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―Rich parents sometimes spoil their kids. 

Mother Nature is no exception.‖ 

            

 Gylfason (2000) 
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O Desenvolvimento do Brasil baseado em Recursos Naturais – Efeitos dinâmicos do aumento 

dos preços mundiais de Commodities na especialização e equilíbrio externo do Brasil. 

Resumo: 

O efeito da descoberta de novos recursos naturais ou de uma súbita valorização dos 

mesmos na especialização e concentração das exportações de um país, e os efeitos adversos na 

competitividade que gera são um tema há muito discutido pela teoria e trabalhos empíricos. 

Neste estudo, pretendemos avaliar o modelo de desenvolvimento e de afirmação internacional 

da economia brasileira, baseado na expansão das exportações de recursos naturais. 

Pretendemos estudar qual o contributo do recente ciclo de aumento do preço Commodities no 

Brasil para o aumento das exportações, e em que medida este foi acompanhado pela 

valorização da moeda e pela perda de competitividade e capacidade exportadora noutros 

sectores em que o Brasil se vinha a afirmar. É feita uma análise Shift-Share sobre as exportações 

brasileiras no período 2000-2012, com o objectivo de identificar quais as variáveis que 

contribuíram para os ganhos de Comércio Internacional do país, e quais as suas implicações 

para o futuro. Dividindo o período em dois, 2000-2006 e 2006-2012, são verificadas duas 

realidades bem diferentes na estrutura das exportações Brasileiras. Apesar de no primeiro 

período, o Brasil ter uma estrutura de exportações relativamente diversificada, onde a indústria 

tinha de facto alguma influência na variação positiva no aumento das exportações, no segundo 

período observamos que o aumento das exportações é influenciado principalmente pelas 

Commodities, representando estas quase 90% do aumento das exportações totais brasileiras. 

Neste segundo período, só a variação positiva do preço médio das Commodities, representa 

65,89% do total da variação das exportações brasileiras. Neste sentido podemos dizer que, 

aliado a uma perda significativa de importância dos Produtos Manufacturados (de Baixa e Alta 

Tecnologia), esta clara concentração das exportações em Recursos Naturais sugere a existência 

de um fenómeno de Dutch Disease no Brasil, no período 2006-2012. A concentração das 

exportações e a sua variação ter sido centrada em aumentos de preço e não de quantidade 

sugere riscos de volatilidade, e alguma vulnerabilidade do Brasil face a potenciais variações de 

preços internacionais das Commodities. Para avaliar a magnitude destes riscos são elaboradas 

diversas hipóteses com diferentes preços médios para as quantidades exportadas em 2012 de 

oito grupos de Commodities que ao verem o seu preço a variar negativamente, podem 

influenciar de uma maneira severa os ganhos provenientes das Exportações Brasileiras. Deste 

estudo concluímos que o aumento de preço das Commodities tendo sido a principal causa de 

crescimento das exportações brasileiras levou a uma concentração das exportações que coloca 

riscos e pode ter sido o factor que conduziu à valorização da moeda e a perda de 

competitividade dos sectores industriais, em particular de maior exigência tecnológica. A 

existência de uma estrutura de Exportações Brasileiras mais diversificada, com uma Indústria 

mais competitiva, contribui para a redução dos riscos provenientes de choques internacionais e 

da volatilidade de preços internacionais das Commodities.   

Palavras-chave: Desenvolvimento, Crescimento Económico, Exportações, Diversificação de 

Exportações, Commodities. 



viii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

The Development of Brazil based on Natural Resources - Dynamic effects of the increase in world 

prices of ―Commodities‖ in the Brazil specialization and external balance. 

 

Abstract: 

The effect of the discovery of new natural resources or a sudden appreciation of them in 

the specialization and concentration of a country exports and the created adverse effects on 

competition is an issue that has been discussed for a long time in theory and empirical work. In 

this study, we intend to evaluate the model of development and international affirmation of the 

Brazilian economy, based on the expansion of natural resources exports. We intend to study the 

contribution of the recent cycle of price increase of Commodities in Brazil to the increase of 

exports and to what extent that was followed by currency appreciation and loss of 

competitiveness and export capacity in other sectors where Brazil was asserting itself. 

A Shift -share analysis on Brazilian exports is made in the period between 2000-2012 with the 

aim of identifying which variables contributed to the gains of the international trade of the country 

and what their implications are for the future. Dividing the period into two, 2000-2006 and 2006-

2012, we come across to two very different realities in the structure of Brazilian exports. Although 

in the first period, Brazil has a relatively diversified export structure, where the industry had 

indeed some positive influence in the change in the increase in exports, in the second period, we 

realized that the increase of the exports is mainly influenced by Commodities. These represent 

almost 90 % of the increase of total Brazilian exports. In the second period, the positive change in 

the average price of Commodities alone, represents 65,89% of the total variation of Brazilian 

exports . This way, we can say that, together with a significant loss of importance of the 

manufactured products ( Low and High Technology ), this clear concentration of exports in 

Natural Resources suggests the existence of a phenomenon of Dutch Disease in Brazil , in the 

period 2006-2012. The fact that the concentration of exports and its variation have been focused 

on price increases and not quantity suggests volatility risks and some vulnerability of Brazil to 

potential changes in international prices of Commodities. To assess the magnitude of these risks, 

different hypotheses are prepared with different average prices for the exported quantities in 

2012 from eight groups of Commodities. These groups of Commodities, which represent more 

than 50 % of Brazilian exports, after seeing the price  changing negatively, can influence, in a 

severe way, the gains from Brazilian Exports. From this study we conclude that the increase in 

the price of commodities, being the main cause of the growth of Brazilian exports, has also led to 

a concentration of exports that brings risks and may have been the factor that led to currency 

appreciation and loss of competitiveness of the industrial sectors, particularly those with higher 

technological requirement. The existence of a more diversified structure of Brazilian exports with 

a more competitive industry, contributes to the reduction of risks coming from the international 

shocks and the volatility of the international prices of commodities. 

 .  

 

Keywords: Development, Economic Growth, Exports, Export Diversification, Commodities. 
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1 - INTRODUÇÃO 

1.1 Objectivo 

Este trabalho, pretende estudar a evolução do Comércio Internacional brasileiro e discutir qual o 

papel do aumento do preço das Commodities no crescimento das exportações do Brasil. 

Pretendemos avaliar o contributo da evolução dos preços e das quantidades de exportações de 

bens baseados em recursos naturais para o aumento total das exportações brasileiras, e 

também avaliar em que medida podem ser detectados sinais de que estes aumentos de preço 

podem estar a minar a competitividade de outros sectores exportadores do país e a conduzir a 

uma estrutura de exportações mais concentrada, com os riscos de volatilidade que esta pode 

implicar 

1.2 Relevância e Enquadramento do Tema 

O crescimento do Brasil não foi um processo contínuo ao longo do tempo, sendo muito 

influenciado quer por ciclos internos, quer por ciclos externos da evolução dos preços e 

composição dos produtos exportados. Pretendemos com este trabalho, estudar a evolução desta 

componente externa no período 2000-2012. 

Este tema tem particular relevância pois, através da análise da estrutura de exportações 

brasileiras nos últimos anos, poder-se-á tirar conclusões acerca dos produtos mais exportados 

pelo país; quais os sectores mais competitivos e ainda quais os efeitos das variações dos preços 

médios. Ao ser feita esta abordagem às Commodities brasileiras e ao seu papel na estrutura das 

exportações, poderemos ter noção, recorrendo à comparação com produtos manufacturados de 

baixa e de alta tecnologia, sobre se a evolução das Commodities criou uma melhoria que se 

estendeu a outros sectores proporcionando maior investimento e crescimento económico 

generalizado, ou se esta teve efeitos negativos na competitividade do país noutros sectores, em 

particular na capacidade e competitividade exportadora da indústria.  

Este trabalho também procura a possível relação do Brasil nestes últimos anos com o termo 

Dutch Disease, que por vezes é realidade em países abundantes em Recursos Naturais, onde a 

sua descoberta ou intensa e súbita valorização têm efeitos na taxa de câmbio do país, nos 

salários e custos internos, e no direccionamento do investimento, afectando a competitividade do 

sector industrial. 

1.3 Estrutura 

Esta dissertação está organizada em cinco capítulos, acrescidos da bibliografia, anexos e 

apêndices. 

No primeiro capítulo, é feita a introdução à dissertação, relevância e enquadramento do 

tema da mesma, como também a descrição da sua estrutura. 
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O segundo capítulo expõe uma contextualização teórica, abordando os temas relativos a 

crescimento e desenvolvimento económico; crescimento económico e diversificação das 

exportações; crescimento económico e abundância de recursos naturais e por fim, ―maldição‖ 

de recursos naturais e Dutch Disease. 

No terceiro capítulo é feita uma contextualização histórica do Brasil, sua economia e 

comércio internacional, como também faz referência evolução do Brasil e seus resultados no 

comércio internacional no período de 2000 a 2012. 

No quarto capítulo, é feita a descrição da metodologia Shift-Share e dados utilizados para 

o estudo. É feita também uma análise relativa à concentração das exportações utilizando o 

índice de Herfindahl, e por fim uma análise de risco, segundo hipóteses para potenciais 

variações negativas do preço de Commodities no Brasil. Finaliza-se o capítulo com a análise de 

resultados obtidos. 

Baseado nos resultados obtidos no capítulo anterior, no quinto e último capítulo são 

apresentadas as principais conclusões, sendo identificadas também as limitações registadas 

como também sugestões para futuros trabalhos. 
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PARTE I, ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

2– REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A revisão bibliográfica efectuada debruça-se sobre vários temas bastante discutidos e 

relacionados com o Brasil nos últimos tempos. Primeiramente, iremos fazer uma abordagem ao 

Desenvolvimento Económico e Crescimento Económico; em segundo, ao Crescimento 

Económico e Diversificação das Exportações; em terceiro, ao Crescimento Económico e a 

Abundância de Recursos Naturais; e por fim, Maldição dos Recursos Naturais e Dutch Disease. 

 

2.1– Desenvolvimento Económico e Crescimento Económico 

Após a Segunda Guerra Mundial, os economistas estabeleceram uma diferença entre os termos 

crescimento e desenvolvimento económico. O termo crescimento económico compreende a 

expansão do produto real da economia, durante certo período de tempo, sem implicar mudanças 

estruturais e distribuição de renda; ele tem um sentido quantitativo. Já o termo desenvolvimento 

económico é um conceito mais amplo, pois, além de implicar no aumento do produto real per 

capita, significa mudança de estrutura, como crescimento da participação do produto industrial 

no produto total, e melhoria dos indicadores sociais e distribuição de renda; ele tem sentido 

qualitativo (Souza, 2000, p.318). 

Alguns autores defendem um conceito ainda mais amplo. Amartya Sem, prémio Nobel 

de Economia de 1992, defendeu a inclusão da liberdade no conceito de desenvolvimento 

económico que, para ele, vai muito além da liberdade de empreender e de produzir. O 

desenvolvimento depende das oportunidades económicas, das liberdades políticas, saúde e 

educação básica. 

Sen (2000) questiona a causalidade entre crescimento e desenvolvimento económico 

pois, para ele, uma sociedade bem dotada de saúde e educação está mais apta a gerar 

crescimento económico. Nas palavras de Sen (2000,p.34): 

―Isso não tem por objecto negar que a privação das capacidades individuais pode estar fortemente 

relacionada a um baixo nível de renda, relação que se dá em via de mão dupla: (1) o baixo nível de renda 

pode ser uma razão fundamental de analfabetismo e más condições de saúde, além de fome e 

subnutrição; e (2) inversamente, melhor educação e saúde ajudam a auferir rendas mais elevadas.‖ 

Os principais factores do crescimento económico são: acumulação de capital, altas taxas 

de poupança, educação geral e profissionalizante, política económica favorável ao crescimento, 

geração de novas tecnologias e mentalidade social favorável aos negócios e ao progresso (Souza, 

2000, p.319). 

O desenvolvimento económico deriva da expansão do produto real de uma economia, 

implicando mudanças estruturais e melhorias do bem-estar da população, medido por 
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indicadores económicos e sociais. Ao considerar-se, em primeira instância, a preocupação com 

o bem-estar humano, a concepção de desenvolvimento torna-se predominante em relação ao 

crescimento económico. 

O crescimento possui um sentido restrito, tendo por objectivo o aumento da capacidade 

produtiva de uma determinada economia. Pode ser medido, basicamente, pelos índices de 

crescimento anual do Produto Interno Bruto (PIB) total ou per capita; pelo crescimento da força 

de trabalho; pelo crescimento da poupança e do investimento; e pelo grau de avanço 

tecnológico. O desenvolvimento económico, por outro lado, implica mudanças de estruturas 

económicas, sociais, políticas e institucionais, com melhoria da produtividade e do rendimento 

médio da população, com redução da população pobre e da população abaixo do limiar da 

pobreza e com melhorias de indicadores relativos ao meio ambiente. Nesta visão, a mera busca 

do crescimento económico torna-se redutora, procurando-se algo mais abrangente que tenha em 

vista as questões supra referidas. 

Se apenas o crescimento económico não basta para caracterizar o desenvolvimento, 

este também não se faz presente na ausência de crescimento económico; neste caso, a 

arrecadação pública não cresce, e o governo não pode gastar mais em obras sociais para 

atender a população que está a crescer e para a melhoria da população existente. Com 

crescimento insuficiente, pioram os indicadores sociais, infra-estruturais e económicos. 

Portanto, pode-se concluir que as abordagens sobre o desenvolvimento económico se 

diversificaram consideravelmente a partir de 1940. Nesse sentido, Stern (1989) afirma que já 

antes de Adam Smith, as abordagens do desenvolvimento sempre focalizaram: a) o papel do 

Estado: o governo desempenha um papel fundamental no sentido de elevar os padrões de 

educação, saúde e esperança de vida da população; de aumentar a disponibilidade de infra-

estruturas como fornecimento de água, saneamento, transportes e energia eléctrica; estes são 

factores essenciais para proporcionar desenvolvimento económico; b) importância da 

industrialização e do comércio externo no crescimento económico, principalmente após a 

Segunda Guerra Mundial; c) relações assimétricas entre países desenvolvidos e 

subdesenvolvidos, observando-se que os efeitos de crescimento económico não foram 

distribuídos equilibradamente entre os países não-desenvolvidos (ideia de crescimento com 

distribuição); ajustamentos estruturais e estabilização: a ideia de redistribuição de riqueza tem 

provocado a reacção das elites dos países não-desenvolvidos; e) importância do planeamento 

económico e de programas sectoriais liderados pelo governo. 

