44%

Químicos, Borracha e Plástico (CRP) 6,203,870,000$                                                         0.44%

Minerais (NMM) 732,390,000$                                                            0.26%

Metais ferrosos (FMP) 2,304,590,000$                                                         0.94%

Metais não-ferrosos (NFM) -217,600,000 $                                                           -0.09%

Veículos automotores e partes (MVH) -6,587,780,000 $                                                        -1.12%

Outros transportes (OTN) 515,260,000$                                                            0.47%

Eletrònicos (ELE) -5,689,450,000 $                                                        -4.05%

Máquinas e Equipamentos (OME) -19,915,900,000 $                                                      -6.04%

Outras manufaturas (OMF) 2,639,980,000$                                                         0.69%

Serviços 69,280,070,000$                                                       0.34%

Total 86,299,080,000$                                                       0.26%
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Argentina possui vantagem comparativa, tais como: “Agropecuária” 

(aproximadamente US$ 8 bilhões), e “Extrativista” (aproximadamente US$ 5 bilhões). 

No que diz respeito às importações argentinas, conforme resultados 

apresentado na Tabela 26, em um cenário com desgravação tarifária, espera-se que 

haja um aumento das importação de bens dos setores “Veículos Automotores e 

Partes” (aproximadamente US$ 2 bilhões), “Outros Transportes” (aproximadamente 

US$ 0.04 bilhões), “Eletrônicos” (aproximadamente US$ 6 bilhões), e “Máquinas e 

Equipamentos” (aproximadamente US$ 17 bilhões). Mais uma vez, como estes 

setores são os que possuem a maior quantidade de itens classificados como BIT e 

BK, a redução das alíquotas de importação deverá reduzir a diferença entre o preço 

do bem importado e o fabricado localmente, aumentando, consequentemente, a 

importação. 

Assim como observado para o Brasil, a queda da importação dos demais 

setores é consequência do aumento da competitividade da indústria local, causada 

pela abertura comercial, o que ajuda a explicar o aumento da produção industrial 

destes mesmos setores, mostrando que parte deste aumento seria para atender a 

própria demanda local, ou seja, bens que antes eram importados, passarão a ser 

adquiridos localmente. Entretanto, um pouco diferente do caso brasileiro, o setor 

automotivo argentino seria o segundo setor com maior déficit comercial, superior ao 

setor de eletrônicos, o que mostra o peso deste setor industrial na economia argentina.  

 

Tabela 26 - Impacto da desgravação sobre balança comercial argentina no período 
2019 a 2040, agregado por setor industrial. 

 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Valores em dólares americanos, referentes à diferença entre os resultados obtidos para os cenários 
policy e baseline. 

Setor Industrial
Balança Comercial 

(Exp - Imp)

Agropecuária 8,384,985,100$                           0.45% 78,047,865,442$                         0.04% -69,662,880,342 $                        

Extrativista 5,183,416,800$                           1.12% 498,651,311,848$                       -0.04% -493,467,895,048 $                      

Papel (PPP) 246,030,100$                              0.83% 62,001,714,871$                         -0.22% -61,755,684,771 $                        

Químicos, Borracha e Plástico (CRP) 2,238,723,500$                           0.82% 542,856,552,844$                       -0.05% -540,617,829,344 $                      

Minerais (NMM) 56,321,500$                                0.56% 27,469,983,411$                         -0.11% -27,413,661,911 $                        

Metais ferrosos (FMP) 2,590,752,700$                           1.94% 38,433,456,809$                         -0.12% -35,842,704,109 $                        

Metais não-ferrosos (NFM) 77,767,200$                                0.67% 60,794,056,178$                         -0.21% -60,716,288,978 $                        

Veículos Autom. e partes (MVH) -8,820,956,400 $                          -2.54% 453,909,505,734$                       0.43% -462,730,462,134 $                      

Outros transportes (OTN) -89,119,400 $                               -1.31% 58,726,900,774$                         0.82% -58,816,020,174 $                        

Eletrònicos (ELE) 12,013,000$                                0.45% 139,300,638,613$                       4.18% -139,288,625,613 $                      

Máquinas e Equipamentos (OME) -3,178,712,800 $                          -3.67% 433,740,942,583$                       4.15% -436,919,655,383 $                      

Outras manufaturas (OMF) 120,878,500$                              3.88% 35,554,858,843$                         -1.41% -35,433,980,343 $                        

Serviços 2,974,232,900$                           0.74% 460,697,962,736$                       -0.29% -457,723,729,836 $                      

Total 9,796,332,800$                           0.27% 2,890,185,750,886$                    0.79% -2,880,389,418,086 $                   

Impacto sobre as exportações Impacto sobre as importações
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Em resumo, os resultados apresentados mostram que a abertura comercial 

teria um impacto positivo sobre a economia argentina, com aumento do PIB, do 

investimento agregado, e do bem-estar. Além do mais, haveria um crescimento da 

produção industrial da maior dos setores industriais avaliados, tanto para atender o 

aumento das exportações, quanto para atender um aumento da demanda local de 

itens que antes eram importados. 

 

4.3.3 Análise de impacto Para o Paraguai e Uruguai 

 

Os resultados das simulações para o Paraguai e Uruguai encontra-se nos 

APÊNDICE H e APÊNDICE I, respectivamente. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A partir dos resultados obtidos nas simulações realizadas, podemos 

concluir que os impactos da adoção de uma política de desgravação das tarifas de 

importação, de bens classificados como BIT ou BK, seriam positivos para todos os 

países do Mercosul. Em todos os casos foi observado que em um cenário de 

desgravação tarifária, haveria um crescimento maior do PIB, do investimento, do nível 

de bem-estar (utilizando variação equivalente como proxy), e da produção industrial 

da maioria dos setores avaliados.  

Com relação ao Brasil, dentre os cenários avaliados, podemos concluir que 

uma adoção de forma independente, traria resultados melhores do que uma adoção 

feita de forma conjunta com demais países do Mercosul. Isto ocorreria pelo fato de 

que no cenário de adoção independente, apenas o Brasil aumentaria sua eficiência 

produtiva, de forma que este aumento, atrelado ao fato dos demais países do bloco já 

adotarem tarifas de importação reduzidas ao Brasil, o país aumentaria de forma 

significativa suas exportações para Argentina, Paraguai e Uruguai.  

Por outro lado, no cenário de adoção conjunta, além dos demais países do 

bloco também melhorem sua eficiência e competitividade, as importações com origem 

do Brasil seriam substituídas por bens fabricados em outras regiões. Este fato lança 

luz à necessidade de ser avaliada o quão benéfico os termos comerciais do Mercosul 

são para o Brasil. 

Com relação à Argentina, também seria observada uma melhora das 

variáveis macroeconômicas, além de um aumento tanto das exportações, quanto das 

importações. Um fato que deve ser destacado é que, para Argentina, seria de suma 

importância que o país adotasse uma política de desgravação tarifária conjuntamente 

com o Brasil. Conforme resultados obtidos, as exportações da Argentina para o Brasil 

irão reduzir em ambos cenários (1 ou 2), entretanto, a queda no cenário 2 (Argentina 

também adotando a desgravação) seria menor do que cenário 1. 

O Paraguai e Uruguai também seriam beneficiados pela abertura 

comercial, entretanto, como tais países já adotam tarifas de importação um pouco 

inferiores ao praticado pelo Brasil e Argentina, o impacto da desgravação tarifária 

proposta sobre as variáveis macroeconômicas, e fluxo comercial, seria um pouco 

menor nestes países. 
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Com relação ao PIB industrial, dos 13 setores avaliados, “Máquinas e 

Equipamentos”, e “Eletrônicos”, seriam os únicos setores afetados negativamente, 

com queda do PIB industrial, em todos países do Mercosul. Essa queda é explicada 

pelo fato de estes setores são compostos por aproximadamente 90% de bens 

classificados como BIT ou BK. Logo, a desgravação tarifária sobre estes itens, 

reduziria o preço do similar estrangeiro, aumentando a substituição do item nacional 

pelo importando. 

Por fim, concluímos que, em um cenário de desgravação tarifária, deverá 

ser observado nos países do Mercosul a mesma melhora em termos de produtividade, 

crescimento econômico e bem-estar social, conforme reportado por (PAVCNIK, 2002) 

para o Chile ao final da década de 1980, por (TOPALOVA, 2011) para a Índia na 

década de 1990, por (DIJKSTRA, 2000) para maioria dos países latino-americanos na 

década de 1990, e por (HAY, 1997) para o próprio Brasil no início da década de 1990. 

Esta melhora observada empiricamente possui uma explicação teórica pelos 

seguintes motivos: 

a) uma melhora da eficiência alocativa, devido aumento da 

concorrência com firmas estrangerias mais eficientes, conforme 

explicado por (MELITZ, 2003); 

b) uma redução dos custos de produção, decorrentes da redução do 

preço dos insumos importados, reduzindo o custo de produção local, 

e aumentando a competitividade do Brasil no mercado externo 

(DIJKSTRA, 2000); 

c) uma maior inserção em cadeias globais de valor, onde poderia haver 

um aumento da produção local de bens intermediários para 

exportação (GROSSMAN e ROSSI-HANSBERG, 2008). 

Portanto, conclui-se afirmando que a abertura comercial é de suma 

importância para países que almejam um crescimento econômico, de forma 

sustentável e de longo prazo, e que traga aumento de bem-estar social. Por este 

motivo, ações que ampliem a participação dos países do Mercosul no comércio 

internacional, devem ser tomadas de forma o mais breve possível.  
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APÊNDICE A – Parâmetros Comportamentais do GTAP 

 

 

I. Elasticidade de Substituição da Origem 

 

 

O GTAP possui dois conjuntos de elasticidades de substituição 

relacionadas à origem das commodities: um conjunto referente à substituição entre 

diversas fontes de importação (𝜎𝑀), e outro conjunto referente à substituição entre 

produtos domésticos e importados (𝜎𝐷),    

Os parâmetros relacionados à elasticidade de substituição da origem foram 

obtidos de recentes estudos econométricos elaborado por (HERTEL, HUMMELS, et 

al., 2004). Os autores estimaram as elasticidades de substituição de produtos 

importados de diferentes fontes usando a abordagem de (HUMMELS, 1999) o qual 

identificou tal parâmetro explorando variações entre setores dos preços ao 

consumidor.  

A Elasticidade Substituição entre produtos importados/domésticos (𝜎𝐷) foi 

calculado aplicando a “regra do dobro”, ou seja: 𝜎𝑀 = 2 ∗ 𝜎𝐷. Esta regra foi proposta 

inicialmente por (JOMINI, ZEITSCH, et al., 1991) 

 

 

II. Elasticidade de Substituição dos Fatores de Produção   

 

 

No GTAP as funções de produção são do tipo CES (Constant Elasticity of 

Substitution), e considera-se que os fatores de produção possuem uma elasticidade 

de substituição (𝜎𝑉𝐴), enquanto compostos intermediários e de valor-agregado são 

utilizados em proporções fixas. O GTAP utiliza em sua base de dados valores que 

foram extraídos do Sectoral Analysis of Liberalising Trade in the East Asian Region 

(SALTER), os quais foram calculados com base em uma revisão de estudos 

internacionais de diferentes setores industriais, localizados em diversos países 

(JOMINI, ZEITSCH, et al., 1991). 
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III. Elasticidade de Transformação (𝝈𝑻) 

 

 

Para cada região, o GTAP faz uma distinção dos fatores primários de 

produção baseado no grau de mobilidade que estes possuem. O grau de mobilidade 

é definido pela elasticidade de transformação (𝜎𝑡 < 0), a qual avalia o quanto que uma 

disparidade nos retornos relativos de diferentes setores, pode ser sustentada durante 

um longo período de simulação. 

Como padrão, o GTAP considera capital e mão-de-obra (qualificada e não-

qualificada) como sendo fatores de produção móveis, enquanto recursos naturais e 

terra são tratados como fatores de produção imóveis. Entretanto, o GTAP possui um 

parâmetro (𝑆𝐿𝑈𝐺), o qual permite que sejam alteradas as condições padrão definidas 

pelo modelo. 

 

 

IV. Elasticidade-renda 

 

 

Os dados referentes à elasticidade-renda foram calculados a partir de um 

sistema AIDADS (An Implicitly, Directly, Additive Demand System) estimado por 

(REIMER e HERTEL, 2004), utilizando dados referentes ao gastos dos consumidores 

de diversas regiões extraídos do ICP (International Comparison Project), gerando 

estimativas para elasticidade-renda de 10 categorias de commodities, para cada uma 

das regiões do GTAP.  

 

 

V. Elasticidade-preço da demanda 

 

 

O GTAP utiliza uma função CDE (Constant Diference of Elasticities) para 

descrever a demanda dos agentes Família de cada região. Os parâmetros referentes 

à função CDE são recalibrados para cada nova base de dados do modelo, a partir de 

elasticidades de gasto que são estimadas através de um sistema Implicit, Directly 

Additive Demand System (AIDADS).  
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As elasticidades-preço da demanda fora calculadas a partir dos valores 

estimados para as elasticidade-renda, seguindo os procedimentos e fórmulas 

utilizadas por (ZEITSCH, MCDOUGALL, et al., 1991) conforme equação (20). 

 

 𝜀𝑖𝑖 = −𝑠𝑖𝜂𝑖 (1 −
𝜂𝑖

𝜔
) +

𝜂𝑖

𝜔
 (20) 

 

Onde 𝜀𝑖𝑖 é a elasticidade-preço não compensada da demanda da 

commodity 𝑖, 𝜂𝑖 é a elasticidade-renda da demanda para commodity 𝑖, 𝑠𝑖 é a fatia do 

gasto na commodity 𝑖, e 𝜔 é o parâmetro Frisch, o qual é definido como sendo o 

negativo do recíproco da utilidade marginal da renda, ou a flexibilidade monetária. Por 

sua vez, a elasticidade-preço compensado da demanda (𝑣𝑖𝑖) será dada por: 

 

 𝑣𝑖𝑖 = −𝜀𝑖𝑖 + 𝑠𝑖𝜂𝑖 (21) 
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APÊNDICE B - Abordagem de Johansen 

 

 

O modelo GDyn utiliza o método proposto por (JOHANSEN, 1960) para 

obter a solução de equilíbrio no longo prazo. Conforme (DIXON, PARMENTER, et al., 

1992), um dos modelos EGC mais comuns é dado por um sistema de equações do 

tipo: 

 𝐹(𝑉) = 0 (22) 

 

Onde 𝐹 é uma função vetorial de comprimento 𝑚, e 𝑉 um vetor de 

comprimento 𝑛, que satisfaz a condição de equilíbrio da equação (22)43. Entretanto, 

como o sistema (22) geralmente é composto por uma grande quantidade de equações 

(muitas delas não-lineares), o tratamento computacional deste sistema poderia ser 

algo inviável. Para resolver este problema, (JOHANSEN, 1960) propôs um modelo de 

linearização derivado do sistema de equação (22), o qual utiliza uma solução inicial 

𝑉𝐼, e apresentam os resultados como sendo variações da solução inicial. Outra 

vantagem do sistema proposto por (JOHANSEN, 1960), é a flexibilidade em classificar 

as variáveis como endógenas ou exógenas, baseado no que se busca estudar. 

Portanto, o sistema de equações propostos é uma forma linearizada do sistema (22), 

é será dado por: 

 

 𝐴(𝑉)𝑣 = 0 (23) 

 

Como o modelo permite separar variáveis endógenas e exógenas, o 

sistema (23) será reescrito como: 

 

 𝐴𝛼(𝑉𝐼)𝑣𝛼 + 𝐴𝛽(𝑉𝐼)𝑣𝛽 = 0 (24) 

 

Onde:  

                                            
43 O modelo assume que 𝐹 é uma função diferenciável, e que o número de variáveis 𝑛 excede o número 

de equações 𝑚. 
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• 𝐴𝛼 e 𝐴𝛽 são as sub-matrizes formadas pelos valores das componentes 

exógenas e endógenas da matriz 𝐴(𝑉), calculados em função do vetor de 

equilíbrio 𝑉. 

• 𝑣𝛼 e 𝑣𝛽 são sub-vetores do vetor 𝑣, e representam as variações das 

componentes exógenas e endógenas dos componentes da matriz 𝑉. 

• 𝑉𝐼 o vetor de solução inicial; 

 

A fim de avaliar as alterações nas variáveis endógenas, devido alterações 

nas variáveis exógenas, o sistema (24) será definido como sendo: 

 𝑣𝛼 = 𝐵(𝑉𝐼)𝑣𝛽 (25) 

Onde os componentes do vetor 𝐵(𝑉𝐼) são as elasticidades da i-ésima 

variável endógena com relação à j-ésima variável exógena, avaliadas em função dos 

valores iniciais da matriz 𝑉𝐼. 

Conforme (DIXON, 1982), a abordagem de Johansen apresenta resultados 

bastante satisfatórios quando as mudanças nas variáveis exógenas são pequenas, 

algo comum nos estudos da avaliação políticas econômicas. Entretanto, o modelo 

apresenta algumas divergências quando as alterações nas variáveis exógenas são 

bastante expressivas, porém, este problema é corrigido utilizando o modelo “multi-

passos” do método de Johansen, o qual consiste em dividir o choque que seria 

aplicado nas variáveis exógenas, em choques menores, e aplicar o método de 

Johansen de forma sequencial. Utilizando essa abordagem (DIXON, 1982) observou 

que os resultados apresentados são satisfatórios mesmo para grandes modificações 

das variáveis exógenas. 

Como o objetivo deste trabalho é avaliar alterações sobre variáveis 

endógenas ao longo do tempo, é importante destacar que o modelo proposto por 

Johansen também é aplicado em modelos EGC dinâmicos. Neste caso a solução 𝑉𝐼 

seria o estado atual da economia em um instante no tempo, e as previsões seriam 

realizadas com base nas taxas de crescimento das variáveis exógenas, taxas estas 

cujos valores seriam provenientes de informações obtidas em organismos como: 

Fundo Monetário Internacional, Organização Mundial de Comércio, Banco Mundial, 

dentre outros. Portanto, baseado no conjunto de taxas de crescimento das variáveis 

exógenas, seria possível prever o comportamento das variáveis endógenas ao longo 

do tempo. 
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APÊNDICE C – Tarifas de Importação 

 

Tabela 27 - Tarifas de importação média aplicada (ponderada pelo fluxo comercial a 
nível HS6), pré e pós desgravação tarifária, agregado por setor industrial 
e parceiro econômico. 

 
Fonte: tarifas pré-choque (inicial) foram extraídas do WITS (World Integrated Trade Solutions) e do 
software TASTE. Tarifas pós-choques calculadas pelo autor. 
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor.

INICIAL FINAL INICIAL FINAL INICIAL FINAL INICIAL FINAL INICIAL FINAL INICIAL FINAL

Máquinas e Equipamentos (OME) 13.82% 8.28% 11.01% 5.56% 12.13% 5.35% 12.98% 8.43% 11.81% 5.53% 12.18% 6.62%

Outros Equipamentos de Transporte (OTN) 15.46% 10.65% 1.64% 0.84% 3.34% 2.44% 4.80% 1.68% 3.95% 2.77% 10.54% 7.89%

Papel e Produtos de Papel (PPP) 11.06% 10.99% 8.24% 8.23% 9.59% 9.59% 10.85% 10.82% 11.67% 11.61% 7.45% 7.41%

Equipamentos Eletrônicos (ELE) 8.73% 5.59% 8.41% 4.47% 10.15% 4.87% 10.15% 5.58% 8.28% 4.94% 5.70% 3.81%

Veículos Automotores e Peças (MVH) 24.71% 22.29% 17.54% 13.67% 32.23% 31.29% 0.00% 0.00% 20.20% 16.14% 24.06% 20.84%

Produtos de Metal (FMP) 14.69% 14.07% 15.43% 15.30% 13.24% 13.11% 12.44% 12.37% 14.78% 14.04% 14.57% 13.84%

Produtos Químicos, Plásticos e Borrachas (CRP) 7.64% 7.63% 7.72% 7.72% 2.00% 2.00% 4.57% 4.57% 7.07% 7.07% 4.65% 4.65%

Outros Produtos Manufaturados (OMF) 18.54% 18.52% 14.99% 14.99% 15.21% 15.21% 12.28% 12.28% 14.64% 14.62% 17.05% 17.04%

Metais Não-Ferrosos (NFM) 9.49% 9.46% 7.18% 7.18% 6.08% 6.08% 0.65% 0.65% 6.64% 6.58% 1.06% 1.06%

Minerais Não-Metálicos (NMM) 12.41% 12.40% 9.99% 9.94% 8.87% 8.87% 6.52% 6.52% 8.94% 8.83% 5.64% 5.59%

INICIAL FINAL INICIAL FINAL INICIAL FINAL INICIAL FINAL INICIAL FINAL INICIAL FINAL

Máquinas e Equipamentos (OME) 13.85% 8.55% 11.29% 5.59% 11.81% 5.98% 13.39% 9.04% 11.67% 5.82% 11.81% 6.76%

Outros Equipamentos de Transporte (OTN) 15.48% 14.77% 0.54% 0.39% 0.63% 0.56% 12.40% 10.61% 2.87% 1.81% 0.00% 0.00%

Papel e Produtos de Papel (PPP) 10.28% 10.25% 9.49% 9.47% 11.53% 11.52% 7.02% 7.01% 10.91% 10.89% 2.63% 2.60%

Equipamentos Eletrônicos (ELE) 10.01% 6.69% 9.12% 4.47% 10.32% 4.29% 12.00% 4.71% 10.32% 6.05% 8.40% 5.60%

Veículos Automotores e Peças (MVH) 19.37% 15.28% 22.83% 20.21% 19.80% 17.34% 0.02% 0.01% 21.49% 17.97% 21.71% 19.20%

Produtos de Metal (FMP) 16.77% 16.77% 15.89% 15.89% 12.76% 12.76% 3.54% 3.54% 16.50% 16.50% 12.54% 12.54%

Produtos Químicos, Plásticos e Borrachas (CRP) 8.39% 8.38% 7.36% 7.36% 5.65% 5.65% 1.55% 1.55% 7.96% 7.96% 5.71% 5.71%

Outros Produtos Manufaturados (OMF) 17.83% 17.83% 19.43% 19.43% 16.53% 16.53% 6.68% 6.68% 15.38% 15.38% 16.61% 16.61%

Metais Não-Ferrosos (NFM) 11.15% 11.12% 7.41% 7.36% 8.55% 8.55% 3.87% 3.87% 6.42% 6.37% 1.33% 1.33%

Minerais Não-Metálicos (NMM) 12.01% 11.98% 9.71% 9.42% 9.49% 9.48% 6.63% 6.63% 9.73% 9.52% 5.59% 5.49%

INICIAL FINAL INICIAL FINAL INICIAL FINAL INICIAL FINAL INICIAL FINAL INICIAL FINAL

Máquinas e Equipamentos (OME) 8.15% 6.98% 3.36% 2.95% 1.34% 0.84% 3.30% 3.23% 3.43% 2.82% 5.25% 4.67%

Outros Equipamentos de Transporte (OTN) 18.95% 13.56% 1.87% 1.53% 19.59% 17.61% 17.94% 5.31% 3.38% 2.69% 6.94% 6.94%

Papel e Produtos de Papel (PPP) 7.77% 7.77% 7.40% 7.40% 5.19% 5.19% 5.31% 5.31% 6.17% 6.17% 3.80% 3.80%

Equipamentos Eletrônicos (ELE) 2.04% 1.95% 1.68% 1.61% 2.74% 2.70% 2.06% 2.06% 2.17% 2.15% 3.40% 3.27%

Veículos Automotores e Peças (MVH) 12.29% 11.76% 15.28% 15.13% 16.31% 16.25% 12.08% 12.07% 11.92% 11.55% 13.12% 13.05%

Produtos de Metal (FMP) 11.93% 11.93% 9.46% 9.46% 14.25% 14.25% 8.24% 8.24% 13.06% 13.06% 6.25% 6.25%

Produtos Químicos, Plásticos e Borrachas (CRP) 7.05% 7.05% 9.39% 9.38% 3.53% 3.53% 8.64% 8.64% 9.01% 9.01% 2.81% 2.81%

Outros Produtos Manufaturados (OMF) 9.70% 9.70% 12.26% 12.26% 18.70% 18.70% 12.72% 12.72% 13.94% 13.94% 12.04% 12.04%

Metais Não-Ferrosos (NFM) 10.56% 10.56% 8.83% 8.83% 4.92% 4.92% 9.98% 9.98% 8.40% 8.40% 0.60% 0.60%

Minerais Não-Metálicos (NMM) 13.04% 13.04% 10.42% 10.42% 10.59% 10.59% 5.12% 5.12% 6.03% 6.03% 6.41% 6.41%

INICIAL FINAL INICIAL FINAL INICIAL FINAL INICIAL FINAL INICIAL FINAL INICIAL FINAL

Máquinas e Equipamentos (OME) 11.43% 9.60% 5.03% 4.30% 3.75% 2.37% 0.74% 0.73% 5.63% 4.18% 6.98% 6.03%

Outros Equipamentos de Transporte (OTN) 19.37% 19.37% 12.37% 12.37% 3.17% 0.18% 3.22% 2.87% 14.82% 1.97% 12.46% 12.46%

Papel e Produtos de Papel (PPP) 12.85% 12.85% 6.48% 6.48% 10.57% 10.57% 0.00% 0.00% 9.19% 9.19% 3.30% 3.30%

Equipamentos Eletrônicos (ELE) 5.92% 5.25% 5.21% 4.92% 3.14% 2.22% 0.00% 0.00% 3.99% 3.68% 7.96% 7.00%

Veículos Automotores e Peças (MVH) 17.97% 17.66% 14.54% 13.85% 19.75% 19.06% 0.27% 0.27% 15.12% 14.81% 19.09% 18.94%

Produtos de Metal (FMP) 13.73% 13.73% 13.39% 13.39% 12.94% 12.94% 0.00% 0.00% 12.02% 12.02% 7.73% 7.73%

Produtos Químicos, Plásticos e Borrachas (CRP) 7.97% 7.93% 9.08% 9.08% 2.16% 2.16% 0.00% 0.00% 8.21% 8.21% 5.51% 5.51%

Outros Produtos Manufaturados (OMF) 19.28% 19.27% 18.90% 18.88% 19.23% 19.23% 0.15% 0.15% 15.97% 15.83% 19.05% 19.05%

Metais Não-Ferrosos (NFM) 10.39% 10.39% 2.98% 2.98% 12.24% 12.24% 0.00% 0.00% 9.18% 9.18% 0.66% 0.66%

Minerais Não-Metálicos (NMM) 13.47% 13.47% 7.21% 7.20% 7.23% 7.23% 0.00% 0.00% 9.53% 9.52% 7.47% 7.46%

URUGUAI

ARGENTINA

Macrossetor GTAP
CHINA ESTADOS UNIDOS CANADA MÉXICO

UNIÃO EUROPEIA 

(28)
RESTO DO MUNDO

BRASIL

Macrossetor GTAP
CHINA ESTADOS UNIDOS CANADA MÉXICO

UNIÃO EUROPEIA 

(28)
RESTO DO MUNDO

PARAGUAI

Macrossetor GTAP
CHINA ESTADOS UNIDOS CANADA MÉXICO

UNIÃO EUROPEIA 

(28)
RESTO DO MUNDO

RESTO DO MUNDO
Macrossetor GTAP

CHINA ESTADOS UNIDOS CANADA MÉXICO
UNIÃO EUROPEIA 

(28)
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APÊNDICE D – Tabela das importações brasileiras 

 

 
Tabela 28 - Impacto da desgravação sobre as importações brasileiras, agregado por 

origem. 

 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Diferença percentual entre os resultados obtidos para os cenários policy e baseline. 

 

Tabela 29 - Impacto da desgravação sobre as importações brasileiras, agregado por 
setor industrial. 

 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Diferença percentual entre os resultados obtidos para os cenários policy e baseline. 

 
 

Região Total período 2019 a 2040 Em 2040

China 4.58% 4.30%

Estados Unidos 1.60% 0.99%

Canada 1.46% 0.90%

México -1.18% -2.01%

Argentina -3.20% -3.76%

Paraguai -0.79% -1.11%

Uruguai -0.87% -1.34%

União Europeia (28) 3.54% 3.00%

Resto do Mundo 1.19% 0.87%

Total 2.15% 1.76%

Setor Industrial
Valor total importado no 

período 2019 a 2040 
Valor importado em 2040 

Agropecuária -0.37% -0.90%

Extrativista -0.13% -0.23%

Papel (PPP) -0.34% -0.97%

Químicos, Borracha e Plástico (CRP) -0.39% -0.84%

Minerais (NMM) -0.43% -1.12%

Metais ferrosos (FMP) -1.18% -1.64%

Metais não-ferrosos (NFM) 0.41% -0.48%

Veículos Autom. e partes (MVH) 2.24% 2.02%

Outros transportes (OTN) 3.34% 3.25%

Eletrònicos (ELE) 6.76% 6.22%

Máquinas e Equipamentos (OME) 10.58% 10.42%

Outras manufaturas (OMF) -0.63% -1.54%

Serviços -0.24% -0.79%

Total 2.15% 1.79%
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Tabela 30 - Impacto da desgravação tarifária sobre a soma das importações brasileiras no período 2019 a 2040, agrupadas por 
região e setor industrial. 

 

Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Valores em dólares americanos, referentes à diferença entre os resultados obtidos para os cenários policy e baseline. 