A ideia é de que o desenvolvimento económico torna-se induzido pelo crescimento, 

principalmente se ele for acompanhado por políticas redistributivas do sector público.  
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2.2 – Crescimento Económico e Diversificação das Exportações. 

Um dos principais argumentos a favor do livre comércio está ligado ao princípio das 

vantagens comparativas, o qual postula que os países podem obter melhores resultados 

especializando-se nas actividades produtivas em que são relativamente mais eficientes. A ideia 

central é que a maior especialização e a expansão dos mercados, através do livre comércio, 

aumentam a eficiência e proporcionam ganhos de escala. 

Contrariamente às primeiras teorias de Comércio Internacional, a teoria do Crescimento 

Endógeno sugere que a diversificação das exportações pode ser favorável ao desenvolvimento 

(Feenstra, Mandani, Yang e Liang , 1999) e para a taxa de crescimento económico. A China e 

várias outras economias asiáticas são bons exemplos de economias diversificadas, com taxas de 

crescimento rápido. Esta evidência é consistente com vários resultados da literatura empírica 

que sugerem que os países em desenvolvimento que diversificam as suas exportações 

experimentam um crescimento mais rápido (De Piñeres e Ferrantino, 1997; Herzer e Nowak - 

Lehnmann, 2006). Além disso, as comparações entre países sugerem que a diversificação das 

exportações está positivamente associada com taxas de crescimento do PIB de longo prazo mais 

elevadas (por exemplo, Al- Marhubi, 2000; Funke e Ruhwedel, 2005). Há também evidência 

apontando que um aumento na variedade de exportação aumenta o nível de produtividade de 

indústrias (Feenstra e Kee , 2008). No estudo de Matthee e Naudé (2008) é evidenciado que " 

As regiões com menos especialização e as exportações mais diversificadas geralmente 

experimentam taxas de crescimento económico mais elevadas, e contribuiu mais para o total 

das exportações da África do Sul " - Matthee e Naudé (2008: 2). 

Diversificação também pode contribuir para menor instabilidade do crescimento. Ali, 

Alwang e Siegel (1991) argumentam que uma base de exportação mais ampla reduz a 

instabilidade económica. O argumento é que sem diversificação a flutuação no preço ou procura 

e mudanças nas vantagens comparativas em um sector tem impactos importantes sobre o total 

das exportações de um país. Na mesma linha, Al-Marhuni (2000) salienta que, quando as 

exportações dependem de um pequeno número de sectores e verificam-se flutuações na procura 

e preços, ou enfrentam novos concorrentes, esta instabilidade pode limitar o crescimento médio 

da economia. A instabilidade das receitas de exportação pode também afectar o crescimento por 

afectar as decisões de investimento (Dawe, 1996). O maior risco associado a economias pouco 

diversificadas, pode conduzir a uma situação de investimento abaixo do óptimo. 

 Em suma, a diversificação das exportações pode ser importante para o crescimento e 

estabilidade, uma vez que implica uma dispersão do risco por um número maior de sectores. No 

caso dos países da América do Sul e da África Subsariana, em geral muito dependentes das 

exportações de matérias-primas e bens alimentares, a sua diversificação pode significar uma 

mudança na composição das exportações de produtos primários para produtos manufacturados, 

sectores em que os preços são menos instáveis do que os de exportações primárias (Ali, Alwang 

e Siegel, 1991). Um aumento nas exportações de manufacturados também pode, no contexto 

destes países, contribuir para aumentar o nível de sofisticação das suas exportações.  
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Hausmann, Hwang e Rodrik (2007) argumentam que a composição das exportações de 

um país é importante, uma vez que a exportação de produtos de mais sofisticados e de 

produtividade mais elevada podem levar a um maior desempenho das exportações e um 

crescimento maior. Um aumento global do nível de sofisticação da produção pode também 

apresentar externalidades e efeitos de ―spillover‖. Estas externalidades beneficiam outras 

actividades económicas e melhoram a capacidade de mais indústrias poderem competir 

internacionalmente (Herzer e Nowak - Lehnmann , 2006). 

É amplamente reconhecida que a vulnerabilidade de uma economia a choques 

económicos exógenos é em grande parte determinada pelo seu grau de exposição à economia 

global, que  resulta do seu grau de abertura económica (Rodrik 2010, do Banco Mundial de 

2010, Briguglio 2009). Desde que a abertura económica é medida como a relação entre o 

comércio internacional e PIB, os canais de transmissão pelo qual vulnerabilidade impacto da 

abertura económica pode ser de importação ou à exportação. 

Economias que são altamente dependentes de importações - parecem ser mais 

vulneráveis à disponibilidade e custo de tais importações. " Há uma tendência para os pequenos 

Estados serem mais vulneráveis (devido à dependência estratégica de importações) do que 

outros grupos de países " (Briguglio 2009). 

Para as economias altamente dependentes da exportação, e em particular as mais 

dependentes da exportação de um conjunto limitado de produtos, a volatilidade em receitas de 

exportação e crescimento económico, associados a choques económicos torna-as extremamente 

vulnerável. Dado que as exportações constituem uma parte significativa e crescente do PIB para 

muitas economias em desenvolvimento - mais de 66 por cento dos países em desenvolvimento 

têm um peso das exportações no PIB superior a 20 por cento, um aumento da concentração  

das exportações pode resultar em flutuações significativas nas receitas de exportação e da 

própria actividade económica. 

Além disso, a volatilidade das receitas de exportação está fortemente ligada à volatilidade 

do crescimento, fazendo com que estas flutuações tão significativas das receitas de exportação 

resultem em flutuações no crescimento económico. Mesmo no caso de países com menor peso 

das exportações no PIB, a necessidade de manter o equilíbrio externo, pode fazer com que 

variações no valor das exportações, tenham reflexos no PIB mais acentuados do que o peso das 

mesmas faria prever por obrigarem a reduções da procura interna, para evitar o rápido deteriorar 

da balança de transacções correntes do país.  

Do ponto de vista económico, a exposição de um país a choques económicos externos 

geralmente depende de sua dependência das exportações porque são as suas receitas que 

financiam as importações como também contribuem directamente para o investimento e o 

crescimento. Estruturas de produção primeiramente orientadas para o crescimento baseado em 

exportações expõem os países a choques externos mais do que estruturas de produção que 

dependem da procura doméstica (Foxley 2009). 
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É importante notar, porém, que, apesar do impacto de um choque económico ser 

normalmente registado através de perdas das receitas de exportação, o tamanho do impacto (ou 

seja, a magnitude da perda comercial) depende do mix de exportação e dos principais parceiros 

comerciais de cada país, isto é, do seu grau de concentração de exportação. Em outras palavras, 

a abertura económica explica o fato de que uma economia poder ser vulnerável a choques 

económicos externos (como reflectido por perdas em receitas de exportação e lentidão de 

crescimento), mas a escala do impacto depende em grande medida do grau de concentração da 

carteira de exportação de um país. Maiores graus de concentração das exportações estão 

fortemente correlacionados com uma maior volatilidade das receitas de exportação e das taxas 

de crescimento económico. 

A dependência e concentração de exportações estão a aumentar em regiões como a 

África e a América do Sul. O aumento do preço das matérias-primas deu um contributo nesse 

sentido, tornando mais concentradas as exportações e muitos países menos desenvolvidos.  

É importante ressaltar, no entanto, a dependência das exportações não tem 

necessariamente que significar maiores níveis de concentração das exportações. Por exemplo, 

na Ásia, o que continua a ser a região mais dependente de exportações no mundo em 

desenvolvimento, é também a região com as exportações mais altamente diversificados. Assim, 

embora a região tenha sido afectada pela crise global, a evidência mostra que era menos 

vulnerável a choques externos, em comparação com outras regiões - em parte por causa das 

exportações altamente diversificadas. 

Medidas políticas nacionais voltadas para a construção de resiliência a choques 

económicos têm apontado para a necessidade de uma estratégia focada na diversificação das 

exportações. No entanto, estes esforços nacionais devem ser complementados por esforços de 

cooperação regional que fortaleçam a diversificação das exportações e por um ambiente de 

comércio internacional focado na facilitação do comércio e no acesso ao mercado para as 

exportações dos países em desenvolvimento, especialmente para os menos desenvolvidos entre 

eles. 

 

2.3– Crescimento Económico e Abundância de Recursos Naturais 

Na literatura económica, existem alguns estudos que destacam as características 

estruturais de economias concentradas nos sectores primários, em meio de um contexto de 

subida de preços das Commodities e de apreciação cambial, que podem resultar n um processo 

de especialização das exportações em produtos intensivos em recursos naturais. 

Estes factos podem implicar no prejuízo para alguns sectores produtores de bens 

manufacturados, com reflexos nefastos sobre a dinâmica de crescimento das economias. Este 

argumento baseia-se na análise de que actividade industrial se caracteriza por qualidades que 

reforçam o crescimento económico no longo prazo, que aponta que a indústria possui retornos 
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crescentes de escala na produção, fortes efeitos de encadeamento para a frente e para trás na 

cadeia produtiva, efeitos de aprendizagem e de difusão de progresso tecnológico, além de 

possuir maior elasticidade-rendimento de importações do que os produtos primários, permitindo 

o relaxamento da restrição externa ao crescimento a longo prazo (Bresser-Pereira e Marconi, 

2008; Oreiro e Feijó, 2010). 

A relação entre as exportações de produtos baseados em recursos naturais, e os níveis 

de crescimento alcançado pelas economias, tem sido intensamente investigada pela literatura. 

Nessa direcção, o trabalho de Sachs e Warner (1995) indica que economias com abundância de 

recursos naturais tendem a apresentar menores taxas de crescimento no longo prazo do que as 

economias pobres em tais recursos. O baixo crescimento dos países ricos em recursos naturais 

encontra-se vinculado às seguintes hipóteses: i) os países ricos em recursos tendem a 

desenvolver políticas mais proteccionistas, possuem problemas de burocracia e ineficiência na 

utilização dos recursos, o que acarreta baixas taxas de investimento, e, consequentemente, 

menores taxas de crescimento económico; ii) a tendência secular de declínio da relação entre os 

preços das exportações dos produtos primários e os preços dos manufacturados, e o 

crescimento mais rápido da procura por manufacturados, comparado com a procura por 

produtos primários e com o aumento do rendimento faz com que o crescimento baseado em 

recursos naturais seja menos interessante; iii) as exportações de primários possuem baixas 

ligações para a frente e para trás com os demais sectores da economia, enquanto a 

manufactura desencadeia processos de aprendizagem que não se limitam ao interior da firma; 

e, iv) quanto maior a posse de recursos naturais, maior a procura por bens não-comercializáveis 

e a menor alocação de capital e trabalho para o sector de manufacturados, o que leva a 

produção de não-comercializáveis a expandir-se enquanto a produção de manufacturados tende 

a encolher. 

A partir destas hipóteses, Sachs e Warner (1995) desenvolvem um estudo empírico de 

um modelo endógeno de crescimento cross-country que investiga a relação entre exportações 

baseadas em recursos naturais e taxa de crescimento do PIB para diversas economias no 

período 1970-1989. Os resultados indicam que uma participação mais elevada da exportação de 

produtos primários está associada a menores taxas de crescimento económico. Mesmo quando 

outras variáveis de controlo (nível de rendimento inicial, abertura comercial, taxa de 

investimento, termos de troca, burocracia e desigualdade de rendimento) são adicionadas ao 

modelo, as exportações de produtos intensivos em recursos naturais mantêm-se significativas 

para explicar o baixo desempenho económico dos países. 

Auty (2000) argumenta que as variações na performance económica são causadas pelas 

diferenças na qualidade do governo que estão ligadas ao tipo de estado político e ao padrão da 

mudança estrutural na utilização dos recursos naturais. São desenvolvidos dois modelos para 

explicar a performance divergente entre países abundantes e pobres em recursos. 

O autor refere que existem quatro razões principais para que os estados desenvolvidos 

têm tendência a crescer mais com escassez de recursos. A primeira, a intensa pressão nos 



9 
 

recursos e a ausência virtual de rendimentos provenientes dos mesmos cria uma baixa 

tolerância relacionada com a extracção e distribuição de rendas de activos. A segunda, os países 

com escassez de recursos não se inclinam tanto como os ricos em recursos ao proteccionismo 

nas políticas económicas, pois praticamente não sofrem dos efeitos da Dutch Disease. A 

terceira, a indústria manufactureira tende a ser competitiva porque é transparente a um nível de 

rendimento per capita relativamente baixo, fazendo com que diminua o sector de recursos 

naturais, relativamente ao resto da economia. Finalmente, uma baixa intensidade de recursos 

naturais não só reduz o espaço para o erro de políticas cumulativas, que podem ser financiadas 

pelos rendimentos dos recursos, como também premeia a eficiência no uso dos recursos 

escassos e promove um mercado disciplinado. 

Em contraste, os países relativamente abundantes em recursos não têm fortes pressões 

imediatas para melhorar o funcionamento da sua economia e sociedade, nomeadamente 

fazendo reformas políticas, pois podem financiar as suas instituições pela renda que os recursos 

disponibilizam.. A disputa pelos rendimentos dos recursos naturais tendem a encorajar estados 

faccionários e predatórios que subvertem políticas macroeconómicas prudentes, como também 

toleram erros políticos cumulativos. Consequentemente, os países abundantes em recursos 

estão dispostos a distorcer as suas economias severamente, agravando os problemas inerentes 

à mudança do crescimento baseado em recursos para o crescimento baseado em investimento, 

qualificações e capacidade tecnológica. 

De acordo com Auty e Gleb (2000), uma importante característica dos países 

abundantes em recursos é o uso de mecanismos de redistribuição indirecta para alocar as 

rendas dos recursos naturais. Só raramente é politicamente eficaz ou tecnicamente possível o 

uso de mecanismos transparentes tal como a distribuição directa através de vouchers, com 

regras claras e transparentes. O uso destas rendas para garantir apoios e alianças é em muitos 

casos a estratégia dominante, face ao objectivo de manutenção do poder. 