Setor Industrial

Agropecuária  $       -165,040,000 -0.51%  $       -322,990,000 -0.50%  $        -14,330,000 -0.51%  $        -12,980,000 -0.50%  $       -350,960,000 -0.51%

Extrativista  $       -809,120,000 -0.19%  $       -574,250,000 -0.15%  $        -23,150,000 -0.14%  $          -6,670,000 -0.13%  $       -197,340,000 -0.18%

Papel  $        -33,090,000 -0.28%  $        -83,510,000 -0.51%  $        -53,710,000 -0.55%  $          -3,980,000 -0.42%  $        -97,140,000 -0.27%

Químico, Plástico, Borracha  $    -1,089,540,000 -0.41%  $    -1,404,890,000 -0.40%  $       -247,750,000 -0.40%  $       -173,700,000 -0.40%  $    -1,825,870,000 -0.43%

Minerais não-metálicos  $       -240,980,000 -0.62%  $        -26,340,000 -0.34%  $          -4,180,000 -0.58%  $        -28,660,000 -0.59%  $        -16,320,000 -0.09%

Metais não-ferrosos  $       -257,390,000 -1.17%  $        -84,070,000 -1.25%  $        -24,490,000 -1.25%  $       -167,640,000 -1.28%  $       -210,840,000 -0.92%

Metais ferrosos  $        315,000,000 0.45%  $       -424,540,000 -2.15%  $        -28,120,000 -2.20%  $        -50,360,000 -2.50%  $        583,440,000 1.24%

Veículos Automotores e partes  $     1,899,370,000 2.61%  $     3,318,090,000 9.80%  $       -198,200,000 -3.39%  $    -4,665,360,000 -6.71%  $   21,473,530,000 10.20%

Outros Transportes  $     9,858,230,000 23.78%  $    -3,833,900,000 -3.67%  $       -193,040,000 -3.15%  $        340,290,000 13.51%  $       -639,770,000 -1.14%

Eletrônicos  $   29,445,730,000 8.22%  $     4,852,320,000 14.97%  $        856,540,000 25.80%  $     2,286,640,000 19.57%  $     2,985,150,000 10.11%

Máquinas e Equpamentos  $   54,971,830,000 9.21%  $   22,247,440,000 9.72%  $     2,066,680,000 19.21%  $        425,350,000 2.93%  $   62,176,520,000 15.46%

Outras manufatures  $       -339,260,000 -0.67%  $        -13,140,000 -0.54%  $             -590,000 -0.58%  $          -2,220,000 -0.59%  $        -38,420,000 -0.48%

Serviços  $       -157,660,000 -0.29%  $       -438,240,000 -0.22%  $        -51,300,000 -0.23%  $          -8,480,000 -0.23%  $    -2,157,850,000 -0.25%

Total  $   93,398,080,000 4.58%  $   23,211,980,000 1.60%  $     2,084,370,000 1.46%  $    -2,067,770,000 -1.18%  $   81,684,110,000 3.54%

Setor Industrial

Agropecuária  $       -312,480,000 -0.19%  $        -47,110,000 -0.35%  $       -100,800,000 -0.31%  $       -393,320,000 -0.48%  $    -1,720,010,000 -0.37%

Extrativista  $        396,560,000 0.44%  $           7,080,000 0.10%  $           5,950,000 0.12%  $    -1,475,460,000 -0.15%  $    -2,676,400,000 -0.13%

Papel  $          -5,040,000 -0.07%  $             -630,000 -0.34%  $          -3,030,000 -0.33%  $        -60,990,000 -0.40%  $       -341,120,000 -0.34%

Químico, Plástico, Borracha  $          66,760,000 0.09%  $          -5,010,000 -0.11%  $        -29,380,000 -0.17%  $    -2,352,270,000 -0.41%  $    -7,061,650,000 -0.39%

Minerais não-metálicos  $          -2,170,000 -0.15%  $             -120,000 -0.46%  $          -1,740,000 -0.44%  $        -40,840,000 -0.36%  $       -361,350,000 -0.43%

Metais não-ferrosos  $        -69,930,000 -0.55%  $        -18,970,000 -0.89%  $          -1,250,000 -1.00%  $    -1,573,710,000 -1.29%  $    -2,408,290,000 -1.18%

Metais ferrosos  $        -69,550,000 -2.27%  $             -300,000 -2.65%  $          -2,370,000 -2.67%  $        401,970,000 1.21%  $        725,170,000 0.41%

Veículos Automotores e partes  $  -14,973,470,000 -6.08%  $               -10,000 -8.33%  $       -315,210,000 -6.40%  $   12,526,580,000 6.06%  $   19,065,320,000 2.24%

Outros Transportes  $        -42,050,000 -8.63%  $                        0 0.00%  $             -560,000 -9.20%  $     2,548,640,000 8.73%  $     8,037,840,000 3.34%

Eletrônicos  $       -103,800,000 -12.68%  $          -1,320,000 -13.23%  $             -200,000 -13.16%  $       -694,400,000 -0.46%  $   39,626,660,000 6.76%

Máquinas e Equpamentos  $    -4,903,190,000 -22.78%  $       -286,050,000 -23.15%  $        -91,980,000 -23.23%  $   29,852,510,000 10.05%  $ 166,459,110,000 10.58%

Outras manufatures  $                        0 0.00%  $             -350,000 -0.41%  $               -10,000 -0.20%  $        -37,140,000 -0.55%  $       -431,130,000 -0.63%

Serviços  $           6,100,000 0.11%  $        -28,000,000 -0.15%  $             -580,000 -0.10%  $    -1,463,640,000 -0.24%  $    -4,299,650,000 -0.24%

Total  $  -20,012,260,000 -3.20%  $       -380,800,000 -0.79%  $       -541,160,000 -0.87%  $   37,237,920,000 1.19%  $ 214,614,470,000 2.15%

Total

China Estados Unidos Canadá México União Europeia (28)

Argentina Paraguai Uruguai Resto do Mundo
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Tabela 31 - Comparativo do impacto da desgravação tarifária sobre a soma das importações brasileiras no período 2019 a 2040, em 

cenários de desgravação distintos, agrupadas por região e setor industrial. 

 

Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Valores em dólares americanos, referentes à diferença entre os resultados obtidos para os cenários policy e baseline. 

Desgravação 

Idependente

Desgravação com 

Mercosul

Desgravação 

Idependente

Desgravação com 

Mercosul

Desgravação 

Idependente

Desgravação com 

Mercosul

Desgravação 

Idependente

Desgravação com 

Mercosul
Desgravação Idependente

Desgravação com 

Mercosul

Agropecuária  $                -165,039,300  $                -214,099,900  $              -322,990,000  $              -421,222,300  $             -14,330,000  $              -18,729,900  $                 -12,980,000  $                  -17,169,900  $                  -350,960,000  $                  -453,823,000 

Extrativista  $                -809,125,000  $             -1,204,979,500  $              -574,250,000  $              -901,674,800  $             -23,150,000  $              -36,695,000  $                   -6,670,000  $                  -11,273,500  $                  -197,340,000  $                  -292,741,000 

Papel  $                  -33,092,800  $                  -49,254,300  $                -83,510,000  $              -104,688,200  $             -53,710,000  $              -66,581,700  $                   -3,980,000  $                    -5,275,000  $                    -97,140,000  $                  -145,019,200 

Químico, Plástico, Borracha  $             -1,089,534,200  $             -1,403,824,200  $            -1,404,890,000  $            -1,798,197,200  $            -247,750,000  $            -317,143,200  $               -173,700,000  $                -225,700,700  $               -1,825,870,000  $               -2,316,678,700 

Minerais não-metálicos  $                -240,977,600  $                -294,346,200  $                -26,340,000  $                -36,736,200  $               -4,180,000  $                -5,157,000  $                 -28,660,000  $                  -35,505,500  $                    -16,320,000  $                    -42,058,100 

Metais não-ferrosos  $                -257,390,600  $                -313,821,500  $                -84,070,000  $              -100,227,700  $             -24,490,000  $              -28,667,600  $               -167,640,000  $                -201,229,100  $                  -210,840,000  $                  -267,506,200 

Metais ferrosos  $                 314,993,700  $                 149,696,000  $              -424,540,000  $              -468,921,200  $             -28,120,000  $              -30,933,300  $                 -50,360,000  $                  -55,076,800  $                   583,440,000  $                   471,861,400 

Veículos Automotores e partes  $              1,899,367,600  $              1,417,992,400  $             3,318,090,000  $             3,087,564,800  $            -198,200,000  $            -233,717,100  $            -4,665,360,000  $             -5,077,360,800  $              21,473,530,000  $              20,032,853,000 

Outros Transportes  $              9,858,224,600  $              9,814,296,700  $            -3,833,900,000  $            -3,914,449,200  $            -193,040,000  $            -197,931,600  $                340,290,000  $                 337,705,900  $                  -639,770,000  $                  -688,385,500 

Eletrônicos  $             29,445,730,500  $             28,797,895,500  $             4,852,320,000  $             4,792,844,600  $             856,540,000  $             850,030,700  $              2,286,640,000  $              2,263,058,400  $                2,985,150,000  $                2,930,720,000 

Máquinas e Equpamentos  $             54,971,832,000  $             53,916,473,600  $           22,247,440,000  $           21,860,719,700  $          2,066,680,000  $           2,047,393,200  $                425,350,000  $                 400,681,700  $              62,176,520,000  $              61,436,657,200 

Outras manufatures  $                -339,256,000  $                -412,172,400  $                -13,140,000  $                -16,433,000  $                  -590,000  $                   -726,000  $                   -2,220,000  $                    -2,770,800  $                    -38,420,000  $                    -49,602,200 

Serviços  $                -157,656,100  $                -208,348,300  $              -438,240,000  $              -615,754,900  $             -51,300,000  $              -71,976,400  $                   -8,480,000  $                  -11,975,400  $               -2,157,850,000  $               -2,974,558,600 

Total  $             93,398,077,000  $             89,995,508,100  $           23,211,980,000  $           21,362,824,300  $          2,084,370,000  $           1,889,165,000  $            -2,067,770,000  $             -2,641,891,500  $              81,684,110,000  $              77,641,719,000 

Desgravação 

Idependente

Desgravação com 

Mercosul

Desgravação 

Idependente

Desgravação com 

Mercosul

Desgravação 

Idependente

Desgravação com 

Mercosul

Desgravação 

Idependente

Desgravação com 

Mercosul
Desgravação Idependente

Desgravação com 

Mercosul

Agropecuária  $                -312,480,000  $                  -83,709,900  $                -47,110,000  $                -65,063,200  $            -100,800,000  $              -99,627,000  $               -393,320,000  $                -510,063,900  $               -1,719,999,400  $               -1,883,509,200 

Extrativista  $                 396,560,000  $                 990,761,200  $                   7,080,000  $                   7,012,500  $                5,950,000  $               22,373,700  $            -1,475,460,000  $             -2,283,964,900  $               -2,676,399,600  $               -3,711,181,100 

Papel  $                    -5,040,000  $                   32,363,800  $                     -630,000  $                     -645,300  $               -3,030,000  $                -1,440,600  $                 -60,990,000  $                  -80,629,000  $                  -341,142,000  $                  -421,169,600 

Químico, Plástico, Borracha  $                   66,760,000  $                 353,202,600  $                  -5,010,000  $                  -4,538,200  $             -29,380,000  $                -1,835,100  $            -2,352,270,000  $             -2,976,447,300  $               -7,061,642,400  $               -8,691,161,900 

Minerais não-metálicos  $                    -2,170,000  $                     2,068,000  $                     -120,000  $                     -107,600  $               -1,740,000  $                -1,371,400  $                 -40,840,000  $                  -55,627,900  $                  -361,369,400  $                  -468,841,900 

Metais não-ferrosos  $                  -69,930,000  $                   73,800,500  $                -18,970,000  $                -23,010,200  $               -1,250,000  $                   -891,900  $            -1,573,710,000  $             -1,869,592,500  $               -2,408,278,800  $               -2,731,146,200 

Metais ferrosos  $                  -69,550,000  $                  -45,951,100  $                     -300,000  $                     -215,900  $               -2,370,000  $                -2,195,000  $                401,970,000  $                 325,386,400  $                   725,162,500  $                   343,650,400 

Veículos Automotores e partes  $           -14,973,470,000  $           -11,510,967,700  $                       -10,000  $                               -1  $            -315,210,000  $            -324,744,200  $            12,526,580,000  $             11,156,303,700  $              19,065,324,399  $              18,547,916,300 

Outros Transportes  $                  -42,050,000  $                  -27,585,500  $                               -0  $                               -0  $                  -560,000  $                   -402,900  $              2,548,640,000  $              2,523,929,400  $                8,037,822,800  $                7,847,175,800 

Eletrônicos  $                -103,800,000  $                  -76,207,800  $                  -1,320,000  $                  -1,299,500  $                  -200,000  $                   -181,300  $               -694,400,000  $                -935,694,800  $              39,626,658,800  $              38,621,165,800 

Máquinas e Equpamentos  $             -4,903,190,000  $             -4,541,379,500  $              -286,050,000  $              -277,310,500  $             -91,980,000  $              -87,491,800  $            29,852,510,000  $             29,353,321,300  $             166,459,094,200  $             164,109,064,900 

Outras manufatures  $                                -0  $                     3,566,800  $                     -350,000  $                     -343,100  $                    -10,000  $                         -700  $                 -37,140,000  $                  -46,212,900  $                  -431,128,800  $                  -524,694,100 

Serviços  $                     6,100,000  $                   24,733,100  $                -28,000,000  $                -39,969,400  $                  -580,000  $                    215,600  $            -1,463,640,000  $             -2,001,035,200  $               -4,299,634,100  $               -5,898,669,600 

Total  $           -20,012,260,000  $           -14,805,305,600  $              -380,800,000  $              -405,499,600  $            -541,160,000  $            -497,592,600  $            37,237,920,000  $             32,599,672,500  $             214,614,458,100  $             205,138,599,700 

Estados Unidos Canadá México União Europeia (28)

Setor Industrial

Argentina Paraguai Uruguai Resto do Mundo Total

Setor Industrial

China
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Tabela 32 - Comparação das importações brasileiras em 2040, agregado por setor 
industrial, em cenários de adoção da desgravação tarifária distintos, 
agregado por setor industrial. 

 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Diferença percentual entre os resultados obtidos para os cenários policy e baseline. 

 

  

Setor Industrial
Resultado Brasil 

(desgravação independente)

Resultado Brasil 

(desgravação com Mercosul)

Agropecuária -0.90% -0.87%

Extrativista -0.23% -0.28%

Papel (PPP) -0.97% -1.03%

Químicos, Borracha e Plástico (CRP) -0.84% -0.93%

Minerais (NMM) -1.12% -1.25%

Metais ferrosos (FMP) -1.64% -1.80%

Metais não-ferrosos (NFM) -0.48% -0.71%

Veículos Autom. e partes (MVH) 2.02% 1.98%

Outros transportes (OTN) 3.25% 3.17%

Eletrònicos (ELE) 6.22% 6.04%

Máquinas e Equipamentos (OME) 10.42% 10.26%

Outras manufaturas (OMF) -1.54% -1.69%

Serviços -0.79% -0.89%

Total 1.79% 1.70%



105 
 

 

APÊNDICE E – Tabela das exportações brasileiras. 

 

Tabela 33 - Impacto da desgravação sobre valor total exportado pelo Brasil, agregado 
por destino. 

 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Diferença percentual entre os resultados obtidos para os cenários policy e baseline. 
 

Tabela 34 - Impacto da desgravação sobre valor exportado pelo Brasil, agregado por 
setor industrial. 

 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Diferença percentual entre os resultados obtidos para os cenários policy e baseline. 