Uma segunda característica – especialmente relevante para os exportadores de minérios 

em que a larga parte da renda vai directamente para os governos – é a tendência crónica para 

que o estado se torne sobrecarregado, especialmente através de grandes flutuações nos valores 

de recursos naturais. Três caminhos principais da redistribuição podem ser reconhecidos, 

nomeadamente períodos extensos de protecção dos sectores que competem com as 

importações; criação de emprego através do crescimento do sector público, e extensões nos 

gastos públicos. Todos estes canais reduzem os benefícios do valor potencial criado pela 

abundancia de recursos naturais. 

Damania e Bulte (2003) defendem que uma peça do puzzle da evidência empírica 

sugere que os países com abundância de recursos tendem a crescer mais lentamente que os 

países com escassez de recursos. Tenta-se explicar este fenómeno desenvolvendo um jogo onde 

as empresas de rent-seeking interagem com governos corruptos. A presença ou ausência de 

competição política, assim como potenciais custos de transições políticas, tornam-se nos 
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elementos chave ao surgimento da ―maldição‖ dos recursos naturais. A corrupção toma assim 

um papel crucial na ligação da abundância de recursos e o fraco crescimento económico 

Mehlum, Moene e Torvik (2006), têm o objectivo de explorar e quantificar a relação 

entre o crescimento económico, abundância de recursos e a qualidade institucional. As 

explicações que eles sugerem focam-se na utilização de rendimentos provenientes dos recursos 

naturais. Estas rendas podem ser canalizadas para a economia produtiva, ou então capturadas 

pela elite para enriquecimento pessoal. Independentemente dos rendimentos estimularem a 

economia produtiva ou induzirem um jogo estratégico de apropriação pelas elites, depende da 

qualidade das instituições. Eles evidenciam que a qualidade das instituições determina se a 

abundância de recursos é uma bênção ou uma maldição. 

O artigo de Cardoso e Holland (2009) analisa o desempenho económico dos países da 

América do Sul e considerando que a ―maldição‖ dos recursos naturais e a incapacidade da 

região de se integrar explicam o menor sucesso destes países comparado com os do Leste 

Asiático em termos de crescimento económico. O impacto negativo dos recursos naturais sobre 

o desempenho económico baseia-se em hipóteses como: a apreciação da taxa de câmbio real 

decorrente do aumento das exportações baseadas em recursos naturais; investimento 

insuficiente em educação; fraqueza das instituições; e elevados gastos públicos. No caso dos 

países sul-americanos, o baixo desempenho também é atribuído à fraqueza da política fiscal e à 

volatilidade dos preços dos principais produtos exportados. 

Cardoso e Holland (2009) utilizam a metodologia Vectores Auto Regressivos (VAR) para 

analisar a importância relativa dos preços de Commodities, termos de troca e taxa de câmbio 

real para o crescimento dos países sul-americanos no período de 1980-2008. Os resultados 

indicam que mudanças no câmbio real explicam uma proporção significativa da variação do 

crescimento do PIB dos países, excepto Colômbia, Equador, Paraguai e Uruguai. Os termos de 

troca são importantes para explicar a variação do PIB para o Brasil, Paraguai e Venezuela. Os 

preços de Commodities explicam as mudanças do PIB de Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, 

Paraguai e Venezuela, que são países com estruturas de exportações pouco diversificadas. Além 

disso, obtém-se uma correlação entre a volatilidade dos preços de Commodities e o crescimento 

económico nos países da América do Sul. Os autores sugerem a adopção de medidas de política 

fiscal anti-cíclica para evitar os efeitos negativos das oscilações dos preços das Commodities, tais 

como as utilizadas pelo Chile para gerar um excedente fiscal nos períodos de expansão dos 

preços destes bens. 

Em contraposição, existe a defesa de que a descoberta de recursos naturais ou um 

aumento permanente dos termos de troca podem ser positivos para o desempenho económico 

dos países, uma vez que as receitas provenientes da exploração destes recursos permitem a 

obtenção de níveis mais altos de riqueza e renda, com maior consumo de bens comercializáveis, 

incluindo importações, além de propiciar receitas para investimento e outros gastos que não 

poderiam ser realizados em outras circunstâncias. Desta forma, muitos países ricos em recursos 

naturais teriam usado as suas receitas para desenvolver actividades industriais, com a 
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introdução de novas indústrias e tecnologias, contribuindo assim para a obtenção de níveis mais 

elevados de crescimento económico. Sob tais condições, a abundância de recursos naturais não 

é vista como uma ―maldição‖, mas sim como uma bênção. 

Nesta linha, o trabalho de Lederman e Malloney (2008) rejeita as hipóteses que 

associam a abundância de recursos naturais a uma ―maldição‖. Estas hipóteses reflectem a 

ideia de que o crescimento em economias ricas em recursos naturais seria prejudicado pela 

tendência de queda secular dos termos de troca das exportações de primários em relação às 

exportações de manufacturados; pela baixa produtividade dos factores utilizados na agricultura; 

pela baixa intensidade tecnológica dos bens intensivos em recursos naturais; pela alta 

volatilidade dos preços destes produtos; e pela fraqueza institucional nos países ricos em 

recursos naturais. 

Para os autores, estes factores limitadores do crescimento económico, não são 

exclusivamente associados à existência de recursos naturais abundantes nos países, podendo 

ser relacionados a outras questões económicas.  

Lederman e Malloney (2008) contestam os modelos que obtêm uma relação negativa 

entre abundância de recursos naturais e crescimento económico pelo uso de dados cross-

section e de medidas inadequadas para captar a abundância em recursos naturais, como a 

razão entre as exportações intensivas em recursos e o PIB, uma vez que muitos países são re-

exportadores de matérias-primas, o que superestima a riqueza em recursos naturais. Os autores 

estimam modelos de crescimento do PIB real per capita para uma amostra global de países e 

uma amostra contendo apenas países da América Latina e Caribe entre 1980-2005. A 

abundância de recursos naturais é medida pelas exportações líquidas de bens intensivos em 

recursos naturais por trabalhador e uma medida de qualidade institucional é incluída como 

variável de controlo das estimativas. Os resultados sugerem que a riqueza em recursos naturais 

pode ter um efeito positivo sobre o crescimento, sendo que a variável qualidade das instituições 

não apresenta relação com a ―maldição‖ dos recursos naturais. 

No entanto, verifica-se uma dificuldade na medição da magnitude dos potenciais efeitos 

benéficos dos recursos naturais sobre o crescimento, e constata-se que tais efeitos parecem 

dissipar-se após controlar as estimativas pela volatilidade macroeconómica e acumulação de 

factores. 
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2.3.1– A Volatilidade dos Preços das Commodities e Crescimento 

Económico 

Collier e Golderis (2007) utilizam uma análise de co-integração e painel para investigar 

os efeitos dos preços das Commodities sobre o crescimento económico a curto e a longo prazo 

para 130 países no período de 1963-2003, desagregando o índice de preços das exportações 

em Commodities agrícolas e não-agrícolas. Os resultados obtidos indicam que os preços das 

Commodities têm efeitos positivos sobre o crescimento a curto prazo, o que pode ser explicado 

pelos ganhos de rendimento real em função da melhoria dos termos de troca. Porém, estes 

efeitos tornam-se significativamente negativos a longo prazo, o que se mostra consistente com a 

leitura da ―maldição‖ dos recursos naturais, e estão restritos às Commodites não-agrícolas 

(petróleo e minerais). Além disso, verifica-se que os efeitos da ―maldição‖ dos recursos naturais 

no longo prazo para as Commodities não-agrícolas existem apenas em países com instituições 

fracas. A análise dos canais através dos quais a abundância de recursos naturais afecta o 

desempenho económico indica que a sobrevalorização cambial, o alto consumo público e 

privado, o baixo ou ineficiente investimento, e, em menor extensão, a volatilidade dos preços das 

Commodities explicam uma parte substancial da ―maldição‖ dos recursos naturais. Tais 

resultados fornecem suporte para a teoria da doença holandesa em economias ricas em 

recursos naturais e apoiam a ideia de que os booms de Commodities favorecem a substituição 

das actividades produtivas pelas actividades não produtivas (rent seeking ou emprego no sector 

público). 

Blattman, Hwang e Williamson (2007), usando um novo painel de dados para trinta e 

cinco países, estimam o impacto da volatilidade dos termos de troca e a mudança secular na 

performance dos países entre 1870 e 1939. A volatilidade foi muito mais importante para o 

crescimento que a mudança secular contabilizando um grau de divergência substancial dentro 

da amostra de países ―periféricos‖ pequenos e dependentes das Commodities. Este resultado é 

consistente com duas narrativas de crescimento. A primeira, é que os choques de preços 

positivos reforçaram as vantagens comparativas fazendo com que houvesse uma maior indução 

da industrialização dos países não periféricos. A segunda, pode ser que os países desenvolvidos, 

com instituições e mercados mais sofisticados fossem mais capazes de se precaver 

relativamente aos efeitos adversos da volatilidade dos preços do que os países periféricos, o que 

resultou em  a instabilidade dos termos de troca ter  um maior impacto negativo nos países 

periféricos. 

O trabalho de Prates (2007) sugere algumas explicações para a subida dos preços de 

Commodities a partir de 2002. Primeiramente analisa as tendências dos mesmos preços e, em 

segundo, explora os determinantes dos recentes aumentos, que são condições 

macroeconómicas da economia internacional, a alta taxa de crescimento da China e os choques 

da oferta que afectam a produção. 

A análise realizada neste trabalho sugere que a alta dos preços das Commodities no 

período 2002-2005 esteve associada a uma sobreposição de factores — recuperação económica 
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global, desvalorização do dólar, bolha especulativa fomentada pelas taxas de juros baixas, 

crescimento económico da China — cuja importância relativa é difícil dimensionar. Ao que tudo 

indica, a singularidade do ciclo actual reside exactamente nessa sobreposição. Por exemplo, os 

impactos do aumento da procura chinesa por Commodities não teriam sido tão intensos numa 

situação de estagnação económica global, da mesma forma que a emergência de uma bolha 

especulativa nos mercados futuros desses bens seria menos provável num contexto de taxas de 

juros básicas mais elevadas nos países centrais.  

Essa sobreposição de factores — alguns de natureza mais estrutural, outros conjunturais 

— torna ainda mais difícil avaliar a sustentabilidade desta trajectória de valorização ou mesmo da 

manutenção dos preços das Commodities nos patamares vigentes desde o início de 2006. 

Todavia, é possível levantar algumas hipóteses sobre e evolução dos principais condicionantes 

dessa trajectória: o efeito- China e as condições macroeconómicas globais. 

O trabalho de Prates e Marçal (2008) propõe-se a analisar o desempenho das 

exportações brasileiras recentes em termos de quantum e preço à luz de factores tradicionais de 

procura, como crescimento mundial e taxa de câmbio real. O artigo baseado num exercício 

econométrico de Johansen e Juselius, sugere que grande parte deste excelente desempenho 

pode ser atribuído a um movimento de elevação de preços dos produtos exportados pelo país, 

que teve um efeito directo de aumento do valor exportado e indirecto via aumento de quantum, 

ao tornar a remuneração das exportações mais atractiva.  

Cunha, Lélis, dos Santos e Prates (2011) analisam os padrões internacionais de 

comércio a partir da intensidade tecnológica das exportações e da evolução dos market-shares 

nos mercados internacionais. Utilizam a taxonomia de Pavitt (1994) para responder à questão 

relativa à possibilidade da economia brasileira estar a passar por um processo de reprimarização 

mais intenso do que o observado internacionalmente.  

Ao ciclo de elevação do preço das Commodities, as exportações mundiais apresentaram 

uma tendência de primarização. Nesse contexto, a situação brasileira não se revela como 

excepção. O Brasil enquadra-se no caso de economias com primarização no sentido forte, onde 

os produtos primários e os manufacturados intensivos em recursos avançaram catorze pontos 

percentuais na estrutura de exportações, de 2002 a 2008, havendo também ganhos de 

participação nas exportações mundiais de Commodities. Essas constatações são relevantes na 

medida que o debate recente em torno das perspectivas da economia brasileira tem enfatizado 

as potencialidades e riscos da maior concentração da estrutura produtiva e de exportações em 

recursos naturais e produtos derivados. 

Caldas (2012) busca analisar as exportações do Brasil e do Rio Grande do Sul, através 

de uma classificação por intensidade tecnológica, entre 2007 e 2011. Tal classificação é capaz 

de dar outra luz à análise dos dados com relação à desindustrialização, pois foca também na 

redução da intensidade tecnológica das exportações da indústria e não somente da perda de 

participação para os sectores primários. Os resultados encontrados indicam que existem sinais 

de perda de participação nas exportações brasileiras de sectores com maior intensidade 
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tecnológica em favor de sectores com menor intensidade tecnológica dentro da indústria de 

transformação. Além disso, a indústria de transformação como um todo está a perder espaço 

para os sectores primários, corroborando os resultados da literatura. 

Dentro do contexto de globalização económica, a tecnologia é um factor-chave na 

promoção de crescimento e competitividade. Empresas com maior intensidade tecnológica 

inovam mais, expandem-se e possuem maiores hipóteses de entrar em novos mercados utilizam 

os recursos de maneiras mais produtivas e, em geral, oferecem remuneração melhor para os 

seus empregados. Sinais de redução na intensidade tecnológica dos produtos exportados podem 

indicar uma perda de competitividade dentro da própria indústria de transformação, em favor 

dos produtos com menor Investigação e Desenvolvimento (I&D) e menor especialização. Os 

resultados encontrados indicam que existem sinais de perda de participação nas exportações 

brasileiras de sectores com maior intensidade tecnológica, em favor de sectores com menor 

intensidade tecnológica dentro da indústria transformadora brasileira. 

Black (2013), no seu artigo, aborda outros factores relacionados ao super-ciclo de 

preços de Commodities no século XXI, para além dos desequilíbrios entre a oferta e a procura, 

que são: o aumento do preço do petróleo e consequente aumento de custos para as demais 

Commodities, a desvalorização do dólar, as baixas taxas de juro e a especulação financeira. 

Factores como a desvalorização do dólar, a ascensão do preço do petróleo e os 

decorrentes choques de custos para as demais Commodities são explicações que, na maioria 

das vezes não recebem a merecida ênfase. Há também o efeito das reduzidas taxas de juros e 

da especulação financeira. Esta última teria contribuição importante no aumento da volatilidade. 

De facto, há dificuldades em atribuir a contribuição exacta de cada um desses elementos nos 

preços das Commodities. Aparentemente, os desequilíbrios entre a oferta e a procura teriam 

efeitos nos preços das Commodities no curto prazo, e a especulação financeira ampliaria esses 

movimentos. No longo prazo, parecem ser os custos de produção que determinam os patamares 

para os preços. Sabe-se que os mark-ups são mínimos nesse sector e a produção de 

Commodities inviabilizar-se-ia, se os preços fossem mantidos abaixo dos custos, por um largo 

período.  

Entretanto há um risco enorme de colocar em poucas palavras uma resolução para um 

tema tão complexo. Há dificuldades de se fazer uma análise coerente, e elas se ampliam quando 

há elementos macroeconómicos dinâmicos, como as taxas de juro e o dólar a influenciar não 

somente os preços finais, mas os próprios insumos. Ademais, a influência da ―financeirização‖ 

nos preços ainda não foi provada, apesar dos fortes indícios. Não havendo a pretensão de negar 

a contribuição dos elementos da oferta e procura nos preços, pretende-se identificar, neste 

artigo, as falhas das análises tradicionais, propondo uma visão à alternativa convencional. 

Black e Avila (2013) averiguam o comportamento das exportações dos principais 

produtos da pauta brasileira. O foco primordial está na verificação da quantidade exportada, de 

modo a contribuir na discussão sobre a concentração das exportações brasileiras em produtos 

básicos. Para tanto, em um primeiro momento é apresentado brevemente a oscilação do preço 
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das Commodities no período recente. Posteriormente, há um olhar mais atento à variação das 

quantidades exportadas. Existe uma concentração em poucos produtos exportados e nos seus 

destinos. Isso traz dificuldades para o Brasil nas negociações comerciais externas e evidencia a 

vulnerabilidade crescente da Balança de Pagamentos Brasileira, a despeito do elevado volume 

de reservas acumulado. 

Cabe considerar que, em uma situação de redução brusca dos preços das Commodities, 

o câmbio se ajustaria, o que, por sua vez, traria incentivos às exportações de manufacturados e 

desestímulos às importações em geral. Apesar disso, geralmente os ajustes não são 

instantâneos e, frequentemente, causam efeitos deletérios sobre os preços e sobre os salários 

reais. Devemos ainda considerar uma redução no poder de compra dos demais países da 

América Latina exportadores de Commodities, principais compradores dos produtos brasileiros 

com maior conteúdo tecnológico. A toda sorte, é válido o conhecimento das frágeis bases que 

sustentam o actual resultado comercial. Cabe lembrarmos que essa conta demonstra a 

capacidade do país de viabilizar o pagamento de serviços de factores e, consequentemente, 

continuar sustentando os fluxos de capitais direccionados ao país. Por fim, é importante ressaltar 

que a evolução das exportações brasileiras em quantidades dos principais produtos 

seleccionados foi inferior ao esperado, dada a robustez do crescimento do valor das mesmas. 

Dessa forma, a performance brasileira passada e, arriscamo-nos a dizer, futura, tem o principal 

alicerce não no aumento da produção física, mas sim, nos voláteis preços internacionais de 

Commodities. Procuramos demonstrar, desse modo, que a subordinação da economia brasileira 

aos instáveis preços de Commodities é ainda superior ao que é usualmente transmitido. 

 

2.3.2 O Impacto da China no Comércio Internacional de Commodities 

De acordo com Furtado (2008), o desenvolvimento económico brasileiro não pode 

depender exclusivamente de fontes de procura externa; e não deve depender, com mais forte 

razão, de uma fonte associada à procura chinesa por matérias-primas e produtos com forte 

intensidade de recursos naturais. Mas é necessário ter em mente que essa procura tem 

oferecido uma fonte de estímulo importante para o crescimento e melhoria das condições das 

relações de troca. O desafio, portanto, é integrar a procura chinesa e os seus efeitos directos e 

indirectos na estratégia nacional de desenvolvimento. 

O crescimento recente das economias populosas da Ásia oferece uma oportunidade 

extraordinária para os países com recursos naturais abundantes. A China é um motor importante 

da economia mundial, ao lado dos EUA. Mas com relação à procura de matérias-primas e 

produtos básicos, o seu crescimento tem outro alcance, superior. Ele tem irradiado para o 

mundo todo, especialmente para a regiões menos desenvolvidas. A África, que o Ocidente havia 

relegado ao capítulo piedoso da ajuda humanitária, conhece hoje um processo de crescimento 

que nunca antes experimentara. Muitos destes países poderão ajudar a China a resolver o seu 

problema de procura com deslocamentos sucessivos das curvas de oferta de matérias-primas e 

recursos naturais. Talvez, em muitos casos, eles se tornarem plataformas de exportação 
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semelhantes ao que foram, no século XIX, vários países da América Latina. Os efeitos desse 

estímulo poderão ser aproveitados de forma mais estruturada e permanente ou servirão, tão-

somente, para deixar vestígios de uma opulência fugaz. 

Os países africanos e outros países com estruturas económicas pouco desenvolvidas 

poderão aproveitar esta nova vaga de crescimento liderada pela China para construírem uma 

nova inserção na economia mundial, baseada em exportações primárias, sobretudo minerais e 

energéticas. Qualquer que seja o modelo social subjacente, poderão aproveitar esta 

oportunidade de uma forma muito mais limitada do que países com estruturas de produção 

diversificadas e integradas. O Brasil possui, nesse contexto, uma condição singular: reúne um 

amplo leque de recursos naturais e uma herança industrial solidamente estruturada. Ao 

contrário do que vaticinavam os críticos de sensibilidade mais liberal, a indústria brasileira, 

apesar de várias deficiências, estava longe de ser artificial ou estruturalmente incapaz. 

Diferentemente, também, do que sustentaram tantos de seus defensores, que propugnavam a 

indispensabilidade de políticas estruturantes, habitualmente englobadas em ―políticas 

industriais‖, a abertura e privatização produziram reestruturações, reconfigurações e perdas, 

pontuais, mas está longe de ter havido um inequívoco empobrecimento do tecido industrial. 

Segmentos foram perdidos, mas vastas áreas conquistaram novas competências e capacidades. 

Cunha, Monsueto e Bichara (2010) constatam que o comércio bilateral China-Brasil, 

quando controlado em uma amostra mais ampla de países, tende a ser marcado pela 

especialização brasileira em sectores intensivos em recursos naturais. Por sua vez, Lélis, Cunha 

e Lima (2010) mostram que tal padrão, associado à procura chinesa por mercados capazes de 

absorver suas exportações de bens industrializados, coloca em xeque a capacidade de o Brasil 

manter posições de liderança em mercados da América Latina de produtos manufacturados. 

Postos em conjunto, o efeito China representa nesta dimensão produtivo-comercial, um binómio 

cada vez mais instável e potencialmente perigoso: de um lado, estimula os sectores intensivos 

em recursos naturais, o que sinaliza uma especialização produtiva que faz eco ao modelo 

primário-exportador anterior a 1930; por outro lado e intensificando os riscos dessa 

especialização regressiva, a concorrência chinesa impõe perdas de mercado para produtores e 

exportadores industriais do Brasil. 

Não se está a insinuar aqui que os estímulos derivados da procura chinesa por recursos 

naturais devam ser desprezados. Pelo contrário, eles têm potencial de gerar rendimentos, 

empregos e divisas. Todavia, não se pode desconhecer as lições da história brasileira e da 

própria experiência chinesa recente, em que se afirma a importância para países complexos e 

com grandes populações manterem estruturas produtivas diversificadas. Assim, parece não ser 

do interesse brasileiro abrir mão de uma indústria manufactureira integrada e competitiva, bem 

como do contexto nacional de seus recursos naturais. Ao avançar sobre esses dois parâmetros a 

aproximação chinesa poderá configurar-se mais em ameaça do que em benefício. 

O foco de Wood e Mayer (2011), com o seu artigo, é descrever como a China entrou nos 

mercados globais nas últimas três décadas e de que maneira afectou os sectores económicos de 
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outros países, especialmente os em desenvolvimento. Este artigo debruça-se sobre os sectores 

de mão-de-obra intensiva, em que se diz frequentemente que têm sido prejudicados pela 

competição proveniente da China, e de produtos primários, onde se diz frequentemente que tem 

tido ganhos provenientes do aumento da procura por parte da China. Os efeitos da China nestes 

dois sectores, em outros países desenvolvidos, têm gerado preocupações à volta da atrasada 

industrialização, empregos reduzidos e a desigualdade aumentada na África, América Latina e 

restante Ásia. 

A abertura chinesa ao mundo causou mudanças nas vantagens comparativas de outros 

países. O seu rápido crescimento, baseado na acumulação de conhecimento, capital e 

tecnologia, é por contraste um acontecimento contínuo, e um dos seus efeitos irá mudar ao 

longo do tempo. Até agora, o crescimento chinês tem principalmente amplificado os efeitos da 

sua abertura, aumentando ambas as suas procura por produtos primários e oferta de produtos 

manufacturados baseados em trabalho-intensivo. No futuro a longo-prazo, esta procura 

crescente por produtos primários irá continuar, mas acumulação de conhecimento por parte da 

China fará com que a sua produção deixe de ser baseada em trabalho-intensivo, havendo a 

tendência de aumento, e não redução como inicialmente verificado, destes mesmos sectores em 

outros países em desenvolvimento. 

Cunha (2011) analisa a ascensão chinesa à condição de potência económica e política a 

nível global e alguns impactos desse acontecimento sobre o Brasil. Investiga o comércio bilateral 

e os padrões de convergência cíclica entre as duas economias, considerando uma análise mais 

ampla da competitividade externa da economia brasileira. Em meados dos anos 1980, a China 

representava cerca de 1% das exportações mundiais, peso equivalente ao do Brasil, atingindo em 

2008, uma participação de 8,9%. A partir dos anos 1990, a China tornou-se a nação em 

desenvolvimento que mais absorveu IDE. Recentemente, além de ser receptor, o país também 

se tornou fonte de investimento em outros países, especialmente periféricos. O drive exportador 

chinês vem impondo uma crescente pressão competitiva sobre economias industrializadas e em 

desenvolvimento. Sua procura por matérias-primas e energia afecta, cada vez mais, a 

distribuição mundial da oferta e dos preços de Commodities, com distintos impactos sobre 

outros países, produtores e consumidores. 

A combinação de aumentos recordes nos preços das Commodities, desde logo 

potencializados pela especulação em um ambiente de excesso de liquidez e de falta de 

regulação, e estabilidade nos preços industriais produziu um choque favorável nos termos de 

intercâmbio dos países em desenvolvimento, particularmente na América Latina. 

 

2.4  Maldição de Recursos Naturais e Dutch Disease 

Comummente confundidas a Dutch Disease e a maldição dos recursos naturais, não são 

sinónimos e a diferenciação é necessária antes da exposição dos principais trabalhos sobre a 

doença holandesa. Enquanto a maldição de recursos naturais é um fenómeno mais geral, que 
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afecta o desenvolvimento económico do país, a doença holandesa resume-se a uma 

manifestação desse facto (Davis; 1995 e Oomes e Kalcheva; 2007). 

Inicialmente formulada nos anos 50, a partir do trabalho de Prebisch (1949), a 

―maldição‖ dos recursos naturais previa que a abundância de recursos naturais poderia impedir 

o desenvolvimento do país. Segundo Davis (1995), essa teoria foi refutada empiricamente nos 

anos 50 e 60, porém, a crise do petróleo nos anos 70 levantou novamente dúvidas acerca do 

valor da exploração mineral para o desenvolvimento económico. 

Ressalta-se que, apesar do grande número de trabalhos que, de alguma forma, ligam a 

dotação de recursos naturais de um país a menores taxas de crescimento e ao baixo nível de 

desenvolvimento, essa visão não é consensual na literatura.  

A ligação entre ―maldição‖ dos recursos naturais e Dutch Disease surge dos 

mecanismos pelos quais as economias são afectadas pela abundância de recursos naturais e 

por um boom nos mesmos, apresentados por Davis (1995), Sachs e Warner (1995), Gylfason 

(2001), e Oomes e Kalcheva (2007). Em específico, Gylfason (2001) resume bem os impactos 

negativos de um boom de recursos naturais, definido pelo aumento na receita com esses bens, 

sobre a economia de um país: (i) doença holandesa, que leva a apreciação cambial e afecta 

negativamente as exportações; (ii) comportamento de rent seeking: renda dos recursos aliada a 

direitos de propriedade mal definidos, mercados imperfeitos e/ou inexistentes e estruturas legais 

frouxas levam ao comportamento de rent seeking dos produtores, que desvia recursos de 

actividades frutíferas; (iii) redução de incentivo para acumulação de capital humano: rendas que 

não advêm de salários (dividendos, gastos sociais, impostos baixos) afectam negativamente a 

educação, medida por matrículas; (iv) crowding out do capital social: abundância de recursos 

naturais faz com que o governo se esqueça da importância da boa administração económica; e 

(v) abundância de recursos naturais diminui incentivos para poupar e investir. 

Oomes e Kalcheva (2007) diferenciam os conceitos de maldição de recursos naturais e 

Dutch Disease. A hipótese de ―maldição‖ de recursos naturais surge através da observação das 

economias ricas em recursos e economias pobres em recursos. As primeiras crescem em média 

mais lentamente do que as economias pobres em recurso. Uma possível explicação para a 

―maldição‖ de recursos naturais é que a mesma riqueza tende a criar uma luta em relação aos 

mesmos recursos naturais, traduzindo-se má qualidade institucional e baixo crescimento. O 

argumento é que grandes rendimentos, que podem ser obtidos através de recursos naturais, 

criam incentivos para os governos e agentes privados adoptarem posições onde privilegiam o 

rent seeking, a voracidade, a corrupção, ou mesmo conflitos civis. A segunda explicação para a 

―maldição‖ dos recursos naturais é que os rendimentos provenientes dos recursos tendem a ser 

voláteis. Esta volatilidade aparece, em parte, pela baixa elasticidade de preço do lado da oferta 

dos recursos naturais. A volatilidade, como já foi provado, tem uma correlação negativa com o 

crescimento e investimento, incluindo o investimento em educação. 

Tendo em conta o apresentado, em especial dos mecanismos pelos quais os recursos 

naturais afectam crescimento segundo os quatro trabalhos, há diferença entre os conceitos de 
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―maldição‖ dos recursos naturais e de Dutch Disease. Enquanto o primeiro é um fenómeno mais 

amplo, o segundo é apenas uma das formas de transmissão do impacto de maiores preços de 

recursos naturais para o crescimento. 