 
 

Região Total período 2019 a 2040 Em 2040

China 1.39% 3.05%

Estados Unidos 1.58% 3.88%

Canada 1.60% 3.94%

México 2.22% 4.56%

Argentina 0.82% 2.47%

Paraguai 1.18% 2.98%

Uruguai 1.36% 3.40%

União Europeia (28) 1.38% 3.48%

Resto do Mundo 1.43% 3.44%

Total 1.39% 2.68%

Setor Industrial
Valor total exportado 

no período 2019 a 2040 

Valor exportado em 

2040 

Agropecuária 1.00% 2.07%

Extrativista 1.45% 2.74%

Papel (PPP) 1.32% 2.70%

Químicos, Borracha e Plástico (CRP) 1.34% 2.87%

Minerais (NMM) 1.09% 2.35%

Metais ferrosos (FMP) 2.18% 4.46%

Metais não-ferrosos (NFM) 1.68% 3.60%

Veículos automotores e partes (MVH) 1.22% 2.07%

Outros transportes (OTN) 3.98% 6.29%

Eletrònicos (ELE) 3.68% 6.44%

Máquinas e Equipamentos (OME) 3.15% 5.28%

Outras manufaturas (OMF) 1.64% 3.76%

Serviços 0.81% 1.85%

Total 1.39% 2.68%
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Tabela 35 - Impacto da desgravação tarifária sobre a soma das exportações brasileiras no período 2019 a 2040, agrupadas por 
região e setor industrial. 

 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Valores em dólares americanos, referentes à diferença entre os resultados obtidos para os cenários policy e baseline. 

Setor Industrial

Agropecuária  $     7,758,580,000 0.93%  $     1,330,280,000 1.01%  $        242,370,000 1.04%  $          53,940,000 1.03%  $     5,074,650,000 1.01%

Extrativista  $   27,176,390,000 1.53%  $     4,410,230,000 1.43%  $        193,440,000 1.44%  $        286,680,000 1.48%  $     6,102,810,000 1.34%

Papel  $     1,633,180,000 1.41%  $        529,740,000 1.27%  $           3,200,000 1.38%  $          24,980,000 1.36%  $        915,340,000 1.35%

Químico, Plástico, Borracha  $        544,790,000 1.58%  $     1,072,390,000 1.41%  $        106,680,000 1.49%  $        305,870,000 1.47%  $     1,544,170,000 1.43%

Minerais não-metálicos  $           9,500,000 1.43%  $        274,070,000 1.13%  $          35,030,000 1.19%  $          35,540,000 1.24%  $          77,870,000 1.22%

Metais não-ferrosos  $        256,490,000 2.47%  $        586,980,000 2.15%  $        588,410,000 2.07%  $          42,380,000 2.22%  $        804,220,000 2.24%

Metais ferrosos  $          26,660,000 2.08%  $        162,350,000 1.81%  $           9,430,000 1.87%  $          59,880,000 1.91%  $        181,380,000 1.94%

Veículos Automotores e partes  $        126,890,000 2.59%  $        914,070,000 2.42%  $           6,980,000 2.50%  $     1,288,670,000 2.31%  $     1,180,070,000 2.50%

Outros Transportes  $     1,696,610,000 4.15%  $     1,550,350,000 4.02%  $          50,240,000 4.14%  $          25,180,000 4.06%  $     1,853,960,000 4.07%

Eletrônicos  $        158,610,000 4.02%  $          99,020,000 3.69%  $           3,220,000 3.73%  $          66,600,000 3.74%  $        224,440,000 3.72%

Máquinas e Equpamentos  $        563,820,000 3.55%  $     2,945,340,000 3.30%  $        337,540,000 3.36%  $     1,022,230,000 3.33%  $     2,329,960,000 3.39%

Outras manufaturas  $          37,900,000 1.89%  $          76,640,000 1.56%  $           4,120,000 1.63%  $           6,700,000 1.64%  $          54,960,000 1.68%

Serviços  $        711,070,000 0.90%  $     1,350,670,000 0.76%  $        170,810,000 0.79%  $           9,070,000 0.80%  $     2,246,130,000 0.79%

Total  $   40,700,480,000 1.39%  $   15,302,150,000 1.58%  $     1,751,470,000 1.60%  $     3,227,750,000 2.22%  $   22,589,960,000 1.38%

Setor Industrial

Agropecuária  $        192,540,000 0.72%  $          92,960,000 0.69%  $          72,960,000 0.69%  $   15,173,720,000 1.04%  $   29,992,000,000 1.00%

Extrativista  $     1,475,900,000 0.95%  $        157,070,000 1.03%  $        229,450,000 1.13%  $   14,568,800,000 1.44%  $   54,600,770,000 1.45%

Papel  $        154,550,000 0.77%  $          21,770,000 0.66%  $          16,950,000 0.88%  $        867,570,000 1.36%  $     4,167,280,000 1.32%

Químico, Plástico, Borracha  $     1,137,910,000 0.99%  $        183,320,000 0.81%  $        106,240,000 1.10%  $     2,888,880,000 1.48%  $     7,890,250,000 1.34%

Minerais não-metálicos  $          50,880,000 0.69%  $          15,740,000 0.52%  $           9,260,000 0.76%  $        228,200,000 1.22%  $        736,090,000 1.09%

Metais não-ferrosos  $        205,470,000 1.36%  $          18,870,000 1.21%  $           5,690,000 1.23%  $     2,593,770,000 2.30%  $     5,102,280,000 2.18%

Metais ferrosos  $        157,520,000 1.16%  $          37,150,000 0.84%  $          21,970,000 1.26%  $        584,350,000 1.90%  $     1,240,690,000 1.68%

Veículos Automotores e partes  $        313,510,000 0.11%  $        116,100,000 1.66%  $        118,060,000 1.19%  $     3,078,590,000 2.45%  $     7,142,940,000 1.22%

Outros Transportes  $        377,370,000 2.72%  $          13,490,000 3.49%  $           1,860,000 3.67%  $     2,669,070,000 4.04%  $     8,238,130,000 3.98%

Eletrônicos  $        172,980,000 3.21%  $          15,540,000 3.62%  $        112,970,000 3.25%  $        564,740,000 3.84%  $     1,418,120,000 3.68%

Máquinas e Equpamentos  $     1,859,750,000 2.40%  $        480,610,000 1.82%  $        233,760,000 2.78%  $     7,225,770,000 3.39%  $   16,998,780,000 3.15%

Outras manufaturas  $          19,960,000 1.28%  $           8,610,000 1.25%  $           4,180,000 1.40%  $        109,930,000 1.74%  $        323,000,000 1.64%

Serviços  $          15,300,000 0.56%  $              350,000 0.71%  $           4,360,000 0.70%  $     4,033,820,000 0.82%  $     8,541,580,000 0.81%

Total  $     6,133,630,000 0.82%  $     1,161,560,000 1.18%  $        937,700,000 1.36%  $   54,587,210,000 1.43%  $ 146,391,910,000 1.39%

União Europeia (28)

Total

China Estados Unidos Canadá México

Argentina Paraguai Uruguai Resto do Mundo
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Tabela 36- Comparativo do impacto da desgravação tarifária sobre a soma das exportações brasileiras no período 2019 a 2040, em 
cenários de desgravação distintos, agrupadas por região e setor industrial. 

 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Valores em dólares americanos, referentes à diferença entre os resultados obtidos para os cenários policy e baseline. 

Desgravação 

Idependente

Desgravação com 

Mercosul

Desgravação 

Idependente

Desgravação com 

Mercosul

Desgravação 

Idependente

Desgravação com 

Mercosul

Desgravação 

Idependente

Desgravação com 

Mercosul
Desgravação Idependente

Desgravação com 

Mercosul

Agropecuária  $            7,758,580,000  $            8,522,851,600  $           1,330,280,000  $           1,508,922,400  $           242,370,000  $           274,246,200  $                53,940,000  $                 61,296,400  $              5,074,650,000  $              5,730,431,600 

Extrativista  $          27,176,390,000  $          30,568,746,100  $           4,410,230,000  $           5,049,631,900  $           193,440,000  $           220,897,900  $              286,680,000  $               326,630,000  $              6,102,810,000  $              6,964,453,100 

Papel  $            1,633,180,000  $            1,841,322,300  $              529,740,000  $              607,177,200  $               3,200,000  $               3,646,200  $                24,980,000  $                 28,495,700  $                 915,340,000  $              1,044,873,300 

Químico, Plástico, Borracha  $               544,790,000  $               612,836,800  $           1,072,390,000  $           1,222,942,100  $           106,680,000  $           121,180,000  $              305,870,000  $               347,248,000  $              1,544,170,000  $              1,756,294,200 

Minerais não-metálicos  $                   9,500,000  $                 10,706,700  $              274,070,000  $              313,627,900  $             35,030,000  $             39,947,100  $                35,540,000  $                 40,562,400  $                   77,870,000  $                   88,718,000 

Metais não-ferrosos  $               256,490,000  $               285,926,700  $              586,980,000  $              658,610,100  $           588,410,000  $           629,123,800  $                42,380,000  $                 47,597,500  $                 804,220,000  $                 904,566,900 

Metais ferrosos  $                 26,660,000  $                 29,931,400  $              162,350,000  $              184,862,300  $               9,430,000  $             10,688,500  $                59,880,000  $                 67,901,100  $                 181,380,000  $                 205,871,300 

Veículos Automotores e partes  $               126,890,000  $               138,281,700  $              914,070,000  $              997,547,400  $               6,980,000  $               7,618,500  $           1,288,670,000  $            1,390,619,700  $              1,180,070,000  $              1,288,090,500 

Outros Transportes  $            1,696,610,000  $            1,813,616,700  $           1,550,350,000  $           1,657,627,100  $             50,240,000  $             53,869,900  $                25,180,000  $                 26,955,600  $              1,853,960,000  $              1,985,928,600 

Eletrônicos  $               158,610,000  $               170,763,300  $                99,020,000  $              107,292,600  $               3,220,000  $               3,481,600  $                66,600,000  $                 72,972,900  $                 224,440,000  $                 242,997,000 

Máquinas e Equpamentos  $               563,820,000  $               610,881,000  $           2,945,340,000  $           3,202,457,500  $           337,540,000  $           366,566,300  $           1,022,230,000  $            1,110,700,600  $              2,329,960,000  $              2,533,621,000 

Outras manufaturas  $                 37,900,000  $                 43,247,000  $                76,640,000  $                89,436,000  $               4,120,000  $               4,769,300  $                  6,700,000  $                   7,792,500  $                   54,960,000  $                   63,678,500 

Serviços  $               711,070,000  $               818,377,200  $           1,350,670,000  $           1,585,352,100  $           170,810,000  $           199,658,000  $                  9,070,000  $                 10,651,900  $              2,246,130,000  $              2,631,398,500 

Total  $          40,700,480,000  $          45,467,488,200  $         15,302,150,000  $         17,185,486,400  $        1,751,470,000  $        1,935,693,400  $           3,227,750,000  $            3,539,424,200  $            22,589,960,000  $            25,440,922,600 

Desgravação 

Idependente

Desgravação com 

Mercosul

Desgravação 

Idependente

Desgravação com 

Mercosul

Desgravação 

Idependente

Desgravação com 

Mercosul

Desgravação 

Idependente

Desgravação com 

Mercosul

Desgravação 

Idependente

Desgravação com 

Mercosul

Agropecuária  $               192,540,000  $               226,260,300  $                92,960,000  $              101,132,700  $             72,960,000  $             74,245,300  $         15,173,720,000  $          16,931,953,100  $            40,760,954,900  $            33,431,339,700 

Extrativista  $            1,475,900,000  $            1,752,156,300  $              157,070,000  $              177,025,400  $           229,450,000  $           265,587,900  $         14,568,800,000  $          16,518,691,400  $            92,961,445,500  $            61,843,819,900 

Papel  $               154,550,000  $               144,130,000  $                21,770,000  $                22,021,100  $             16,950,000  $             17,738,400  $              867,570,000  $               984,910,900  $              6,831,810,900  $              4,694,315,100 

Químico, Plástico, Borracha  $            1,137,910,000  $            1,422,152,800  $              183,320,000  $              206,005,700  $           106,240,000  $           120,496,500  $           2,888,880,000  $            3,269,630,900  $            11,943,111,900  $              9,078,786,900 

Minerais não-metálicos  $                 50,880,000  $                 43,428,600  $                15,740,000  $                17,691,600  $               9,260,000  $               9,191,400  $              228,200,000  $               258,851,500  $              1,211,245,700  $                 822,725,100 

Metais não-ferrosos  $               205,470,000  $               199,315,900  $                18,870,000  $                21,480,300  $               5,690,000  $               3,384,500  $           2,593,770,000  $            2,900,729,200  $              6,947,718,800  $              5,650,734,800 

Metais ferrosos  $               157,520,000  $               199,958,400  $                37,150,000  $                31,135,900  $             21,970,000  $             24,636,600  $              584,350,000  $               660,388,200  $              1,789,804,200  $              1,415,373,500 

Veículos Automotores e partes  $               313,510,000  $           -6,001,808,500  $              116,100,000  $                88,250,000  $           118,060,000  $             60,515,900  $           3,078,590,000  $            3,348,251,300  $              3,823,964,700  $              1,317,366,300 

Outros Transportes  $               377,370,000  $                 76,559,600  $                13,490,000  $              -74,104,600  $               1,860,000  $              -3,040,200  $           2,669,070,000  $            2,855,336,000  $            11,789,614,100  $              8,392,748,600 

Eletrônicos  $               172,980,000  $              -864,501,300  $                15,540,000  $                14,692,300  $           112,970,000  $              -1,714,900  $              564,740,000  $               609,921,300  $                 921,106,500  $                 355,904,900 

Máquinas e Equpamentos  $            1,859,750,000  $         -15,553,695,800  $              480,610,000  $            -267,913,500  $           233,760,000  $          -315,832,900  $           7,225,770,000  $            7,837,392,100  $              6,151,943,200  $                -475,823,700 

Outras manufaturas  $                 19,960,000  $                   6,623,600  $                  8,610,000  $                10,130,000  $               4,180,000  $               4,995,400  $              109,930,000  $               126,214,300  $                 489,993,800  $                 356,886,800 

Serviços  $                 15,300,000  $                 17,968,200  $                     350,000  $                     449,900  $               4,360,000  $               5,336,200  $           4,033,820,000  $            4,681,013,600  $            11,179,373,500  $              9,950,205,700 

Total  $            6,133,630,000  $         -18,331,451,900  $           1,161,560,000  $              347,996,700  $           937,700,000  $           265,540,300  $         54,587,210,000  $          60,983,283,700  $          196,802,087,300  $          136,834,383,700 

China Estados Unidos Canadá México União Europeia (28)

Argentina Paraguai Uruguai Resto do Mundo Total

Setor Industrial

Setor Industrial
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Tabela 37 - Comparação das exportações brasileiras em 2040, agregado por setor 
industrial, em cenários de adoção da desgravação tarifária distintos, 
agregado por setor industrial. 

 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Diferença percentual entre os resultados obtidos para os cenários policy e baseline. 

 
  

Setor Industrial
Resultado Brasil 

(desgravação independente)

Resultado Brasil 

(desgravação com Mercosul)

Agropecuária 2.07% 2.18%

Extrativista 2.74% 2.95%

Papel (PPP) 2.70% 2.85%

Químicos, Borracha e Plástico (CRP) 2.87% 3.08%

Minerais (NMM) 2.35% 2.43%

Metais ferrosos (FMP) 4.46% 4.74%

Metais não-ferrosos (NFM) 3.60% 3.71%

Veículos Autom. e partes (MVH) 2.07% 0.75%

Outros transportes (OTN) 6.29% 6.36%

Eletrònicos (ELE) 6.44% 3.46%

Máquinas e Equipamentos (OME) 5.28% 1.83%

Outras manufaturas (OMF) 3.76% 3.91%

Serviços 1.85% 2.00%

Total 2.68% 2.58%
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APÊNDICE F – Tabela das importações argentinas 

 

 

Tabela 38 - Impacto da desgravação sobre valor importado pela Argentina, agregado 
por origem. 