 

2.4.1  Dutch Disease : Conceito e suas implicações 

O termo ―doença holandesa‖ não advém da literatura académica. Primeiramente 

cunhado pela revista The Economist (The Economist, 1977), num breve artigo que descrevia os 

efeitos das descobertas de gás no Mar do Norte, em fins dos anos 50, sobre a economia 

holandesa: estagnação na produção industrial; diminuição dos investimentos privados; aumento 

do desemprego; queda nos lucros como proporção da renda nacional; apreciação da moeda; e 

reversão do défice médio em transacções correntes. 

Assente nesse artigo, a literatura académica normalmente se refere à Dutch Disease 

como o fenómeno de perda de competitividade da indústria doméstica e, no extremo, 

desindustrialização, ou seja, redução da importância económica de alguns sectores em 

decorrência da apreciação cambial advinda de um boom de recursos naturais. A seguir, são 

descritos os principais trabalhos relativos à definição. 

Buiter e Purvis (1980) examinam três fontes de desindustrialização: a desinflação 

monetária (queda na taxa de crescimento da moeda); aumento no preço internacional do 

petróleo, e descoberta de petróleo. Para isso constroem um modelo de equilíbrio geral que 

incorpora diferentes velocidades de ajustamento nos mercados de bens e activos: preços de 

bens domésticos correspondem lentamente ao excesso de procura, enquanto a taxa de câmbio 

se ajusta lentamente. Os autores concluem que uma descoberta antecipada de petróleo, ou um 

aumento no preço do petróleo, pode ter um efeito negativo na produção do sector industrial, o 

que poderá estar intrinsecamente ligado à valorização da taxa de câmbio a longo prazo. 

Bruno e Sacha (1982), tendo como base o declínio do sector manufactureiro após uma 

descoberta de recursos energético, estendem-se na tentativa de apresentar a dinâmica dos 

efeitos permitindo, (i) especifidades de curto prazo para o capital e mobilidade de longo prazo 

entre sectores; (ii) acumulação de capital agregado, (iii) mobilidade internacional de capital; (iv) 

comportamento racional de empresas e famílias nas suas decisões de investimento, consumo e 

poupança. Para isso os autores empregam um modelo de equilíbrio geral num horizonte infinito, 

estendendo-se num modelo similar a Bruno (1982). Com este modelo, os autores chegam à 

conclusão que o sector energético é responsável pela redução da produção do sector industrial e 

aumento dos termos de troca relativos aos bens finais. A intensidade destes fenómenos 

dependerá da capacidade dos governos e das suas políticas na redistribuição das receitas 

provenientes do sector energético para o sector privado. 

Corden e Neary (1982), preocupam-se com a análise sistemática de alguns aspectos de 

uma mudança estrutural, decorrente de um boom de recursos, sobre uma economia pequena e 

aberta. Existem três sectores, dois de bens comercializáveis (o sector energético e o sector 
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industrial) e um sector de bens não comercializáveis (o sector de serviços). Os preços dos bens 

comercializáveis são estabelecidos internacionalmente enquanto os preços dos bens não-

comercializáveis flutuam de acordo com a oferta e a procura. 

Neste modelo existem dois factores de produção, o trabalho (que é um factor móvel 

entre os três sectores) e o capital (existem diferentes hipóteses para a mobilidade do mesmo: 

pode ser específico, ou então, móvel entre dois ou três sectores) dando origem a diferentes 

resultados para o boom de recursos. 

Um ponto central nesta discussão é a distinção entre dois efeitos: o efeito de 

movimentação de recursos e o efeito de gastos. O primeiro é observado quando o boom no 

sector de energia aumenta o produto marginal dos factores móveis empregados nesse sector e 

retira recursos de outros sectores gerando ajustamentos no resto da economia, sendo um destes 

mecanismos de ajustamento a taxa de câmbio real. O efeito de gastos associa-se a maior 

rendimento real proveniente do boom, que levará a novos gastos extra no sector de serviços 

aumentando não só os seus preços, como também futuros ajustamentos. 

Supondo que o trabalho é o único factor móvel entre os três sectores e que o factor 

capital é específico (sendo esta uma análise a curto prazo), o efeito de movimentação de 

recursos aumenta a procura por trabalho no sector de energia, como resposta ao boom, num 

montante proporcional à extensão do progresso tecnológico. Com o aumento dos preços, 

aumentam também os lucros, assim como a procura de trabalho no mesmo sector, devido à 

expansão salarial. A movimentação do factor trabalho dos outros sectores para o sector de 

energia gera desindustrialização directa e também menores ofertas nos mesmos sectores. 

Relativamente ao efeito de gastos, o excesso de procura no sector de serviços dará origem a 

uma apreciação real de preços. A combinação entre estes dois efeitos irá contribuir para um 

aumento na taxa de câmbio. 

Corden (1984) estende diversas hipóteses ao modelo de Corden e Neary (1982), para 

estudar os resultados sobre o equilíbrio final. O autor pressupõe que mais que um factor se pode 

mover entre os sectores, decompõe o sector ―lagging‖ (sector industrial); introduz a mobilidade 

internacional de capital; a hipótese de migrações; supõe que uma parte da produção do sector 

boom é consumida internamente; introduz a rigidez real dos salários para reduzir o desemprego; 

faz considerações sobre as dinâmicas de gastos, poupanças e investimentos; mudanças estas 

que alteram os resultados do modelo original. 

Van Wijnbergen (1984a) apresenta um modelo simples, com dois sectores e dois 

períodos, cuja importante contribuição foi a introdução da hipótese learning by doing, através da 

relação positiva entre a produção do sector de bens comercializáveis no primeiro e no segundo 

período. A intervenção a fazer seria através de um subsídio sobre a produção, no sector onde o 

learning by doing tomava lugar (pressupõe-se que é no sector de bens comercializáveis). 

Van Wijnbergen (1984a) analisa a adopção do subsídio para proteger os sectores que 

apresentam learning by doing de acordo com a hipótese do país ter, ou não ter, acesso a 
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mercados financeiros. Quando o país não tem acesso a mercados estrangeiros pode concluir-se 

que o subsídio é necessário pois o bem-estar no futuro será negativamente afectado com o 

abrandamento do learning by doing ligado ao progresso tecnológico, abrandando assim o sector 

de bens comercializáveis (non-oil). Porém, quando a hipótese de acesso a mercados 

internacionais de capitais é possível, o subsídio pode ser diminuído (no entanto deve continuar 

sempre positivo), sem perdas para o sector de bens comercializáveis, apesar da Dutch Disease 

continuar presente. 

Van Wijnbergen (1984b) descreve uma economia através de uma versão padrão do 

modo Meade-Salter-Swan de uma economia aberta, que compreende um bem comercializável e 

um bem não comercializável (Meade, 1951; Salter, 1959; Swan, 1960). Um choque do petróleo 

é representado por um aumento de transferências para o exterior, causando sintomas de Dutch 

Disease: um aumento da taxa de câmbio real e o deslocamento do factor trabalho do sector de 

bens comercializáveis para o de não comercializáveis, aumentando a produção do segundo em 

detrimento do primeiro. 

A partir desse resultado, associado à curva de Phillips e da hipótese de racionalidade 

dos agentes, a análise estática comparativa do modelo mostra que os ―choques‖ do petróleo 

podem ter efeitos distintos sobre diferentes países produtores. Isso depende da relação entre o 

peso de bens comercializáveis no cabaz de consumo do indivíduo representativo do país, da 

razão entre a elasticidade da procura de trabalho no sector de bens comercializáveis e da 

elasticidade total da procura de trabalho no país 

Krugman (1987) constrói um modelo de especialização internacional baseado em 

learning by doing. Supõe dois países com apenas um factor de produção (trabalho), retornos 

constantes da função de produção, porém retornos crescentes dinâmicos na produtividade. Os 

índices de experiência são cumulativos e dependem tanto da produção doméstica como da 

produção no exterior. A partir daí, o autor justifica os efeitos de protecção da indústria no Japão, 

as consequências da descoberta de petróleo para a competitividade industrial e as penalidades 

de longo prazo de uma taxa de câmbio sobrevalorizada. 

Matsuyama (1992) estuda a produtividade agrícola num contexto de desenvolvimento 

económico, num modelo de crescimento endógeno de dois sectores, onde o motor de 

crescimento é o learning by doing no sector manufactureiro. Numa economia fechada, o modelo 

prevê uma relação positiva entre a produtividade agrícola e o crescimento económico, enquanto 

numa pequena economia aberta, uma relação negativa. O autor sugere que a abertura de uma 

economia deve ser um factor importante aquando do planeamento de uma estratégia de 

desenvolvimento e previsão da performance de crescimento. 

Davis (1995) debruça-se sobre o estudo das economias minerais, fazendo a 

diferenciação entre Dutch Disease e ―maldição‖ de recursos naturais. Dutch Disease é um termo 

que se refere à coexistência de um sector onde haja um boom e outro que seja afectado por ele, 

numa economia, em que o mesmo boom aumente temporalmente ou sustentadamente os 

ganhos nas suas exportações. Na teoria, se há um boom no sector mineral, o sector agrícola ou 
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industrial retraem-se. A Dutch Disease é simplesmente a descrição das causas e efeitos 

estruturais provenientes de um crescimento derivado de um boom. A ―maldição‖ dos recursos 

naturais interpreta um boom como uma perda económica, onde o valor presente, dos efeitos 

positivos do boom, são mais que os compensados pelo valor presente dos efeitos negativos. 

Usui (1996) analisa o efeito de duas políticas de ajustamento, nomeadamente a 

desvalorização da taxa de câmbio e a acumulação de receitas, relativamente ao boom nas 

exportações de petróleo na Indonésia, usando um simples modelo de simulação. Os resultados 

indicam que um ajustamento na taxa de câmbio teve um impacto significante na expansão dos 

sectores de bens comercializáveis, especialmente no sector industrial, invertendo a taxa de 

câmbio real. O governo ao, delicadamente, transformar os ganhos do sector em depósitos, 

estaria a assegurar que o efeito de desvalorização fosse persistente. Esta medida de ajustamento 

contribui para evitar a Dutch Disease, que poderia ter sofrido devido à extracção de petróleo. 

Gylfason et al (1999) apresentam um modelo stockástico de crescimento endógeno com 

dois sectores: o sector de bens comercializáveis e o sector de bens não comercializáveis. No 

primeiro sector, que é um sector empregador de trabalhadores com menores qualificações, 

existem duas tecnologias diferentes de produção. No segundo sector, que é um sector 

empregador de trabalhadores mais qualificados, apresenta learning by doing e spillovers. 

Neste modelo prova-se uma relação entre o tamanho do sector primário e a taxa de 

crescimento média do output ―cross-countries‖. Este efeito aparenta diminuir a importância da 

relação entre variáveis de educação e crescimento. É possível que um grande sector primário 

(por exemplo, abundante em Recursos Naturais) iniba o desenvolvimento de um sector 

secundário através do seu efeito na taxa de câmbio real, inviabilizando o investimento. Também 

é aceite que um mau sistema de educação iniba o sector secundário, aumentando os custos de 

formação. O domínio contínuo do sector primário logo afecta o segundo sector através da Dutch 

Disease. 

Torvik (2001) desenvolve um trabalho sobre Dutch Disease, tendo em conta o learning 

by doing, mas estende a literatura em dois sentidos. Primeiramente, assume que tanto o sector 

de bens comercializáveis como o de bens não comercializáveis podem contribuir para a 

acumulação de experiência. Em segundo lugar, pressupõe-se que há spillovers derivados da 

experiência entre os sectores. Há duas razões para que os mecanismos e resultados deste 

modelo sejam diferentes dos modelos de learning by doing, sobre Dutch Disease, desenvolvidos 

anteriormente. A primeira é que o learning by doing pode ser gerado tanto no sector de bens 

comercializáveis como no sector de bens não comercializáveis. A segunda razão, é a forma 

como são modulados os spillovers de experiência entre os sectores. Dependendo das 

características da economia no momento, a produção e produtividade em ambos os sectores de 

bens comercializáveis e não comercializáveis podem seguir um caminho mais optimista ou mais 

pessimista, contrastando com os modelos de Dutch Disease referidos anteriormente. 

Torvik (2002) desenvolve um novo e simples mecanismo que justifica o porquê da 

abundância em recursos naturais contribuir para do decréscimo dos retornos/receitas (income) 
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e o bem-estar que seria desenvolvido. Neste modelo com rent seeking, um maior número de 

recursos naturais aumenta o número de agentes interessados em rent seeking, e diminui o 

número de agentes com relação com empresas produtivas. Uma maior capacidade produtiva 

pode diminuir ou aumentar o bem-estar, dependendo do quanto aumentam os ganhos com rent 

seeking. 

Beverelli et al. (2011) constroem um modelo teórico explicativo que mostra que uma 

descoberta de recursos naturais num país, como petróleo, não está necessariamente ligada à 

experiência de Dutch Disease. A apreciação da taxa de câmbio real pode não acontecer se as 

mudanças dos padrões de especialização forem maiores que nas indústrias que usam petróleo 

mais intensivamente. O efeito de Dutch Disease associado a descobertas de recursos naturais 

(nomeadamente petróleo) não se verifica em países que especializam em indústrias recurso-

intensivas. 

Lartey (2011) estuda a relação entre o grau de abertura financeira e os efeitos de Dutch 

Disease de entradas de capital em países em desenvolvimento. O estudo revela que um 

aumento de entradas de Investimento Directo do Estrangeiro (IDE) resulta numa apreciação da 

taxa de câmbio real apenas em economias com maior abertura financeira, causando 

desvalorização da taxa de câmbio real em países com menor abertura financeira. Este trabalho 

suporta a ideia de que quanto maior o grau de abertura financeira, maior o grau de apreciação 

da taxa de câmbio real, através de entradas de IDE. Quanto maior a abertura de conta de 

capital, maior a tendência positiva no sector de bens comercializáveis através de um modelo de 

produção capital-intensivo seguido a uma entrada de capital. O sector assegura assim uma parte 

significante de recursos produtivo trabalho, aumentando também os salários. O maior retorno, 

no entanto, leva a um excesso de procura por não comercializáveis e consequentemente 

maiores preços relativos dos não comercializáveis, o que representa uma valorização da taxa de 

câmbio real. Os resultados sugerem que existe um trade-off entre o efeito do movimento de 

recursos e o efeito gasto após um boom no crescimento de capital induzido em economias mais 

abertas financeiramente, de modo que a um menor movimento de recursos para o sector não 

comercializáveis, corresponde uma maior apreciação da taxa de câmbio real. A extensão da 

abertura financeira, assim, importa para movimentos na taxa de câmbio real nos países em 

desenvolvimento. 