 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Diferença percentual entre os resultados obtidos para os cenários policy e baseline. 

 
Tabela 39 - Impacto da desgravação sobre valor importado pela Argentina, agregado 

por setor industrial. 

 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Diferença percentual entre os resultados obtidos para os cenários policy e baseline. 
 

 

 

 

Região
Valor total importado no período 

2019 a 2040 
Valor importado em 2040 

China 2.45% 2.02%

Estados Unidos 1.85% 1.22%

Canada 2.40% 1.87%

México 2.29% 1.44%

Brasil -2.44% -1.51%

Paraguai -0.25% -0.24%

Uruguai -2.40% -2.61%

União Europeia (28) 3.14% 2.53%

Resto do Mundo 0.63% 0.16%

Total 0.79% 0.53%

Setor Industrial
Valor total importado 

no período 2019 a 2040 
Valor importado em 2040 

Agropecuária 0.04% -0.05%

Extrativista -0.04% -0.11%

Papel (PPP) -0.22% -0.62%

Químicos, Borracha e Plástico (CRP) -0.05% -0.09%

Minerais (NMM) -0.11% -0.46%

Metais ferrosos (FMP) -0.12% 0.37%

Metais não-ferrosos (NFM) -0.21% -0.82%

Veículos Autom. e partes (MVH) 0.43% -0.07%

Outros transportes (OTN) 0.82% 0.17%

Eletrònicos (ELE) 4.18% 3.92%

Máquinas e Equipamentos (OME) 4.15% 4.11%

Outras manufaturas (OMF) -1.41% -1.97%

Serviços -0.29% -0.67%

Total 0.79% 0.53%
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Tabela 40- Impacto da desgravação tarifária sobre a soma das importações argentinas no período 2019 a 2040, agrupadas por 
região e setor industrial. 

 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Valores em dólares americanos, referentes à diferença entre os resultados obtidos para os cenários policy e baseline. 

Setor Industrial

Agropecuária  $                   -12,687,000 -0.41%  $                   -26,193,300 -0.40%  $                     -3,431,800 -0.40%  $                     -9,900,400 -0.40%  $                   -37,512,700 -0.41%

Extrativista  $                -611,392,600 -0.65%  $                -443,053,700 -0.57%  $                   -35,010,900 -0.56%  $                   -31,877,800 -0.57%  $                -206,880,300 -0.60%

Papel  $                   -37,308,100 -0.77%  $                   -45,368,700 -0.70%  $                     -1,871,000 -0.75%  $                     -4,136,700 -0.80%  $                   -99,341,100 -0.71%

Químico, Plástico, Borracha  $                -369,848,400 -0.39%  $                -440,450,900 -0.40%  $                     -9,988,400 -0.40%  $                   -65,353,500 -0.40%  $                -416,199,700 -0.43%

Minerais não-metálicos  $                   -64,661,000 -0.78%  $                      9,882,500 0.53%  $                        -792,700 -0.78%  $                     -7,268,800 -0.83%  $                      5,934,900 0.13%

Metais não-ferrosos  $                   -43,987,700 -1.01%  $                   -13,535,600 -0.80%  $                        -973,100 -1.08%  $                     -5,281,900 -1.15%  $                   -44,176,400 -0.91%

Metais ferrosos  $                -138,280,900 -0.78%  $                   -28,055,000 -0.59%  $                     -3,324,100 -0.62%  $                   -13,758,100 -0.65%  $                   -79,552,900 -0.64%

Veículos Automotores e partes  $               1,253,326,100 12.90%  $                  492,085,400 6.07%  $                    29,244,000 5.60%  $             -1,581,187,600 -4.52%  $               5,759,738,700 10.12%

Outros Transportes  $                  219,809,800 0.92%  $                -142,944,400 -2.26%  $                   -10,723,500 -2.96%  $                         563,600 8.77%  $                  449,323,100 4.33%

Eletrônicos  $               1,750,300,500 2.13%  $                  757,680,600 12.72%  $                  206,608,400 23.84%  $               3,511,985,700 34.28%  $                  508,684,200 9.30%

Máquinas e Equpamentos  $            11,456,112,800 8.20%  $               6,600,942,400 12.14%  $                  456,402,800 12.85%  $                  102,466,900 2.15%  $            10,895,062,500 12.96%

Outras manufatures  $                -401,888,700 -1.53%  $                   -48,739,900 -1.35%  $                     -1,296,500 -1.38%  $                     -4,409,700 -1.39%  $                   -29,926,900 -1.40%

Serviços  $                   -64,569,800 -0.34%  $                -174,347,000 -0.28%  $                   -25,458,700 -0.28%  $                     -9,990,500 -0.29%  $                -549,805,200 -0.31%

Total  $            12,934,925,100 2.45%  $               6,497,902,500 1.85%  $                  599,384,400 2.40%  $               1,881,851,300 2.29%  $            16,155,348,400 3.14%

Setor Industrial

Agropecuária  $                  226,260,300 0.85%  $                     -2,705,300 -0.25%  $                        -805,500 -0.05%  $                   -98,051,400 -0.37%  $                    34,972,900 0.04%

Extrativista  $               1,752,156,300 1.12%  $                   -14,418,200 -0.29%  $                      5,576,000 0.11%  $                -635,819,900 -0.56%  $                -220,721,000 -0.04%

Papel  $                  144,130,000 0.72%  $                     -3,395,500 -0.45%  $                     -8,745,900 -0.27%  $                   -80,362,200 -0.67%  $                -136,399,100 -0.22%

Químico, Plástico, Borracha  $               1,422,152,800 1.24%  $                         303,800 0.03%  $                      5,271,500 0.10%  $                -420,922,300 -0.41%  $                -295,035,300 -0.05%

Minerais não-metálicos  $                    43,428,600 0.59%  $                     -2,448,400 -0.51%  $                        -922,200 -0.41%  $                   -12,880,600 -0.35%  $                   -29,727,800 -0.11%

Metais não-ferrosos  $                  199,315,900 1.32%  $                                    -   -  $                        -318,300 -0.32%  $                -136,306,800 -1.15%  $                   -45,263,900 -0.12%

Metais ferrosos  $                  199,958,400 1.47%  $                           95,900 0.57%  $                         142,000 0.07%  $                   -62,827,900 -0.65%  $                -125,602,600 -0.21%

Veículos Automotores e partes  $             -6,001,808,500 -2.02%  $                                    -   -4.03%  $                -208,117,600 -3.84%  $               2,203,228,600 5.62%  $               1,946,501,700 0.43%

Outros Transportes  $                    76,559,600 0.55%  $                                    -   0.00%  $                          -18,400 -0.46%  $                -115,632,900 -3.44%  $                  476,936,800 0.82%

Eletrônicos  $                -864,501,300 -16.06%  $                                    -1 -18.85%  $                        -239,900 -17.83%  $                -279,188,400 -1.17%  $               5,591,321,600 4.18%

Máquinas e Equpamentos  $           -15,553,695,800 -20.04%  $                   -17,026,700 -21.75%  $                -341,559,700 -21.43%  $               3,701,083,000 7.26%  $            17,299,788,300 4.15%

Outras manufatures  $                      6,623,600 0.42%  $                          -36,700 -1.04%  $                          -92,600 -0.70%  $                   -28,853,900 -1.40%  $                -508,621,200 -1.41%

Serviços  $                    17,968,200 0.66%  $                   -36,450,300 -0.17%  $                         161,500 0.07%  $                -486,041,000 -0.30%  $             -1,328,532,600 -0.29%

Total  $           -18,331,451,900 -2.44%  $                   -76,096,900 -0.25%  $                -549,669,100 -2.40%  $               3,547,424,300 0.63%  $            22,659,618,000 0.79%

China Estados Unidos Canadá México União Europeia (28)

Brasil Paraguai Uruguai Resto do Mundo Total
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APÊNDICE G – Tabela das exportações argentinas 

 

Tabela 41 - Impacto da desgravação sobre valor total exportado pela Argentina, 
agregado por destino (diferença percentual entre cenários policy e 
baseline). 

 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Diferença percentual entre os resultados obtidos para os cenários policy e baseline. 

 

Tabela 42 - Impacto da desgravação sobre valor exportado pela Argentina, agregado 
por setor industrial. 

 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Diferença percentual entre os resultados obtidos para os cenários policy e baseline. 

Setor Industrial
Valor total exportado

no período 2019 a 2040 
Valor exportado em 2040 

Agropecuária 0.45% 1.00%

Extrativista 1.12% 2.16%

Papel (PPP) 0.83% 1.70%

Químicos, Borracha e Plástico (CRP) 0.82% 1.81%

Minerais (NMM) 0.56% 1.29%

Metais ferrosos (FMP) 1.94% 3.46%

Metais não-ferrosos (NFM) 0.67% 1.86%

Veículos automotores e partes (MVH) -2.54% -2.33%

Outros transportes (OTN) -1.31% -0.03%

Eletrònicos (ELE) 0.45% 1.98%

Máquinas e Equipamentos (OME) -3.67% -2.68%

Outras manufaturas (OMF) 3.88% 5.77%

Serviços 0.74% 1.62%

Total 0.27% 0.99%

Setor Industrial
Valor total exportado no período 

2019 a 2040 
Valor exportado em 2040 

Agropecuária 0.45% 1.00%

Extrativista 1.12% 2.16%

Papel (PPP) 0.83% 1.70%

Químicos, Borracha e Plástico (CRP) 0.82% 1.81%

Minerais (NMM) 0.56% 1.29%

Metais ferrosos (FMP) 1.94% 3.46%

Metais não-ferrosos (NFM) 0.67% 1.86%

Veículos automotores e partes (MVH) -2.54% -2.33%

Outros transportes (OTN) -1.31% -0.03%

Eletrònicos (ELE) 0.45% 1.98%

Máquinas e Equipamentos (OME) -3.67% -2.68%

Outras manufaturas (OMF) 3.88% 5.77%

Serviços 0.74% 1.62%

Total 0.27% 0.99%
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Tabela 43 - Impacto da desgravação tarifária sobre a soma das exportações argentinas no período 2019 a 2040, agrupadas por 
região e setor industrial. 

 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Valores em dólares americanos, referentes à diferença entre os resultados obtidos para os cenários policy e baseline. 

Setor Industrial

Agropecuária  $               1,425,993,200 0.42%  $                  292,036,600 0.53%  $                    47,923,500 0.56%  $                    35,685,000 0.57%  $               1,398,183,600 0.56%

Extrativista  $                  652,621,300 1.32%  $                  716,128,000 1.29%  $                    74,182,800 1.25%  $                    88,822,000 1.29%  $                  456,869,700 0.85%

Papel  $                    25,104,400 1.16%  $                      4,311,400 1.05%  $                         536,000 1.22%  $                      6,886,800 1.15%  $                      8,748,400 1.20%

Químico, Plástico, Borracha  $                    92,582,300 1.11%  $                  119,279,600 0.96%  $                      4,528,000 1.05%  $                    68,272,600 1.02%  $                  645,345,400 0.96%

Minerais não-metálicos  $                         991,200 1.01%  $                      5,303,600 0.76%  $                         354,800 0.80%  $                         394,000 0.81%  $                      2,390,800 0.92%

Metais não-ferrosos  $                         290,100 2.39%  $                  293,849,900 2.13%  $               1,366,664,800 1.99%  $                    23,369,600 2.19%  $                  151,634,900 2.21%

Metais ferrosos  $                         759,200 1.94%  $                      5,978,300 1.64%  $                         560,800 1.70%  $                      4,811,600 1.74%  $                    15,361,200 1.75%

Veículos Automotores e partes  $                    15,024,200 2.94%  $                    91,948,600 2.76%  $                      3,293,800 2.82%  $                  292,478,500 2.52%  $                  847,290,600 2.87%

Outros Transportes  $                         519,200 4.39%  $                  161,166,100 4.06%  $                      2,072,800 4.20%  $                         156,100 4.06%  $                      8,879,700 4.17%

Eletrônicos  $                      2,535,700 5.25%  $                      7,578,800 4.85%  $                      1,687,300 4.91%  $                    10,706,300 4.95%  $                    22,847,400 4.92%

Máquinas e Equpamentos  $                    29,710,000 3.39%  $                  185,088,600 3.12%  $                    34,934,600 3.18%  $                    74,459,000 3.16%  $                  149,012,500 3.23%

Outras manufaturas  $                      2,801,700 4.22%  $                    17,204,900 3.84%  $                      1,214,500 4.01%  $                      4,754,700 3.86%  $                    28,480,300 3.97%

Serviços  $                  149,808,000 0.84%  $                  267,843,900 0.70%  $                    74,740,400 0.73%  $                    17,988,100 0.75%  $               1,212,934,100 0.73%

Total  $               2,398,740,500 0.58%  $               2,167,718,500 1.14%  $               1,612,694,100 1.69%  $                  628,784,200 1.63%  $               4,947,978,800 0.85%

Setor Industrial

Agropecuária  $                   -83,709,900 -0.05%  $                    14,789,300 0.13%  $                    18,392,500 0.09%  $               5,235,691,400 0.53%  $               8,384,985,100 0.45%

Extrativista  $                  990,761,200 1.11%  $                    86,272,000 0.79%  $                    74,923,800 0.90%  $               2,042,835,900 1.13%  $               5,183,416,800 1.12%

Papel  $                    32,363,800 0.43%  $                      5,457,300 0.26%  $                    15,035,400 0.53%  $                  147,586,600 1.11%  $                  246,030,100 0.83%

Químico, Plástico, Borracha  $                  353,202,600 0.47%  $                    30,689,200 0.34%  $                    94,770,700 0.62%  $                  830,053,000 1.03%  $               2,238,723,500 0.82%

Minerais não-metálicos  $                      2,068,000 0.14%  $                      1,497,400 0.18%  $                      3,581,100 0.26%  $                    39,740,800 0.77%  $                    56,321,500 0.56%

Metais não-ferrosos  $                    73,800,500 0.58%  $                      1,318,300 1.02%  $                      2,118,600 0.38%  $                  677,705,900 2.28%  $               2,590,752,700 1.94%

Metais ferrosos  $                   -45,951,100 -1.50%  $                      3,383,800 0.32%  $                    14,139,600 1.02%  $                    78,723,600 1.71%  $                    77,767,200 0.67%

Veículos Automotores e partes  $           -11,510,967,700 -4.68%  $                    29,973,800 1.41%  $                    42,119,400 0.76%  $               1,367,882,400 2.81%  $             -8,820,956,400 -2.54%

Outros Transportes  $                   -27,585,500 -5.66%  $                -257,665,000 -19.28%  $                     -3,806,900 -5.90%  $                    27,144,100 4.15%  $                   -89,119,400 -1.31%

Eletrônicos  $                   -76,207,800 -9.31%  $                      1,374,700 4.25%  $                         606,400 0.71%  $                    40,884,400 4.98%  $                    12,013,000 0.45%

Máquinas e Equpamentos  $             -4,541,379,500 -21.10%  $                   -68,451,000 -1.48%  $                -286,554,300 -4.23%  $               1,244,467,500 3.20%  $             -3,178,712,800 -3.67%

Outras manufaturas  $                      3,566,800 2.97%  $                      1,816,200 3.40%  $                      5,529,700 3.61%  $                    55,509,600 3.95%  $                  120,878,500 3.88%

Serviços  $                    24,733,100 0.43%  $                         227,300 0.73%  $                      3,928,700 0.67%  $               1,222,029,200 0.76%  $               2,974,232,900 0.74%

Total  $           -14,805,305,600 -2.37%  $                -149,317,200 -0.34%  $                   -15,215,200 -0.02%  $            13,010,254,700 0.83%  $               9,796,332,800 0.27%

Brasil Paraguai Uruguai Resto do Mundo Total

China Estados Unidos Canadá México União Europeia (28)
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APÊNDICE H – Resultado do Impacto da Desgravação Tarifária sobre 

Economia Paraguaia. 