 

2.4.2  Dutch Disease no Brasil 

A Dutch Disease é despoletada por um processo em que a descoberta de um recurso 

natural faz com que um país passe de um grupo de referência para outro, isto é, do grupo de 

países que visam à geração de superavit comercial na indústria para o grupo que é capaz de 

gerar um superavit comercial em produtos primários. Neste contexto, a Dutch Disease deveria 

ser considerada apenas como o grau ―em excesso‖ da desindustrialização associada ao último 

momento; isto é, apenas com a diferença entre o emprego industrial a cair. 
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Essa ―doença‖ manifestou-se também em alguns países da América Latina, mas não foi 

originada pela descoberta ou pelo desenvolvimento do sector de exportações e serviços, mas 

pela drástica mudança no regime de política económica. Basicamente, resultou de um processo 

drástico de liberalização comercial e financeira no contexto de um processo radical de mudança 

institucional, o que originou uma acentuada reversão da sua pauta prévia (estatizada) de 

industrialização por substituição de importações. Apesar da conhecida abundância de recursos 

naturais nos países dessa região, a Industrialização para substituição das Importações (ISI) levou 

muitos deles a um nível de industrialização característico dos países industrializados. Essa 

mudança do ―regime político‖, embora em muitos pontos similar à da maioria dos países 

industrializados durante os anos 80, atingiu o nível industrial mais drasticamente pois fez com 

que o processo de industrialização decaísse, induzido pela política. O Brasil e os três países do 

Cone Sul (Argentina, Chile e Uruguai) eram os países da América Latina que apresentavam os 

níveis mais altos de desindustrialização após as reformas económicas, estando também entre os 

países daquela região que anteriormente eram mais industrializados e que haviam 

implementado as referidas reformas da forma mais rápida e drástica. 

Para a Holanda, era uma questão da posição Ricardiana mais similar, devido às suas 

dotações de recursos e o nível de renda per capita. Para os quatro países da América Latina, ao 

contrário, ela era o resultado deliberado de uma pauta ISI estruturalista. 

Estes países mudaram para este modelo de desenvolvimento na esperança de aumentar 

as probabilidades de ―emparelhar‖ com os países industrializados através da promoção da 

especialização em produtos com potenciais mais altos de crescimento de produtividade que 

tinham mais viabilidade de progressão na ―escada‖ tecnológica. Na ausência de quaisquer 

políticas comerciais e industriais novas e criativas (que iriam resgatar a pauta pró-

industrialização desses países, adaptando-a a sua nova estratégia liderada pelas exportações), a 

estrutura desenvolvida aqui sugeriria que, na melhor das hipóteses, esses países serão capazes 

de manter os níveis actuais de emprego industrial. É mais provável que o declínio continuará, 

mesmo se a renda per capita aumentar rapidamente. 

No artigo de Palma (2005), a Dutch Disease não é vista como simplesmente 

―excedendo‖ a desindustrialização, mas sim como um tipo específico de excesso, associado ao 

movimento de um processo de desindustrialização típico de países que seguem uma pauta de 

industrialização que visa à geração de superavit comercial industrial para um processo de 

desindustrialização típico de países capazes (e satisfeitos) de gerar um superavit comercial de 

produtos primários ou serviços. Em geral, a mudança entre os dois tipos de processos de 

desindustrialização ocorreu por uma de três razões diferentes: i) a descoberta de recursos 

naturais; ii) desenvolvimento de actividades exportação-serviços, principalmente turismo e 

finanças, e por último, iii) mudanças na política económica, que trouxeram os países que 

estavam acima da sua posição ricardiana natural de volta para sua posição de vantagem 

comparativa tradicional (estática) (por exemplo, Chile, Brasil e Argentina). 
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Em suma, temos no mínimo quatro tipos de desindustrialização: a desindustrialização 

―ascendente‖ (por ex. Europa continental, Japão e países industrializados que exportam 

produtos primários tradicionais); doença holandesa ―normal‖ (por ex. Holanda e países com 

actividade de exportação-serviços recentemente desenvolvidas); doença holandesa 

―descendente‖ (por ex. América Latina) e desindustrialização ―reversa‖ (por ex. África 

Subsariana e países da antiga União Soviética). 

Bresser-Pereira (2007), assume a existência de uma extensão do conceito de Dutch 

Disease: para além de ter origem em recursos naturais, esta pode acontecer através de mão-de-

obra barata, onde o spread dos salários nos países em desenvolvimento é consideravelmente 

maior que nos países desenvolvidos – uma condição normalmente presente. Neste caso de 

Dutch Disease existe uma incompatibilidade por princípio pois esta não pode ser neutralizada e o 

crescimento económico, porque depende da possibilidade de transferência de mão-de-obra para 

sectores com maior valor adicionado per capita – transferência essa impossível neste caso 

porque os produtos industriais mais sofisticados usam necessariamente mão-de-obra mais 

qualificada (cujos salários são desproporcionalmente maiores do que os dos trabalhadores não 

qualificados quando se compara com os países ricos). A distinção entre Dutch Disease restrita e 

ampliada é teórica; na prática ambas estão de tal maneira integradas que é impossível distinguir 

os efeitos de uma e de outra; é impossível, entretanto, ignorar os terríveis efeitos que produz 

sobre as economias de países em desenvolvimento. 

Nassif (2008) analisa o conceito teórico de desindustrialização, avaliando se o Brasil, 

após a implementação das reformas económicas nos anos 1990, tem ―sofrido‖ de Dutch 

Disease. Apesar da descida de participação do sector da indústria no PIB brasileiro, a evidência 

empírica mostra que as mudanças na estrutura económica desde meados dos anos 80 até ao 

fim de 2005 não deveriam ser descritas como desindustrialização. Não havendo evidência na 

realocação generalizada de recursos para as indústrias baseadas em recursos naturais, ou um 

padrão de especialização das exportações em produtos tecnologicamente baseados em recursos 

naturais, ou até em trabalho, não se pode concluir que o Brasil foi infectado pela ―nova Dutch 

Disease‖. O artigo alerta para os riscos, a longo prazo, inerentes à tendência recorrente de 

valorização de moeda brasileira face ao dólar em termos reais, que estão associados não apenas 

à perda de competitividade industrial, como principalmente, à deflagração de um processo 

precoce de desindustrialização no Brasil, o qual, se bem que não tenha passado de mera 

conjuntura, poderia, em perspectiva de longo prazo, transformar-se num fenómeno real. 

Carvalho e da Silva (2008), visam contribuir para o debate sobre a desindustrialização 

no Brasil, atribuída à apreciação cambial que, para vários autores, decorre do aumento das 

exportações agrícolas. Do emprego do método constant market share sobre informações de 

comércio exterior da Food and Agriculture Organization (FAO), para o período de 1991-2003, 

concluiu-se que a exportação agrícola brasileira cresceu mais que o potencial resultado do 

aumento expressivo de competitividade. A liberalização do comércio na década de 1990 

modificou a estrutura produtiva do Brasil, resultando um crescimento mais acelerado dos 

produtos baseados em recursos naturais. Alavancada pelas exportações, a agricultura cresceu 
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mais que o resto da economia e, por algum tempo, o seu desempenho provocou reacções 

entusiasmadas. 

Os ganhos de competitividade da agricultura brasileira justificam-se, 

predominantemente, pelo aumento da quantidade exportada, mas foram acompanhados por 

uma redução de qualidade dessas mesmas exportações. Esse facto é mais evidente depois da 

mudança do regime cambial, etapa em que o Brasil avançou em volume exportado, mas a sua 

pauta agrícola foi dominada por produtos em declínio no mercado internacional. Como o valor 

das exportações dos produtos manufacturados de origem agrícola diminuiu, enquanto cresceu o 

comércio de produtos básicos, pode-se concluir que o processo de desindustrialização vitimou 

também o agro-business brasileiro, que passou a concentrar a exportação em produtos com 

menor valor agregado. 

Oreiro e Feijó (2010), discutem teoricamente o conceito de desindustrialização e a sua 

relação com outros conceitos como a ―primarização‖ das exportações e Dutch Disease, assim 

como o caso brasileiro, com especial atenção à literatura económica relacionada com a 

temática. No que se refere ao caso brasileiro, existem evidências conclusivas a respeito da 

ocorrência de desindustrialização na economia brasileira para o período 1986-1998. Para o 

período posterior à mudança cambial, a continuidade do processo de desindustrialização não 

pode ser estabelecida de forma tão conclusiva, contudo, os dados a respeito da taxa de 

crescimento da indústria de transformação apontam para a continuidade da perda de 

importância relativa da indústria. Este artigo, também, faz referência a estudos a respeito da 

composição do saldo comercial e composição do valor adicionado da indústria brasileira que 

mostram sinais de ocorrência de Dutch Disease, ou seja, de desindustrialização causada pela 

apreciação real da taxa de câmbio que resulta da valorização dos preços das Commodities e dos 

recursos naturais no mercado internacional. 

Bresser-Pereira e Gala (2010) apresentam algumas ideias básicas e modelos de 

desenvolvimento estruturalista macroeconómico. Este estudo sugere que uma nova estratégia de 

desenvolvimento nacional baseado na experiência dos países asiáticos com rápido crescimento 

está a emergir e argumenta que só os países que adoptem tal estratégia baseada em 

crescimento com poupança doméstica, responsabilidade fiscal e no comércio internacional e 

uma taxa de câmbio competitiva estará apto a acompanhar a realidade actual. 

Países ricos em recursos naturais, como são praticamente todos os países da América 

Latina, é necessário reconhecer que a Dutch Disease aprecia artificialmente a moeda e 

inviabiliza a indústria. A sua neutralização não é fácil porque implica depreciar a moeda – o que 

reduz salários a curto prazo (aumenta-os fortemente a médio prazo) e causa inflação transitória 

mas indesejável. A forma mais correcta de neutralizar a Dutch Disease é estabelecer, de forma 

negociada, um imposto variável sobre a importação desses bens que mantenha igualmente a 

produção lucrativa (os produtores, portanto, nada perdem, porque o imposto é compensado pela 

depreciação). Esse imposto, que deve variar com a variação do preço internacional do bem, deve 

ter o valor necessário para deslocar a curva de oferta do bem de equilíbrio corrente, para o 
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equilíbrio industrial. Os recursos do imposto devem ser utilizados para construir um fundo 

soberano. Não se deve, portanto, utilizar os recursos deste imposto para gastos correntes, a não 

ser uma pequena parte para: (1) financiar políticas sociais que compensem a queda dos salários 

e, (2) para se estabelecer um segundo fundo – um fundo de estabilização de Commodities agro-

pecuárias (se forem elas e não o petróleo, a origem da Dutch Disease). Este fundo é necessário 

porque a Dutch Disease proveniente dos recursos agro-pecuários não é grave; os preços são 

altamente instáveis, e, em certos momentos, a queda dos preços pode tornar inviável a 

produção mesmo com imposto 0 e a taxa de câmbio de equilíbrio corrente, tornando-se 

necessário subsidiá-los. 

Para serem bem-sucedidos na grande competição que é a globalização, cada país deve 

ter a sua estratégia nacional de desenvolvimento e, este artigo, mostra que o seu êxito depende, 

essencialmente, da neutralização da tendência da taxa de salários crescer menos que a taxa de 

produtividade (que limita a procura originada no mercado interno) e a tendência à 

sobrevalorização cíclica da taxa de câmbio (que impede que os empresários brasileiros tenham 

acesso a mercados externos). 

Medeiros (2011), no seu estudo, procura analisar a partir de uma perspectiva 

interdisciplinar, as articulações entre desenvolvimento e os riscos para os arranjos e sistemas 

industriais brasileiros, considerando o velho fantasma da teoria do desenvolvimento económico: 

a ―maldição‖ dos recursos naturais. Esta mesma perspectiva multidisciplinar baseia-se na 

macroeconomia do desenvolvimento de matriz keynesiana. A entrada da exploração e produção 

da camada do pré-sal, procura cuidados com a gestão da macroeconomia. Não deve haver 

complacência com a gestão da taxa de câmbio no brasil, pois há sinais e riscos eminentes de 

desindustrialização. Considerando que uma importante dimensão do desenvolvimento é a 

elevação do rendimento per capita e que há uma correlação positiva entre desenvolvimento e 

industrialização, tais riscos devem ser objecto de ponderação e intervenção governamental 

esclarecida na realidade económica. 

Veríssimo, Xavier e Vieira (2012) investigam os sintomas de Dutch Disease para o Brasil 

em termos de influência dos preços das diversas Commodities exportadas sobre a apreciação da 

taxa de câmbio nominal e real, utilizando a análise de cointegração e modelos de Vectores de 

Correcção de Erros (VCE). Quando se toma o período de 2003-2009, torna-se evidente a 

importância da análise dos efeitos dos preços das Commodities específicas sobre a taxa de 

câmbio pois, quando tomados os preços dos alimentos, matérias-primas e minerais (em menor 

grau), os resultados indicam que tais variáveis parecem contribuir para uma apreciação da taxa 

de câmbio nominal e real no período recente. Estes resultados podem estar interligados ao facto 

de que o país, embora mantenha as suas vantagens comparativas em produtos intensivos em 

recursos naturais, não possui uma pauta de exportações concentrada em poucos produtos. 