 

Tabela 44 - Impacto sobre as principais variáveis macroeconômicas do Paraguai em 
2040 

 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Diferença percentual entre os resultados obtidos para os cenários policy e baseline. 

 

 
Gráfico 14 - Diferença do crescimento anual do PIB paraguaio (em relação ao ano de 2018) entre 
cenários com e sem desgravação tarifária. 
Fonte: dados extraídos do GDyn. 
Nota:  
* Gráfico elaborado pelo autor. 

 

Tabela 45 - Impacto da desgravação sobre a taxa de retorno dos fatores de produção 
no Paraguai. 

 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Diferença percentual entre os resultados obtidos para os cenários policy e baseline. 

 

Variáveis Macroeconômicas
Comparativo (%) entre cenários policy vs baseline 

em 2040

PIB Real (%) 0.17

Investimento agregado (%) 0.55

Variação Equivalente - (welfare) (BI USD) 0.03

Fator de Produção
Taxa de Retorno (%)

comparativo cenários policy  e baseline em 2040

Terra 0.07

Mão-de-obra não qualificada 0.08

Mão-de-obra qualificada 0.07

Capital 0.00

Recursos Naturais 0.11
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Gráfico 15 - Diferença percentual (anual acumulada) entre cenários policy e baseline do valor 
exportado pelo Paraguai no período de 2019 a 2040. 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Nota:  
* Gráfico elaborado pelo autor. 
 
 

 
Gráfico 16 - Diferença percentual (anual acumulada) entre cenários policy e baseline do valor importado 
pelo Paraguai no período de 2019 a 2040. 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Nota:  
* Gráfico elaborado pelo autor. 
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Tabela 46 - Impacto da desgravação sobre valor total exportado pelo Paraguai, 
agregado por região de destino. 

 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Diferença percentual entre os resultados obtidos para os cenários policy e baseline. 
 

 
Tabela 47 - Impacto da desgravação sobre valor total importado pelo Paraguai, 

agregado por região de origem. 

 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Diferença percentual entre os resultados obtidos para os cenários policy e baseline. 
 

Região
Valor total exportado no período 

2019 a 2040 
Valor exportado em 2040 

China 0.30% 0.75%

Estados Unidos 0.17% 0.61%

Canada 0.14% 0.53%

México 0.15% 0.57%

Brasil -0.84% -0.97%

Argentina -0.25% -0.56%

Uruguai -0.44% -0.37%

União Europeia (28) 0.13% 0.49%

Resto do Mundo 0.11% 0.47%

Total -0.07% 0.03%

Região
Valor total importado no 

período 2019 a 2040 
Valor importado em 2040 

China 1.18% 0.72%

Estados Unidos -1.54% -2.20%

Canada -0.87% -1.61%

México -1.15% -1.76%

Brasil 0.35% 1.82%

Argentina -0.34% -0.56%

Uruguai -0.12% 0.02%

União Europeia (28) -0.46% -1.08%

Resto do Mundo -0.76% -1.32%

Total 0.05% 0.06%
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Tabela 48 - Impacto da desgravação tarifária sobre a balança comercial paraguaia no 
período 2019 a 2040, agregado por região. 

 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Valores em dólares americanos, referentes à diferença entre os resultados obtidos para os cenários 
policy e baseline. 
 

 
Tabela 49 - Impacto da desgravação tarifária sobre PIB industrial paraguaio, agregado 

por setor industrial. 

 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Diferença percentual entre os resultados obtidos para os cenários policy e baseline. 

 

Região
Balança Comercial

(Exp - Imp)

China  $       23,568,300 0.30%  $               949,548,800 1.18%  $              -925,980,500 

Estados Unidos  $       16,589,500 0.17%  $              -372,829,600 -1.54%  $                389,419,100 

Canada  $         3,047,300 0.14%  $                  -5,688,800 -0.87%  $                    8,736,100 

México  $         4,160,500 0.15%  $                -61,034,800 -1.15%  $                  65,195,300 

Brasil  $   -405,499,600 -0.84%  $               347,996,700 0.35%  $              -753,496,300 

Paraguai  $     -76,096,900 -0.25%  $              -149,317,200 -0.34%  $                  73,220,300 

Uruguai  $     -13,081,500 -0.44%  $                  -7,632,200 -0.12%  $                  -5,449,300 

União Europeia (28)  $       82,964,300 0.13%  $              -109,340,500 -0.46%  $                192,304,800 

Resto do Mundo  $     146,001,200 0.11%  $              -427,942,100 -0.76%  $                573,943,300 

Total  $   -218,347,300 -0.07%  $               163,760,300 0.05%  $              -382,107,600 

Exportações 

(diferença policy vs baseline)

Importações

(diferença policy vs baseline)

Setor Industrial
Soma do PIB setorial no período 

2019 a 2040
 PIB setorial em 2040

Agropecuária 0.78% 0.02%

Extrativista 0.84% 0.07%

Papel (PPP) 0.60% -0.02%

Químicos, Borracha e Plástico (CRP) 0.94% 0.11%

Minerais (NMM) 0.45% 0.07%

Metais ferrosos (FMP) 2.12% -0.15%

Metais não-ferrosos (NFM) 0.30% 0.16%

Veículos automotores e partes (MVH) -0.87% -0.15%

Outros transportes (OTN) 0.61% -9.55%

Eletrònicos (ELE) -4.30% 0.27%

Máquinas e Equipamentos (OME) -6.11% -6.66%

Outras manufaturas (OMF) 0.68% 0.20%

Serviços 0.38% 0.15%

Total 0.87% 0.09%
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Tabela 50- Impacto da desgravação tarifária sobre PIB industrial paraguaio (diferença 
entre cenários policy e baseline em valores absoluto e percentual).  

 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Valores em dólares americanos, referentes à diferença entre os resultados obtidos para os cenários 
policy e baseline. 
 

Tabela 51 - Impacto da desgravação sobre as exportações paraguaias, agregado por 
setor industrial (diferença percentual entre cenários policy e baseline). 

 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Diferença percentual entre os resultados obtidos para os cenários policy e baseline. 
 

Setor Industrial Diferença em US$ Diferença %

Agropecuária 74,380,000$                               0.02%

Extrativista 83,770,000$                               0.07%

Papel (PPP) -3,740,000 $                                -0.02%

Químicos, Borracha e Plástico (CRP) 30,320,000$                               0.11%

Minerais (NMM) 17,590,000$                               0.07%

Metais ferrosos (FMP) -12,760,000 $                              -0.15%

Metais não-ferrosos (NFM) 52,100,000$                               0.16%

Veículos automotores e partes (MVH) -3,110,000 $                                -0.15%

Outros transportes (OTN) -43,810,000 $                              -9.55%

Eletrònicos (ELE) 3,070,000$                                 0.27%

Máquinas e Equipamentos (OME) -318,740,000 $                            -6.66%

Outras manufaturas (OMF) 29,590,000$                               0.20%

Serviços 1,547,330,000$                          0.15%

Total 1,456,000,000$                          0.09%

Setor Industrial
Valor total exportado no período 

2019 a 2040 
Valor exportado em 2040 

Agropecuária 0.00% 0.08%

Extrativista 0.12% 0.39%

Papel (PPP) -0.27% -0.54%

Químicos, Borracha e Plástico (CRP) 0.19% 0.43%

Minerais (NMM) -0.34% -0.47%

Metais ferrosos (FMP) -0.15% 0.26%

Metais não-ferrosos (NFM) 1.04% 1.43%

Veículos automotores e partes (MVH) 0.47% 0.85%

Outros transportes (OTN) 3.50% 4.53%

Eletrònicos (ELE) -0.42% 0.14%

Máquinas e Equipamentos (OME) -12.80% -13.53%

Outras manufaturas (OMF) 0.11% 0.28%

Serviços 0.03% 0.13%

Total -0.07% 0.03%
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Tabela 52 - Impacto da desgravação sobre valor total exportado pelo Paraguai, 
agregado por setor industrial. 

 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Valores em dólares americanos, referentes à diferença entre os resultados obtidos para os cenários 
policy e baseline. 
 

  

Setor Industrial Diferença em US$ Diferença %

Agropecuária -6,036,100 $                                0.00%

Extrativista 31,240,700$                               0.12%

Papel (PPP) -3,249,600 $                                -0.27%

Químicos, Borracha e Plástico (CRP) 21,420,300$                               0.19%

Minerais (NMM) -2,279,500 $                                -0.34%

Metais ferrosos (FMP) -7,355,200 $                                -0.15%

Metais não-ferrosos (NFM) 2,177,300$                                 1.04%

Veículos automotores e partes (MVH) 135,200$                                    0.47%

Outros transportes (OTN) 288,500$                                    3.50%

Eletrònicos (ELE) -454,500 $                                   -0.42%

Máquinas e Equipamentos (OME) -290,019,000 $                            -12.80%

Outras manufaturas (OMF) 224,700$                                    0.11%

Serviços 35,560,100$                               0.03%

Total -218,347,300 $                            -0.07%



119 
 

Tabela 53 - Impacto da desgravação tarifária sobre as exportações paraguaias no período 2019 a 2040, agrupadas por região de 
destino e setor industrial. 

 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Valores em dólares americanos, referentes à diferença entre os resultados obtidos para os cenários policy e baseline.  

Setor Industrial

Agropecuária  $                      -15,000 -0.03%  $                   1,407,500 0.06%  $                        69,000 0.08%  $                   2,096,900 0.09%  $                 30,025,100 0.08%

Extrativista  $                 10,121,800 0.30%  $                   4,518,000 0.29%  $                      304,300 0.32%  $                      746,100 0.32%  $                   8,291,700 0.33%

Papel  $                        24,400 0.43%  $                        71,400 0.38%  $                        13,500 0.46%  $                        19,400 0.44%  $                      246,900 0.47%

Químico, Plástico, Borracha  $                      486,200 0.48%  $                      436,300 0.39%  $                        14,500 0.41%  $                   1,014,700 0.48%  $                   5,267,700 0.38%

Minerais não-metálicos  $                        10,000 0.53%  $                        17,200 0.40%  $                                 0 0.45%  $                                 0 0.43%  $                        71,500 0.48%

Metais não-ferrosos  $                   7,402,900 0.62%  $                   2,169,200 0.45%  $                                 0 0.00%  $                                 0 0.00%  $                      833,100 0.55%

Metais ferrosos  $                        25,400 1.58%  $                      185,500 1.36%  $                                 1 1.41%  $                                 0 1.40%  $                      529,100 1.38%

Veículos Automotores e partes  $                                 1 0.74%  $                        15,700 0.62%  $                                 0 0.67%  $                                 0 0.46%  $                        61,300 0.69%

Outros Transportes  $                                 0 3.57%  $                      106,800 3.52%  $                                 0 3.71%  $                                 0 3.42%  $                      108,900 3.60%

Eletrônicos  $                                 0 1.00%  $                      234,400 0.83%  $                                 0 0.85%  $                        24,700 0.95%  $                        72,700 0.88%

Máquinas e Equpamentos  $                                 1 1.69%  $                      699,700 1.58%  $                        23,600 1.61%  $                        20,000 1.52%  $                   1,883,100 1.65%

Outras manufaturas  $                        25,900 0.55%  $                        41,900 0.47%  $                        11,900 0.48%  $                          5,000 0.48%  $                      179,400 0.51%

Serviços  $                   5,460,300 0.17%  $                   6,685,800 0.12%  $                   2,591,100 0.13%  $                      229,500 0.13%  $                 35,393,700 0.15%

Total  $                 23,568,300 0.30%  $                 16,589,500 0.17%  $                   3,047,300 0.14%  $                   4,160,500 0.15%  $                 82,964,300 0.13%

Setor Industrial

Agropecuária  $               -65,063,200 -0.49%  $                 -2,705,300 -0.25%  $                 -3,824,900 -0.35%  $                 31,973,900 0.04%  $                 -6,036,100 0.00%

Extrativista  $                   7,012,500 0.09%  $               -14,418,200 -0.29%  $                 -1,014,100 -0.08%  $                 15,678,600 0.34%  $                 31,240,700 0.12%

Papel  $                    -645,300 -0.35%  $                 -3,395,500 -0.45%  $                      -78,400 -0.19%  $                      494,100 0.43%  $                 -3,249,600 -0.27%

Químico, Plástico, Borracha  $                 -4,538,200 -0.10%  $                      303,800 0.03%  $                      308,900 0.10%  $                 18,126,400 0.50%  $                 21,420,300 0.19%

Minerais não-metálicos  $                    -107,600 -0.41%  $                 -2,448,400 -0.51%  $                    -167,800 -0.26%  $                      340,100 0.41%  $                 -2,279,500 -0.34%

Metais não-ferrosos  $               -23,010,200 -1.08%  $                                 0 0.00%  $                               -0 -1.36%  $                   5,250,700 0.53%  $                 -7,355,200 -0.15%

Metais ferrosos  $                    -215,900 -1.91%  $                        95,900 0.57%  $                      183,200 0.61%  $                   1,364,200 1.40%  $                   2,177,300 1.04%

Veículos Automotores e partes  $                               -1 -6.70%  $                               -1 -4.03%  $                      -25,700 -1.47%  $                        89,900 0.66%  $                      135,200 0.47%

Outros Transportes  $                               -0 -6.33%  $                                 0 0.00%  $                               -0 -6.37%  $                        67,700 3.58%  $                      288,500 3.50%

Eletrônicos  $                 -1,299,500 -13.02%  $                               -1 -18.85%  $                               -0 -10.00%  $                      515,300 0.88%  $                    -454,500 -0.42%

Máquinas e Equpamentos  $             -277,310,500 -22.45%  $               -17,026,700 -21.75%  $                 -8,485,700 -5.72%  $                 10,166,400 1.59%  $             -290,019,000 -12.80%

Outras manufaturas  $                    -343,100 -0.40%  $                      -36,700 -1.04%  $                        13,400 0.34%  $                      327,000 0.49%  $                      224,700 0.11%

Serviços  $               -39,969,400 -0.21%  $               -36,450,300 -0.17%  $                        12,800 0.06%  $                 61,606,800 0.14%  $                 35,560,100 0.03%

Total  $             -405,499,600 -0.84%  $               -76,096,900 -0.25%  $               -13,081,500 -0.44%  $               146,001,200 0.11%  $             -218,347,300 -0.07%

China Estados Unidos Canadá México União Europeia (28)

Brasil Argentina Uruguai Resto do Mundo Total
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Tabela 54 - Impacto da desgravação sobre as importações paraguaias, agregado 
por setor industrial.

 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Diferença percentual entre os resultados obtidos para os cenários policy e baseline. 
 

Tabela 55 - Impacto da desgravação sobre volume total importado pelo Paraguai, 
agregado por setor industrial. 

 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Valores em dólares americanos, referentes à diferença entre os resultados obtidos para os cenários 
policy e baseline. 
 

 

Setor Industrial
Valor total importado no período 

2019 a 2040 
Valor importado em 2040 

Agropecuária 0.17% 0.28%

Extrativista 0.11% 0.15%

Papel (PPP) 0.08% 0.11%

Químicos, Borracha e Plástico (CRP) -0.01% -0.03%

Minerais (NMM) 0.12% 0.14%

Metais ferrosos (FMP) -0.09% 0.03%

Metais não-ferrosos (NFM) -0.14% -0.08%

Veículos Autom. e partes (MVH) -0.02% -0.07%

Outros transportes (OTN) -0.01% 0.12%

Eletrònicos (ELE) 0.22% 0.27%

Máquinas e Equipamentos (OME) 0.01% -0.03%

Outras manufaturas (OMF) -0.01% -0.13%

Serviços 0.01% -0.10%

Total 0.05% 0.06%

Setor Industrial Diferença em US$ Diferença %

Agropecuária 63,987,200$                               0.17%

Extrativista 71,550,500$                               0.11%

Papel (PPP) 6,768,200$                                 0.08%

Químicos, Borracha e Plástico (CRP) -8,692,100 $                                -0.01%

Minerais (NMM) 7,079,300$                                 0.12%

Metais ferrosos (FMP) -3,496,700 $                                -0.09%

Metais não-ferrosos (NFM) -11,552,100 $                              -0.14%

Veículos automotores e partes (MVH) -6,098,900 $                                -0.02%

Outros transportes (OTN) -926,000 $                                   -0.01%

Eletrònicos (ELE) 41,244,800$                               0.22%

Máquinas e Equipamentos (OME) 3,556,000$                                 0.01%

Outras manufaturas (OMF) -539,600 $                                   -0.01%

Serviços 879,800$                                    0.01%

Total 163,760,500$                             0.05%
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Tabela 56- Impacto da desgravação tarifária sobre as importações paraguaias no período 2019 a 2040, agrupadas por região de 
origem e setor industrial. 

 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Valores em dólares americanos, referentes à diferença entre os resultados obtidos para os cenários policy e baseline. 

Setor Industrial

Agropecuária  $                 -3,109,600 -0.51%  $               -10,356,100 -0.50%  $                      -49,100 -0.51%  $                 -1,181,700 -0.51%  $               -16,849,600 -0.51%

Extrativista  $               -80,089,300 -0.61%  $               -21,002,800 -0.52%  $                      -86,000 -0.52%  $               -12,973,500 -0.53%  $                 -3,668,000 -0.56%

Papel  $                 -4,440,400 -0.90%  $                 -2,326,500 -0.78%  $                    -361,100 -0.80%  $                    -317,800 -0.81%  $                 -7,517,700 -0.82%

Químico, Plástico, Borracha  $             -123,059,400 -0.70%  $               -30,105,500 -0.62%  $                    -286,400 -0.65%  $                 -3,285,200 -0.65%  $               -27,391,000 -0.66%

Minerais não-metálicos  $                 -5,846,600 -0.74%  $                    -390,800 -0.61%  $                               -1 -0.66%  $                    -467,500 -0.66%  $                 -2,249,600 -0.63%

Metais não-ferrosos  $                 -1,674,700 -1.32%  $                    -737,300 -1.19%  $                               -1 -1.15%  $                      -52,100 -1.23%  $                    -885,000 -1.23%

Metais ferrosos  $               -29,282,400 -1.56%  $                 -3,397,100 -1.38%  $                    -245,100 -1.40%  $                    -657,400 -1.43%  $                 -4,308,300 -1.43%

Veículos Automotores e partes  $                 31,477,700 0.86%  $               -17,792,300 -0.74%  $                    -317,600 -1.13%  $                 -1,516,200 -1.31%  $                   6,385,400 0.19%

Outros Transportes  $               628,259,100 9.76%  $             -199,360,000 -20.11%  $                 -1,694,700 -11.75%  $                   2,120,100 75.65%  $               -29,447,000 -18.07%

Eletrônicos  $                 20,608,200 0.15%  $                   1,540,000 0.10%  $                        -9,200 -0.19%  $                 -3,418,500 -0.46%  $                 -1,039,000 -0.34%

Máquinas e Equpamentos  $               527,628,500 3.03%  $               -88,847,400 -1.68%  $                 -2,655,500 -1.03%  $               -39,277,600 -3.98%  $               -21,514,100 -0.39%

Outras manufatures  $               -10,814,100 -0.29%  $                    -437,400 -0.15%  $                        -7,300 -0.17%  $                      -23,900 -0.18%  $                    -269,900 -0.22%

Serviços  $                    -108,000 -0.02%  $                      383,700 0.02%  $                        38,100 0.02%  $                        16,500 0.02%  $                    -586,500 -0.01%

Total  $               949,548,800 1.18%  $             -372,829,600 -1.54%  $                 -5,688,800 -0.87%  $               -61,034,800 -1.15%  $             -109,340,500 -0.46%

Setor Industrial

Agropecuária  $               101,132,700 0.75%  $                 14,789,300 0.13%  $                 -1,911,300 -0.14%  $               -18,477,300 -0.47%  $                 63,987,200 0.17%

Extrativista  $               177,025,400 1.16%  $                 86,272,000 0.79%  $                   3,383,700 0.16%  $               -77,311,000 -0.51%  $                 71,550,500 0.11%

Papel  $                 22,021,100 0.67%  $                   5,457,300 0.26%  $                    -853,500 -0.29%  $                 -4,893,000 -0.82%  $                   6,768,200 0.08%

Químico, Plástico, Borracha  $               206,005,700 0.91%  $                 30,689,200 0.34%  $                 -2,892,300 -0.15%  $               -58,367,300 -0.65%  $                 -8,692,100 -0.01%

Minerais não-metálicos  $                 17,691,600 0.58%  $                   1,497,400 0.18%  $                 -1,526,100 -0.32%  $                 -1,623,200 -0.66%  $                   7,079,300 0.12%

Metais não-ferrosos  $                 21,480,300 1.38%  $                   1,318,300 1.02%  $                    -317,000 -0.32%  $               -22,619,800 -1.23%  $                 -3,496,700 -0.09%

Metais ferrosos  $                 31,135,900 0.71%  $                   3,383,800 0.32%  $                    -177,700 -0.70%  $                 -8,003,700 -1.43%  $               -11,552,100 -0.14%

Veículos Automotores e partes  $                 88,250,000 1.26%  $                 29,973,800 1.41%  $                      -60,500 -0.59%  $             -142,499,400 -1.09%  $                 -6,098,900 -0.02%

Outros Transportes  $               -74,104,600 -19.18%  $             -257,665,000 -19.28%  $                               -3 -20.04%  $               -69,003,800 -22.41%  $                    -926,000 -0.01%

Eletrônicos  $                 14,692,300 3.42%  $                   1,374,700 4.25%  $                      870,700 1.47%  $                   6,625,900 0.46%  $                 41,244,800 0.22%

Máquinas e Equpamentos  $             -267,913,500 -1.01%  $               -68,451,000 -1.48%  $                 -4,283,800 -2.61%  $               -31,129,600 -0.69%  $                   3,556,000 0.01%

Outras manufatures  $                 10,130,000 1.47%  $                   1,816,200 3.40%  $                      125,200 0.47%  $                 -1,058,300 -0.19%  $                    -539,600 -0.01%

Serviços  $                      449,900 0.92%  $                      227,300 0.73%  $                        40,400 0.36%  $                      418,400 0.01%  $                      879,800 0.01%

Total  $               347,996,700 0.35%  $             -149,317,200 -0.34%  $                 -7,632,200 -0.12%  $             -427,942,100 -0.76%  $               163,760,500 0.05%

Brasil Argentina Uruguai Resto do Mundo Total

China Estados Unidos Canadá México União Europeia (28)
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APÊNDICE I – Resultado do Impacto da Desgravação Tarifária sobre Economia 

Uruguaia. 

 

Tabela 57 - Impacto sobre as principais variáveis macroeconômicas no Uruguai em 
2040 

 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Diferença percentual entre os resultados obtidos para os cenários policy e baseline. 

 

Tabela 58 - Impacto da desgravação sobre a taxa de retorno dos fatores de produção 
no Uruguai. 

 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Diferença percentual entre os resultados obtidos para os cenários policy e baseline. 

 

 
Gráfico 17 - Diferença percentual (anual acumulada) entre cenários policy e baseline do valor 
exportado pelo Uruguai no período de 2019 a 2040. 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Nota:  
* Gráfico elaborado pelo autor. 

 

Variáveis Macroeconômicas Comparativo (%) entre cenários policy vs baseline  em 2040

PIB Real (%) 0.18

Investimento agregado (%) 0.42

Variação Equivalente - (welfare) (BI USD) 0.01

Fator de Produção
Taxa de Retorno (%) do CPI   - 

comparativo cenários policy vs baseline em 2040

Terra -0.01

Mão-de-obra não qualificada 0.01

Mão-de-obra qualificada 0.01

Capital 0.01

Recursos Naturais 0.23
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Gráfico 18 - Diferença percentual (anual acumulada) entre cenários policy e baseline do valor 
exportado pelo Uruguai no período de 2019 a 2040. 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Nota:  
* Gráfico elaborado pelo autor. 

 

Tabela 59 - Impacto da desgravação sobre valor as exportações uruguaias, agregado 
por região de destino. 

 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Diferença percentual entre os resultados obtidos para os cenários policy e baseline. 

 

Região
Valor total exportado no 

período 2019 a 2040 
Valor exportado em 2040 

China 0.31% 0.75%

Estados Unidos 0.39% 0.61%

Canada 0.36% 0.53%

México 0.46% 0.57%

Brasil -0.80% -0.97%

Argentina -2.40% -0.56%

Paraguai -0.12% -0.37%

União Europeia (28) 0.45% 0.49%

Resto do Mundo 0.39% 0.47%

Total 0.04% 0.30%
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Tabela 60 - Impacto da desgravação sobre as importações uruguaias, agregado por 
região de origem. 

 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Diferença percentual entre os resultados obtidos para os cenários policy e baseline. 
 

 

Tabela 61 - Impacto da desgravação tarifária sobre a balança comercial uruguaia no 
período 2019 a 2040, agregado por parceiro comercial. 

 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Valores em dólares americanos, referentes à diferença entre os resultados obtidos para os cenários 
policy e baseline. 
 

 

Região
Valor total importado no 

período 2019 a 2040 
Valor importado em 2040 

China 0.58% 0.72%

Estados Unidos -0.71% -2.20%

Canada 7.02% -1.61%

México -2.40% -1.76%

Brasil 0.39% 1.82%

Argentina -0.02% -0.56%

Paraguai -0.44% 0.02%

União Europeia (28) 0.60% -1.08%

Resto do Mundo -0.34% -1.32%

Total 0.14% 0.11%

Região
Balança Comercial

(Exp - Imp)

China  $                 252,665,900 0.31%  $              620,789,300 0.58%  $              -368,123,400 

Estados Unidos  $                   60,455,900 0.39%  $             -328,394,100 -0.71%  $               388,850,000 

Canada  $                     9,890,500 0.36%  $              288,425,900 7.02%  $              -278,535,400 

México  $                   45,060,600 0.46%  $             -240,084,300 -2.40%  $               285,144,900 

Brasil  $                -497,592,600 -0.80%  $              265,540,300 0.39%  $              -763,132,900 

Paraguai  $                -549,669,100 -2.40%  $               -15,215,200 -0.02%  $              -534,453,900 

Uruguai  $                    -7,632,200 -0.12%  $               -13,081,500 -0.44%  $                   5,449,300 

União Europeia (28)  $                 332,551,000 0.45%  $              336,236,100 0.60%  $                  -3,685,100 

Resto do Mundo  $                 506,301,700 0.39%  $             -284,031,300 -0.34%  $               790,333,000 

Total  $                 152,031,700 0.04%  $              630,185,200 0.14%  $              -478,153,500 

Importações

(diferença policy vs baseline)

Exportações

(diferença policy vs baseline)
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Tabela 62 - Impacto da desgravação tarifária sobre a PIB setorial uruguaio, agregado 
por setor industrial. 

 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Diferença percentual entre os resultados obtidos para os cenários policy e baseline. 
 
 

Tabela 63- Impacto da desgravação tarifária sobre a soma do PIB industrial uruguaio 
no período 2019 a 2040, agregado por setor industrial. 

 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Valores em dólares americanos, referentes à diferença entre os resultados obtidos para os cenários 
policy e baseline. 
 

Setor Industrial
Soma do PIB setorial no período 

2019 a 2040
 PIB setorial em 2040

Agropecuária 0.12% 0.23%

Extrativista 0.37% 0.74%

Papel (PPP) 0.34% 0.70%

Químicos, Borracha e Plástico (CRP) 0.24% 0.53%

Minerais (NMM) 0.12% 0.17%

Metais ferrosos (FMP) 0.53% 1.20%

Metais não-ferrosos (NFM) 0.08% 0.19%

Veículos automotores e partes (MVH) -3.61% -4.32%

Outros transportes (OTN) -1.53% -1.17%

Eletrònicos (ELE) -0.34% 0.15%

Máquinas e Equipamentos (OME) -2.89% -3.07%

Outras manufaturas (OMF) 0.41% 0.61%

Serviços 0.15% 0.20%

Total 0.11% 0.20%

Setor Industrial Diferença em US$ Diferença %

Agropecuária 539,180,000$                          0.12%

Extrativista 652,450,000$                          0.37%

Papel (PPP) 211,810,000$                          0.34%

Químicos, Borracha e Plástico (CRP) 223,760,000$                          0.24%

Minerais (NMM) 24,150,000$                            0.12%

Metais ferrosos (FMP) 31,710,000$                            0.53%

Metais não-ferrosos (NFM) 12,600,000$                            0.08%

Veículos automotores e partes (MVH) -576,650,000 $                        -3.61%

Outros transportes (OTN) -41,950,000 $                          -1.53%

Eletrònicos (ELE) -4,610,000 $                             -0.34%

Máquinas e Equipamentos (OME) -798,920,000 $                        -2.89%

Outras manufaturas (OMF) 83,400,000$                            0.41%

Serviços 2,583,190,000$                      0.15%

Total 2,940,120,000$                      0.11%
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Tabela 64 - Impacto da desgravação sobre as exportações uruguaias, agregado por 
setor industrial. 

 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Diferença percentual entre os resultados obtidos para os cenários policy e baseline. 

 

Tabela 65 - Impacto da desgravação sobre valor total exportado pelo Uruguai, 
agregado por setor industrial. 

 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Valores em dólares americanos, referentes à diferença entre os resultados obtidos para os cenários 
policy e baseline. 
  