Ainda, o grau de integração e o elo dinâmico entre as cadeias industriais podem estar a limitar 

os efeitos expressivos de Dutch Disease no Brasil, em função dos avanços de determinados 

sectores de conteúdo tecnológico mais avançado, relativamente ao desenvolvimento dos 

sectores commoditizados, verificados ao longo dos últimos anos. 
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O desenvolvimento económico brasileiro não pode depender exclusivamente de fontes 

de procura externa, e não deve depender, com mais forte razão, de uma fonte associada à 

procura chinesa por matérias-primas e produtos com forte intensidade de recursos naturais, 

mesmo que consideremos que os seus efeitos indirectos são fortes e modificam – 

favoravelmente para o Brasil – a composição da procura mundial. Mas é necessário ter em 

mente que essa procura tem oferecido, nos últimos anos e presumivelmente nos próximos, uma 

fonte de estímulo importante para o crescimento e para melhoria das relações de troca, um 

aspecto das relações económicas internacionais em que o Brasil e muitos outros países (da 

América Latina e da África) estiveram sempre em posição desfavorável. 
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PARTE II, CONTEXTUALIZAÇÃO DO BRASIL 

 

3 – CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA E EVIDÊNCIAS DO BRASIL 

EM 2000-2012 

Neste capítulo, será feita uma breve abordagem à evolução histórica brasileira e o papel 

das exportações para o país, e sua relação com o crescimento até ao período de análise deste 

estudo. Na segunda parte será feita uma exposição gráfica e estatística do Comércio 

Internacional do país no período de análise (2000-2012). 

 

3.1 Evolução Histórica, Económica e do Comércio Internacional do 

Brasil 

É interessante notar que o crescimento da economia brasileira não foi contínuo ao longo 

do tempo.  

Até à República Velha, a economia brasileira dependia quase exclusivamente do bom 

desempenho das exportações, que na época se restringiam a algumas poucas Commodities 

agrícolas, sendo o café a principal, o que caracterizava a economia brasileira como agro-

exportadora. Nesse contexto, o crescimento da economia brasileira dependia das condições do 

mercado internacional dos produtos exportados, sendo o preço internacional do café a variável-

chave. Por outro lado, as condições deste mercado não eram totalmente controladas pelo Brasil. 

Apesar de ser o principal produtor de café, outros países também influenciavam a oferta, e boa 

parte do mercado era controlada por grandes companhias que especulavam com stocks 

(Gremaud, A.M.; Vasconcelos, M.A.S. e Toneto JR., 2006). 

A procura, por sua vez, dependia das oscilações no crescimento mundial, aumentando 

em momentos de prosperidade económica e retraindo-se quando os países centrais entravam 

em crise ou em guerra. Deste modo, as crises internacionais causavam graves problemas para 

as exportações brasileiras de café, criando, consequentemente, sérias dificuldades para toda a 

economia brasileira, dado que praticamente todas as outras actividades dentro do país 

dependiam directa ou indirectamente do desempenho do sector exportador (Gremaud et al., 

2007, pp. 344-45). 

A década de 1930 representa um marco divisório na história económica brasileira, pois 

nessa década foi desencadeada uma crise de tal magnitude e profundidade que acabou 

redireccionando definitivamente a economia. Verificou-se uma queda brutal dos preços das 

exportações, não compensado pelo aumento das quantidades exportadas, além da interrupção 
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do influxo de capitais estrangeiros. Os termos de troca e a capacidade de importar sofreram uma 

deterioração de cerca 30% e 40% respectivamente, no período 1928-32 (Abreu,1989, p.74). 

Inicia-se nesta década o chamado Processo de Substituição de Importações, que durou até ao 

final da década de 1970. 

Assim, enquanto na Velha República, o sector industrial cresceu induzido pela 

diversificação do sector exportador, a partir da década de 1930 a economia retomou o 

crescimento do produto a despeito da crise do sector exportador, sob a liderança dos sectores 

voltados para o mercado interno (Fonseca, 2003, p. 249). Nessa década ocorreu, portanto, o 

início do deslocamento do centro dinâmico da economia em direcção ao mercado interno, 

fortalecendo o crescimento industrial e urbano. Trata-se de um momento de ruptura no 

desenvolvimento económico brasileiro: o enfraquecimento do modelo agro-exportador trouxe à 

tona a consciência sobre a necessidade da industrialização como forma de superar os 

constrangimentos externos e o subdesenvolvimento. Este não foi o início da industrialização 

brasileira, que já havia começado ainda no final do século XIX, mas o momento em que ela se 

tornou meta prioritária da política económica. 

Com base na concepção teórica, o Processo de Substituição de Importações (PSI), como 

modelo de desenvolvimento, pode ser caracterizado pela seguinte sequência (Gremaud et al., 

2007, pp. 370-71): 

i) Estrangulamento externo: a queda do valor das exportações, junto com a 

manutenção de pelo menos parte da procura interna, mantendo a procura por 

importações, gera escassez de divisas; 

ii) Medidas de contraposição à crise cambial: para controlar a crise, o governo toma 

medidas, como desvalorização cambial, que acabam protegendo a indústria 

nacional, aumentando a competitividade e a rentabilidade da produção doméstica, 

dado o encarecimento dos produtos importados; 

iii) Investimentos nos sectores substitutos de importação: gera-se uma onda de 

investimentos nestes sectores, o que possibilita a produção interna de parte do que 

antes era importado e, consequentemente, provoca um aumento do rendimento 

nacional e da procura agregada; 

iv) Novo estrangulamento externo: o próprio crescimento da procura se traduz em 

aumento das importações: por outro lado, o ritmo do crescimento das importações é 

mais rápido do que o crescimento das exportações, provocando nova crise e 

realinhamento do processo. 

De 1930 a 1954 o Brasil passou por um crescimento industrial intenso, sem similar na 

América Latina, e consolidou a supremacia do mercado interno sobre o sector exportador. Nesta 

etapa, a intervenção do governo foi fundamental para o avança da industrialização. Esta 

intervenção se deu através de três mecanismos básicos de fomento à indústria: a) criação de 

órgãos de apoio ao processo de industrialização; b) expansão de crédito ao sector industrial e; c) 

política externa de carácter proteccionista. 
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A era Vargas, dentre outras particularidades, foi marcada por importantes crises cambiais. 

Como se disse anteriormente, o governo tomava determinadas medidas que, ao reduzirem as 

importações, acabavam por se constituir em um sistema de protecção à indústria nacional, 

sustentando o seu desenvolvimento. Neste sentido, as principais medidas adoptadas no período 

em questão foram a desvalorização real do câmbio, controlo de câmbio e o sistema de taxas 

múltiplas de câmbio. 

O Plano de Metas implementado no governo de Juscelino Kubitschek (1956-1960) pode ser 

considerado o auge do PSI. A taxa média de crescimento do PIB no período foi de 8,1% ao ano. 

Por outro lado, o rápido crescimento do produto e da industrialização acentuou as contradições 

do PIS (aceleração da inflação, aumento do défice público e deterioração da situação externa). 

Este Plano foi implementado através da criação de uma série de comissões sectoriais que 

geriam e criavam os incentivos necessários para atingir as metas sectoriais. Para o alcance do 

objectivo proposto o plano estava dividido em três pontos principais (Gremaud et al., 2007, pp. 

382-83): 

a) Investimentos estatais em infra-estrutura, com destaque para os sectores de transporte 

e energia eléctrica; 

b) Estímulo ao aumento da produção de bens intermediários, como o aço, o carvão, o 

cimento, o zinco, etc.; 

c) Incentivos à introdução dos sectores de consumo duráveis e de capital. 

Quanto às políticas monetárias e fiscais, estas tornaram-se passivas, subordinadas ao 

objectivo maior de transformação estrutural da economia. Assim, a política cambial acabou por 

ser o principal instrumento de política económica do governo na década de 1950. Esta não só 

procurava lidar com a restrição de divisas da época – agravada pelo fraco desempenho das 

exportações de café – como também funcionava como um importante instrumento de política de 

desenvolvimento económico, ao alargar as possibilidades de investimento num contexto de 

escassez de divisas. 

Relativamente aos resultados obtidos pelo Plano de Metas, pode dizer-se que em termos de 

crescimento do produto, o plano foi inequivocamente bem-sucedido; mas, apesar da aceleração 

da taxa de crescimento e da transformação estrutural da economia, o plano também aumentou 

a inflação, défice público, como também agravou o desequilíbrio externo.  

No início da década de 1960, o Brasil enfrentou a sua primeira grande crise económica na 

fase industrial. Após um período de intenso crescimento do PIB, entre 1956 e 1962, a economia 

brasileira sofreu uma desaceleração que persistiu até 1967. O principal mecanismo de 

financiamento do Plano de Metas foi a inflação, resultante da expansão monetária que financiava 

o gasto público e do aumento do crédito, que viabilizava os investimentos privados. A perda de 

dinamismo da economia, por sua vez, decorreu em grande medida do término de grande bloco 

de investimentos associado ao Plano de Metas.  
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Havia certo consenso na época sobre a necessidade de reformas institucionais que 

formassem um quadro favorável à retoma dos investimentos, no entanto, os governos apesar de 

buscarem diferentes formas de resolver a questão política e encaminhar a solução económica, 

caracterizam-se pelo carácter errático da política económica. Neste contexto, o golpe militar de 

1964, impondo de forma autoritária uma solução para a crise política, foi uma precondição ao 

encaminhamento ―técnico‖ das medidas de superação da crise económica (Gremaud et al., 

2007, pp. 390-93). 

Na tentativa de resolver os problemas económicos, o Governo de Castello Branco lançou o 

Plano de Acção Económica do Governo (PAEG), o qual pode ser dividido em duas linhas de 

actuação: a) políticas conjunturais de combate à inflação e; b) reformas estruturais visando o 

equacionamento do problema inflacionário e das dificuldades que se colocavam ao crescimento 

económico. Em linhas gerais, os objectivos colocados pelo PAEG eram acelerar o 

desenvolvimento económico, conter o processo inflacionário, atenuar os desequilíbrios sectoriais 

e regionais, aumentar o investimento e o emprego, e corrigir a tendência ao desequilíbrio externo 

(Gremaud et al., 2007, p. 393). 

No que se refere às medidas de combate à inflação do PAEG, destacam-se as seguintes: a) 

redução do défice público mediante a redução dos gastos e do aumento das receitas (por meio 

da reforma tributária e do aumento das tarifas públicas); b) restrição do crédito e aperto 

monetário; c) política salarial restritiva. 

Em relação ao comércio externo, procurou-se estimular e diversificar as exportações 

mediante uma série de incentivos fiscais e da modernização e dinamização dos órgãos públicos 

ligados ao comércio internacional. Quanto às importações, os limites quantitativos foram 

substituídos pela política tarifária como forma de controlo. A partir de 1968, adoptou-se o 

sistema de minidesvalorizações, pelo qual a variação cambial deveria reflectir o diferencial entre 

inflação doméstica e a internacional. 

Quanto aos resultados obtidos pelo plano, Gremaud et al. (2007, p.401) ponderam que ―As 

reformas do PAEG alteraram praticamente todo o quadro institucional vigente na economia 

brasileira, adaptando-o às necessidades de uma economia industrial. Montou-se um esquema de 

financiamento que viabilizaria a retoma do crescimento, e dotou-se o Estado de maior 

capacidade de intervenção na economia. A política adoptada no PAEG obteve grande êxito na 

redução das taxas de inflação e em preparar o terreno para a retoma do crescimento‖. 

No período entre 1968 a 1973, o qual ficou conhecido como ―milagre económico‖, o Brasil 

cresceu a uma taxa média de 11% ao ano, liderado pelo sector de bens de consumo duráveis e, 

em menor escala, pelo de bens de capital. Tal façanha foi ainda mais surpreendente porque foi 

acompanhada de queda da inflação, embora moderada, e de sensível melhoria da Balança de 

Pagamentos (Hermann, 2005, p.82) 

No que toca ao sector externo e à política económica executada durante o ―milagre‖, Lago 

(1989, p.272) pondera que, ―no período 1967-73 ocorreram importantes mudanças nas áreas 
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de comércio exterior, da dívida externa e do investimento estrangeiro no Brasil, parte dessas 

mudanças está associada com medidas de política económica, tais como a política cambial e a 

política de incentivos às exportações, mas os factores exógenos como o crescimento da 

economia mundial, a evolução favorável dos termos de troca e uma crescente liquidez no 

mercado internacional de capitais também tiveram importante impacto positivo sobre as 

principais contas externas do país. 

De facto, nesse período, verificou-se um grande aumento das exportações, acompanhado 

por uma maior diversificação da estrutura e por uma crescente participação dos produtos 

manufacturados, bem como por uma mudança da importância relativa de certos parceiros 

comerciais do Brasil. Houve, também uma aceleração do endividamento externo brasileiro e um 

aumento dos investimentos estrangeiros no país (Lago, 1989, p.272-83). 

A expansão económica, entretanto, gerava uma crescente pressão por importações, tanto no 

sector de bens de capital como no de bens intermediários, em função da insuficiência de oferta 

interna. Assim, muito embora a balança comercial estivesse equilibrada no período, em virtude 

da boa performance do sector exportador, esta condição não seria sustentável a longo prazo. 

Para além disso, o primeiro choque do petróleo, no final de 1973, viria a reverter várias 

tendências favoráveis observadas durante o ―milagre‖, em um momento em que o Brasil ainda 

tinha forte dependência do petróleo importado. 

Em 1974, o país enfrentava um cenário de dificuldade nas contas externas. Isso foi 

resultado do crescimento explosivo do valor das importações e do consequente défice comercial. 

Este forte crescimento das importações resultou, em grande parte, das mudanças estruturais 

associadas ao perfil do crescimento do período 1968-73: um crescimento liderado pelo sector 

industrial, destacando-se os bens de consumo duráveis, o que ampliou a dependência externa 

da economia em relação a bens de capital e petróleo. 

No final da década de 1970, profundas transformações no cenário internacional trouxeram à 

tona, novamente, a vulnerabilidade externa da economia brasileira. Nos anos de 1970, o Brasil 

importava cerca de 70% do petróleo que consumia. Assim, a duplicação do preço do barril de 

petróleo no início dos anos 1980 provocou uma explosão das importações, entre 1978 e 1981 

houve uma expansão de 2,6 vezes nas despesas de petróleo, apesar de uma queda de 5% das 

quantidades importadas (Souza, 1985, p.131). Por outro lado, muito embora o desempenho das 

exportações tenha sido satisfatório nos primeiros anos da década de 1980, o esforço exportador 

foi em grande medida contrabalançando com a queda dos prelos dos produtos exportados pelo 

país e, em 1982, pelo colapso do mercado de regiões menos desenvolvidas, os quais eram 

muito importantes para a colocação de manufacturados brasileiros (Souza, 1985, p.131). 