Setor Industrial
Valor total exportado no período 

2019 a 2040 
Valor exportado em 2040 

Agropecuária 0.11% 0.23%

Extrativista 0.60% 1.12%

Papel (PPP) 0.45% 0.90%

Químicos, Borracha e Plástico (CRP) 0.24% 0.55%

Minerais (NMM) -0.26% -0.52%

Metais ferrosos (FMP) 0.81% 1.57%

Metais não-ferrosos (NFM) -0.12% -0.04%

Veículos automotores e partes (MVH) -5.01% -6.04%

Outros transportes (OTN) 2.52% 3.09%

Eletrònicos (ELE) 1.75% 2.96%

Máquinas e Equipamentos (OME) -9.60% -9.70%

Outras manufaturas (OMF) 0.72% 1.59%

Serviços 0.36% 0.75%

Total 0.04% 0.30%

Setor Industrial Diferença em US$ Diferença %

Agropecuária 204,418,200$                                      0.11%

Extrativista 367,756,200$                                      0.60%

Papel (PPP) 143,055,200$                                      0.45%

Químicos, Borracha e Plástico (CRP) 107,483,200$                                      0.24%

Minerais (NMM) -3,182,600 $                                         -0.26%

Metais ferrosos (FMP) 34,403,300$                                         0.81%

Metais não-ferrosos (NFM) -644,900 $                                             -0.12%

Veículos Autom. e partes (MVH) -530,970,600 $                                     -5.01%

Outros transportes (OTN) 3,150,500$                                           2.52%

Eletrònicos (ELE) 4,996,400$                                           1.75%

Máquinas e Equipamentos (OME) -393,909,400 $                                     -9.60%

Outras manufaturas (OMF) 3,302,100$                                           0.72%

Serviços 212,174,000$                                      0.36%

Total 152,031,600$                                      0.04%
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Tabela 66 - Impacto da desgravação tarifária sobre as exportações uruguaias no período 2019 a 2040, agrupadas por região de 
destino e setor industrial  

 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Valores em dólares americanos, referentes à diferença entre os resultados obtidos para os cenários policy e baseline. 

Setor Industrial

Agropecuária  $             61,937,500 0.13%  $             13,596,100 0.26%  $               2,691,500 0.27%  $             11,220,700 0.28%  $             53,856,900 0.27%

Extrativista  $             86,417,300 0.69%  $             10,718,500 0.65%  $               1,305,900 0.69%  $             14,201,200 0.65%  $           118,375,400 0.68%

Papel  $             87,577,800 0.56%  $                  159,800 0.50%  $                    41,500 0.57%  $                  652,900 0.53%  $             55,502,800 0.56%

Químico, Plástico, Borracha  $               1,114,000 0.55%  $               3,015,700 0.50%  $                    93,900 0.51%  $             16,010,600 0.53%  $               7,678,100 0.54%

Minerais não-metálicos  $                            0 0.62%  $                    71,600 0.44%  $                    15,600 0.42%  $                    77,600 0.43%  $                  169,300 0.48%

Metais não-ferrosos  $               3,428,100 0.98%  $                            0 0.00%  $                            0 0.62%  $                            0 0.80%  $                  704,900 0.88%

Metais ferrosos  $                    22,100 0.85%  $                  239,000 0.70%  $                    11,300 0.74%  $                    30,700 0.72%  $                  569,500 0.78%

Veículos Automotores e partes  $                    40,300 0.89%  $                  140,100 0.76%  $                    16,700 0.81%  $                    24,100 0.57%  $                  416,800 0.85%

Outros Transportes  $                  163,500 3.07%  $                  358,800 3.01%  $                    67,300 3.19%  $                            1 3.16%  $                  462,400 3.16%

Eletrônicos  $                    33,700 2.21%  $               1,008,400 1.99%  $                    34,500 2.02%  $                  271,200 2.08%  $                  874,400 2.05%

Máquinas e Equpamentos  $                  207,000 2.17%  $               4,963,900 1.99%  $                  461,800 2.03%  $               1,196,600 1.95%  $               4,623,000 2.07%

Outras manufaturas  $                  142,700 0.87%  $               1,132,700 0.76%  $                    53,700 0.78%  $                    18,600 0.80%  $                  940,700 0.81%

Serviços  $             11,577,200 0.40%  $             25,051,200 0.34%  $               5,095,900 0.35%  $               1,345,800 0.35%  $             88,376,900 0.36%

Total  $           252,665,900 0.31%  $             60,455,900 0.39%  $               9,890,500 0.36%  $             45,060,600 0.46%  $           332,551,000 0.45%

Setor Industrial

Agropecuária  $      -27,535,431,900 -0.31%  $                 -805,500 -0.05%  $              -1,911,300 -0.14%  $           163,459,500 0.23%  $           204,418,200 0.11%

Extrativista  $       -3,951,339,600 0.46%  $               5,576,000 0.11%  $               3,383,700 0.16%  $           105,404,400 0.70%  $           367,756,200 0.60%

Papel  $       16,420,278,100 -0.16%  $              -8,745,900 -0.27%  $                 -853,500 -0.29%  $             10,160,400 0.54%  $           143,055,200 0.45%

Químico, Plástico, Borracha  $      -16,939,302,700 -0.01%  $               5,271,500 0.10%  $              -2,892,300 -0.15%  $             79,026,500 0.55%  $           107,483,200 0.24%

Minerais não-metálicos  $          -274,455,600 -0.34%  $                 -922,200 -0.41%  $              -1,526,100 -0.32%  $                  298,200 0.50%  $              -3,182,600 -0.26%

Metais não-ferrosos  $            -38,871,300 -0.71%  $                 -318,300 -0.32%  $                 -317,000 -0.32%  $             31,796,000 0.91%  $             34,403,300 0.81%

Metais ferrosos  $         4,512,024,700 -2.48%  $                  142,000 0.07%  $                 -177,700 -0.70%  $                  713,200 0.75%  $                 -644,900 -0.12%

Veículos Automotores e partes  $       -4,919,680,900 -6.59%  $          -208,117,600 -3.84%  $                  -60,500 -0.59%  $               1,313,700 0.81%  $          -530,970,600 -5.01%

Outros Transportes  $              -4,752,300 -6.61%  $                  -18,400 -0.46%  $                           -3 -20.04%  $               2,540,000 3.16%  $               3,150,500 2.52%

Eletrônicos  $           306,876,400 -11.91%  $                 -239,900 -17.83%  $                  870,700 1.47%  $               2,324,700 2.05%  $               4,996,400 1.75%

Máquinas e Equpamentos  $          -391,008,300 -22.10%  $          -341,559,700 -21.43%  $              -4,283,800 -2.61%  $             27,973,500 2.02%  $          -393,909,400 -9.60%

Outras manufaturas  $           574,079,900 -0.01%  $                  -92,600 -0.70%  $                  125,200 0.47%  $                  982,000 0.82%  $               3,302,100 0.72%

Serviços  $       60,987,245,200 0.04%  $                  161,500 0.07%  $                    40,400 0.36%  $             80,309,600 0.36%  $           212,174,000 0.36%

Total  $      -62,063,584,600 -0.80%  $          -549,669,100 -2.40%  $              -7,632,200 -0.12%  $           506,301,700 0.39%  $           152,031,600 0.04%

Brasil Argentina Paraguai Resto do Mundo Total

China Estados Unidos Canadá México União Europeia (28)
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Tabela 67 - Impacto da desgravação sobre as importações uruguaias, agregado por 
setor industrial. 

 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Diferença percentual entre os resultados obtidos para os cenários policy e baseline. 
 
 

Tabela 68 - Impacto da desgravação sobre valor total importado pelo Uruguai, 
agregado por setor industrial. 

 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Valores em dólares americanos, referentes à diferença entre os resultados obtidos para os cenários 
policy e baseline. 
 

Setor Industrial
Valor total importado no período 

2019 a 2040 
Valor importado em 2040 

Agropecuária 0.05% 0.06%

Extrativista 0.05% 0.10%

Papel (PPP) 0.14% 0.28%

Químicos, Borracha e Plástico (CRP) 0.07% 0.14%

Minerais (NMM) -0.04% -0.12%

Metais ferrosos (FMP) -0.63% -0.65%

Metais não-ferrosos (NFM) -0.01% -0.13%

Veículos automotores e partes (MVH) -0.24% -0.42%

Outros transportes (OTN) 1.87% 1.86%

Eletrònicos (ELE) 0.32% 0.23%

Máquinas e Equipamentos (OME) 0.60% 0.50%

Outras manufaturas (OMF) 0.01% -0.24%

Serviços -0.05% -0.26%

Total 0.14% 0.11%

Setor Industrial Diferença em US$ Diferença %

Agropecuária 21,197,900$                                         0.05%

Extrativista 50,932,800$                                         0.05%

Papel (PPP) 12,025,100$                                         0.14%

Químicos, Borracha e Plástico (CRP) 56,237,500$                                         0.07%

Minerais (NMM) -2,191,300 $                                         -0.04%

Metais ferrosos (FMP) -13,208,300 $                                       -0.63%

Metais não-ferrosos (NFM) -547,600 $                                             -0.01%

Veículos Autom. e partes (MVH) -81,517,800 $                                       -0.24%

Outros transportes (OTN) 117,614,500$                                      1.87%

Eletrònicos (ELE) 93,098,100$                                         0.32%

Máquinas e Equipamentos (OME) 400,181,100$                                      0.60%

Outras manufaturas (OMF) 1,336,500$                                           0.01%

Serviços -24,973,500 $                                       -0.05%

Total 630,185,000$                                      0.14%
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Tabela 69 - Impacto da desgravação tarifária sobre as exportações uruguaias, agrupadas por região de destino e setor industrial 
(diferença entre cenários policy e baseline em valores absoluto e percentual). 

 
Fonte: dados extraídos do GDyn.  
Notas: 
* Tabela elaborada pelo autor. 
** Valores em dólares americanos, referentes à diferença entre os resultados obtidos para os cenários policy e baseline. 

Setor Industrial

Agropecuária  $              -4,593,300 -0.53%  $              -7,900,000 -0.51%  $              -1,359,000 -0.52%  $              -2,361,100 -0.52%  $            -27,783,600 -0.52%

Extrativista  $          -112,687,800 -0.43%  $            -57,625,200 -0.36%  $                 -208,500 -0.36%  $              -3,461,200 -0.36%  $            -11,416,700 -0.40%

Papel  $              -2,111,600 -0.63%  $              -2,993,200 -0.53%  $                 -369,100 -0.55%  $                 -356,900 -0.55%  $              -6,607,600 -0.57%

Químico, Plástico, Borracha  $            -33,144,700 -0.24%  $            -23,954,900 -0.33%  $              -1,002,100 -0.34%  $              -5,633,600 -0.33%  $            -36,571,800 -0.37%

Minerais não-metálicos  $              -8,838,300 -0.66%  $                 -962,000 -0.53%  $                  -39,200 -0.58%  $                 -485,100 -0.58%  $              -2,658,000 -0.56%

Metais não-ferrosos  $              -6,798,300 -1.83%  $                 -942,100 -1.69%  $                  -62,800 -1.65%  $                 -763,200 -1.74%  $              -3,054,300 -1.73%

Metais ferrosos  $            -24,151,000 -0.76%  $              -2,455,800 -0.62%  $                 -159,700 -0.63%  $                 -595,800 -0.66%  $              -7,052,200 -0.67%

Veículos Automotores e partes  $            -46,127,500 -0.79%  $               9,288,000 0.98%  $                  399,900 0.81%  $            -66,221,800 -1.97%  $            -29,189,900 -0.69%

Outros Transportes  $          -307,875,400 -9.60%  $            -17,417,300 -9.60%  $           282,094,200 12.66%  $                 -869,500 -7.18%  $           202,435,000 109.01%

Eletrônicos  $           142,136,300 0.81%  $            -44,625,600 -1.89%  $                  291,400 2.98%  $            -65,006,600 -3.93%  $            -19,372,200 -1.68%

Máquinas e Equpamentos  $         1,038,879,800 4.32%  $          -173,922,300 -2.31%  $               9,223,500 2.14%  $            -94,173,700 -7.07%  $           290,068,300 2.44%

Outras manufatures  $            -11,700,400 -0.15%  $                  234,100 0.04%  $                  -14,400 -0.04%  $                  -10,600 -0.05%  $               2,358,800 0.72%

Serviços  $              -2,198,600 -0.11%  $              -5,117,800 -0.06%  $                 -368,500 -0.06%  $                 -145,300 -0.06%  $            -14,919,600 -0.09%

Total  $           620,789,300 0.58%  $          -328,394,100 -0.71%  $           288,425,900 7.02%  $          -240,084,300 -2.40%  $           336,236,100 0.60%

Setor Industrial

Agropecuária  $             74,245,300 0.70%  $             18,392,500 0.09%  $              -3,824,900 0.09%  $            -23,617,800 -0.48%  $             21,197,900 0.05%

Extrativista  $           265,587,900 1.30%  $             74,923,800 0.90%  $              -1,014,100 0.90%  $          -103,165,400 -0.36%  $             50,932,800 0.05%

Papel  $             17,738,400 0.92%  $             15,035,400 0.53%  $                  -78,400 0.53%  $              -8,231,900 -0.56%  $             12,025,100 0.14%

Químico, Plástico, Borracha  $           120,496,500 1.25%  $             94,770,700 0.62%  $                  308,900 0.62%  $            -59,031,400 -0.35%  $             56,237,500 0.07%

Minerais não-metálicos  $               9,191,400 0.76%  $               3,581,100 0.26%  $                 -167,800 0.26%  $              -1,813,500 -0.52%  $              -2,191,300 -0.04%

Metais não-ferrosos  $               3,384,500 0.73%  $               2,118,600 0.38%  $                           -0 0.38%  $              -7,090,100 -1.73%  $            -13,208,300 -0.63%

Metais ferrosos  $             24,636,600 1.42%  $             14,139,600 1.02%  $                  183,200 1.02%  $              -5,092,500 -0.66%  $                 -547,600 -0.01%

Veículos Automotores e partes  $             60,515,900 0.61%  $             42,119,400 0.76%  $                  -25,700 0.76%  $            -52,276,300 -1.36%  $            -81,517,800 -0.24%

Outros Transportes  $              -3,040,200 -5.99%  $              -3,806,900 -5.90%  $                           -0 -5.90%  $            -33,903,300 -9.63%  $           117,614,500 1.87%

Eletrônicos  $              -1,714,900 -0.05%  $                  606,400 0.71%  $                           -0 0.71%  $             80,783,400 2.95%  $             93,098,100 0.32%

Máquinas e Equpamentos  $          -315,832,900 -3.76%  $          -286,554,300 -4.23%  $              -8,485,700 -4.23%  $            -59,021,500 -1.05%  $           400,181,100 0.60%

Outras manufatures  $               4,995,400 1.67%  $               5,529,700 3.61%  $                    13,400 3.61%  $                  -69,700 -0.03%  $               1,336,500 0.01%

Serviços  $               5,336,200 0.86%  $               3,928,700 0.67%  $                    12,800 0.67%  $            -11,501,500 -0.07%  $            -24,973,500 -0.05%

Total  $           265,540,300 0.39%  $            -15,215,200 -0.02%  $            -13,081,500 -0.02%  $          -284,031,300 -0.34%  $           630,185,000 0.14%
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