Tendo em vista a incapacidade de gerar divisas estrangeiras (em função do baixo 

desempenho da balança comercial), a dificuldade para a renovação dos empréstimos externos e 

o crescente aumento das despesas com o serviço da dívida fizeram com que a política interna se 

regesse pela redução da necessidade de divisas, por meio do controlo da absorção interna (a 

dívida externa aumentou devido ao financiamento dos défices). Num primeiro momento a 
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diminuição do ritmo de crescimento foi consequência do ajuste recessivo imposto pela crise da 

dívida. Numa segunda fase a balança comercial foi reequilibrada devido à desvalorização 

cambial, e o país voltou a crescer, embora o crescimento tenha sido baseado no aumento do 

consumo.  

Uma outra importante dimensão da crise da década de 1980 refere-se ao problema da 

inflação. A inflação já vinha em processo de aceleração desde meados da década de 1970, mas 

essa tendência se acentuou a partir do início dos anos 1980, ameaçando tornar-se explosiva em 

determinados momentos da crise. Assim, o controlo da inflação se tornou uma questão central 

na condução da política económica a partir de 1985. 

No entanto, estes planos não produziram mais do que um repensamento temporário da 

inflação, uma vez que não foram solucionados quaisquer conflitos distributivos de rendimentos e 

desequilíbrios estruturais da economia, que poderiam ser considerados focos de pressão para a 

inflação a médio prazo. 

Por outro lado, a inflexão na trajectória de crescimento da indústria, observada na década de 

1980, revelou o esgotamento do padrão de industrialização implantado a partir da década de 

1950, que deflagrou a necessidade de um novo paradigma de industrialização. Assim, estava 

constituído o pano de fundo contra o qual as reformas económicas da década de 1990 seriam 

promovidas. 

No final dos anos 1980, em virtude de factores internos e externos, este modelo começa a 

ser revisto. Simultaneamente à adopção do câmbio livre, intensificou-se o programa de 

liberalização da política de importações. Na prática, acabaram as formas mais importantes de 

controlos quantitativos de importação, para dar lugar a um controlo tarifário. Foi também 

anunciada uma reforma tarifária na qual se anunciou que todos os produtos teriam reduções 

graduais ao longo de quatro anos, a partir do qual atingiriam uma alíquota modal de 20%, dentro 

de um intervalo de variação de 0 a 40%. Ao anunciar antecipadamente as reduções graduais, o 

governo pretendia preparar os produtores nacionais para a transição para uma economia mais 

aberta. (Castro, p.147). 

Conforme foi visto anteriormente, entre meados da década de 1980,e início da década de 

1990, implementou-se no Brasil uma série de planos heterodoxos de combate à inflação. O 

Plano Real, partiu do diagnóstico que de que a inflação brasileira possuía um forte carácter 

inercial. Nesta base, dividiu-se o ―ataque‖ ao processo de inflação em três elementos principais: 

a) corte de despesas (principalmente as de investimento e pessoal); b) aumento da arrecadação 

(através do aumento de impostos) e; c) diminuição nas transferências do Governo Federal 

(Gremaud et al., 2007, pp. 473-74; Rego & Marques, 2003, pp. 205-09). 

Apesar do equilíbrio no controlo da inflação, a gestão macroeconómica estava a agravar o 

desequilíbrio externo proporcionando uma séria crise fiscal. Esse desequilíbrio externo era 

causado pelo grande aumento das importações que se seguiu ao Plano, combinado com um 

desempenho nada brilhante das exportações. A crise fiscal, por sua vez, decorreu da política 
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fiscal expansionista e do aumento da despesa com juros da dívida pública (face ao elevado nível 

da taxa de juros real doméstica no período). 

Segundo Giambiagi (2005), ―até 1998, sempre que o Brasil viveu uma grande crise, onde 

estiveram presentes pelo menos um dos três seguintes elemento: alta inflação, crise externa 

e/ou descontrolo fiscal (…) Com as medidas de 1999, o país passou a ter condições de 

enfrentar cada um desses problemas: se a inflação preocupa, o Banco Central actua através da 

taxa de juros; se há uma crise de Balança de Pagamentos, o câmbio se ajusta e melhora a conta 

corrente; e se a dívida pública cresce, há que se ―calibrar‖ o superavit primário. Com isso, têm-

se os elementos para atacar os principais desequilíbrios macroeconómicos de forma equilibrada, 

enquanto o balanceamento entre os novos instrumentos a partir de 1999 permite dar conta do 

conjunto dos desafios e aspirar a ter inflação baixa, equilíbrio externo e controlo fiscal‖. 

Em tom de conclusão, o crescimento da economia brasileira não foi contínuo ao longo do 

tempo, tendo havido descontinuidades e rupturas. Observam-se fases marcadas por elevadas 

taxas de crescimento (com destaque para o período do ―milagre económico‖) mas também se 

notam períodos de forte crise, como a crise da década de 1980, por exemplo). Estas inflexões 

na trajectória de crescimento, bem como as mudanças no paradigma básico de 

desenvolvimento, devem ser levadas em consideração quando se pretende analisar 

estatisticamente a relação empírica entre o comércio internacional e o crescimento económico 

no contexto brasileiro. 

Existem vários indícios de que o comportamento do sector externo, especialmente o 

desempenho das exportações, esteve fortemente correlacionado com o desempenho do produto. 

Na economia agro-exportadora, as exportações eram responsáveis pela geração de emprego e 

rendimento. Já durante o PSI, as exportações eram importantes para aliviar o estrangulamento 

externo, gerando divisas e possibilitando importações dos bens de capital necessários ao avanço 

do processo. Logo, mesmo em um processo de industrialização voltado para dentro, o sector 

externo tinha importante participação na economia brasileira. No período recente, a abertura 

comercial, juntamente com as demais reformas estruturais implementadas na década de 1990, 

promoveu uma profunda reestruturação produtiva, elevando a produtividade e, 

consequentemente, a competitividade externa da indústria nacional. 

 

3.2  O Brasil no período 2000-2012  

Para verificar as possíveis alterações na pauta de exportações e a relação destas com os 

movimentos dos preços dos produtos na economia brasileira no período 2000-2012, este 

capítulo envolverá inicialmente uma análise de dados sobre exportações, importações e saldo da 

balança comercial dos sectores que produzem bens comercializáveis, classificados em três 

categorias amplas de produtos, sendo elas: i) Commodities, que correspondem aos produtos 

intensivos em recursos naturais em estado bruto (primários) ou com pequeno grau de 

industrialização; ii) manufacturados de baixa tecnologia, que envolvem uma agregação dos 
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produtos industriais caracterizados pela incorporação de baixa e média-baixa intensidade 

tecnológica; e iii) manufacturados de alta tecnologia, que abarcam os produtos industriais com 

média-alta e alta intensidade tecnológica. 

Na Figura 1, é exposto o Produto Interno Bruto (PIB) no período 2000 a 2012. Tirando 

os anos 2009 e 2012, existem sempre resultados positivos face ao ano anterior. 

 

Figura 1: PIB (USD$ dólares) e Taxa de Câmbio real (%) entre 2000-2012. Banco Mundial. 

Na figura 2 é apresentada a evolução da Balança Comercial Brasileira no período de 

2000 a 20121. Como notado, as exportações brasileiras que em 2000 representam USD$ 

55.086 milhões de dólares acabam o ano 2012 com um total exportado de USD$ 242.580 

milhões de dólares. Relativamente às importações, que em 2000 têm o valor de USD$ 55.835 

milhões de dólares atingem o valor de USD$ 223.149 milhões de dólares. A balança comercial 

apresenta valores crescentes até ao ano de 2006, que é quando começa uma tendência 

decrescente, com a excepção do ano 2011. 

 

                                                           
1 As exportações brasileiras em 2013 têm o valor de USD$ 243.178,65 milhões de dólares e as importações USD$ 
239.620,90 milhões de dólares. Isto faz com que o saldo da balança comercial tenha o valor de USD$ 2.557,74 
milhões de dólares. 
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Figura 2: Saldo da Balança Comercial Brasileira ($USD milhões de dólares) entre 2000-2012. Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

Na figura 3 são evidenciados os saldos comerciais de Commodities; Manufacturados de 

Baixa Tecnologia e de Alta Tecnologia, como também a evolução da taxa de câmbio brasileira 

durante o período 2000-2012. 

 

Figura 3: Saldos comerciais de Commodities, Manufacturados de Baixa Tecnologia e de Alta Tecnologia (USD$ 

milhões de dólares), e taxa de câmbio (%). Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e 

Banco Central Brasileiro (BCB). 

É possível verificar que no período em que a moeda brasileira se encontra mais 

valorizada, coincide com o período onde há maiores saldos comerciais de Commodities e 

menores saldos comerciais de Manufacturados de Baixa e Alta Tecnologia. 

As figuras 4, 5 e 6 representam as exportações, as importações e o saldo Comercial de 

cada tipo de produto (Commodities, manufacturados de baixa tecnologia e manufacturados de 

alta tecnologia) para a Economia Brasileira no período de 2000 a 2012. 
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Figura 4: Exportações, Importações e Saldo Comercial de Commodities (em $USD milhões de dólares) no período 

de 2000 a 2012. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

Como verificado na Figura 4, o saldo comercial de Commodities manteve uma tendência 

crescente até 2011, sendo que em 2012 o valor do saldo comercial desce de USD$ 106.735 

milhões de dólares para USD$ 97.045 milhões de dólares. Estes valores são influenciados 

principalmente pela queda das exportações do que propriamente pelo aumento das importações 

- as exportações brasileiras para esse período apresentam uma descida de USD$ 12.872 

milhões de dólares. 

 

Figura 5 - Exportações, Importações e Saldo Comercial dos Produtos Manufacturados de Baixa Tecnologia ($USD 

milhões de dólares) no período de 2000 a 2012.Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

Relativamente aos Produtos Manufacturados de Baixa Tecnologia, o seu Saldo Comercial 

apresenta uma tendência crescente até 2004 onde representa USD$ 6.643 milhões de dólares e 

cai para 2012, no ano que atinge o valor de USD$ -6.096 milhões de dólares. É no ano 2010 

que as importações atingem pela primeira vez um valor superior ao das exportações, sendo que 
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o saldo comercial nesse ano é de USD$ -62 milhões de dólares. Nota-se que os períodos em as 

exportações começam a cair e as importações a aumentar, são os períodos onde a moeda 

brasileira apresenta uma tendência de valorização face ao dólar. (entre 2008 e 2012) 

 

Figura 6: Exportações, Importações e Saldo Comercial dos Produtos Manufacturados de Alta Tecnologia ($USD 

milhões de dólares) no período de 2000 a 2012. Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior 

(MDIC) 

Os Produtos Manufacturados de Alta Tecnologia, por sua vez, mantiveram sempre 

défices comerciais ao longo do período. No subperíodo de 2002-2005 ainda houve uma 

diminuição do défice, que acabou por ser invertida nos anos seguintes com a excepção do ano 

2009. Relativamente às importações dos mesmos produtos, estas representaram sempre 

valores superiores às exportações, havendo cada vez maiores diferenças de valores a partir do 

ano de 2007. Assim como no gráfico anterior, nos períodos onde a Real está mais valorizado, 

são os períodos onde as importações começam a aumentar de uma forma considerável, 

enquanto as exportações apresentam um desenvolvimento estável. 

Nas três figuras anteriores, podemos verificar que os períodos em que as exportações de 

Commodities apresentam valores mais elevados, correspondem aos períodos onde são 

importados mais Produtos Manufacturados, e é quando a moeda se apresenta mais apreciada. 

Na tabela 1, são apresentadas as variações das exportações por tipo de produto, que 

serão divididos em dois subperíodos, 2000-2006 e 2006-2012 para melhor observação da 

evolução das exportações brasileiras de 2000-2012. 
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Tabela 1: Variação das exportações nas classes dos produtos nos períodos indicados (%). Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). 

 
2000-2006 2006-2012 

Exportações Totais 149,6 76,5 

Commodities 190,8 113,5 

Alimentos e Outros 169,8 109,8 

Matérias-Primas não comestíveis 124,3 146,4 

Minerais e Metais 167,7 91,4 

Combustíveis 1065,9 149,9 

Manufacturados de Baixa Tecnologia 71,7 -0,1 

Artigos manufacturados, classificados segundo o material 90,8 3,0 

Artigos manufacturados diversos 45,2 -5,9 

Manufacturados de Alta Tecnologia 121,7 25,2 

Produtos Químicos 159,8 62,1 

Máquinas e Material de Transporte 113,2 15,2 

 

No primeiro subperíodo, as exportações brasileiras têm uma variação de 149,56%, na 

qual as Commodities contribuem com uma variação de 190,83%, os Produtos Manufacturados 

de Baixa Tecnologia com 71,73% e os Produtos Manufacturados de Alta Tecnologia de 121,74%. 

Dentro das Commodities é de valorizar a variação de 1065,87% na exportação de Combustíveis, 

em que as exportações dos produtos que entram na classe de Petróleo, Produtos Derivados de 

Petróleo e Prods. Conexos apresentam uma variação das suas exportações de 1067,21%. Nos 

Produtos Manufacturados de Baixa Tecnologia, é de realçar a variação de 90,82% dos Artigos 

manufacturados, classificados segundo o material, onde os produtos que são classificados por 

Couros, Manufacturas de Couros e Peles Finas Curtidas têm uma variação de 148,45%. Nas 

exportações de Artigos Manufacturados de Alta Tecnologia, destacam-se os Produtos Químicos 

com uma variação das exportações de 159,80% onde se inserem os produtos que são 

classificados como Produtos Químicos Orgânicos e Adubos ou Fertilizantes, Minerais ou 

Químicos (que representam variações de 214,24% e 213,78% respectivamente). 

No segundo subperíodo, as Commodities são representadas com uma variação de 

113,51% onde os Combustíveis e as Matérias-Primas não Comestíveis destacam-se com 

149,94% e 146,43% respectivamente. Os Produtos Manufacturados de Baixa Tecnologia 

apresentam uma variação das exportações negativa (-0,13%) e os Produtos Manufacturados de 

Alta Tecnologia vêem as suas exportações crescerem 25,21%, onde é de valorizar o crescimento 

de 62,07% das exportações de Produtos Químicos. 

Na tabela 2 são expostas as taxas de crescimento anuais, tanto para o período como 

para os dois momentos do mesmo período. Relacionando 2000-2006 com 2006-2012, as taxas 

de crescimento anual de todos os produtos descem, mas comparativamente com as 

Commodities, os Manufacturados de Baixa e Alta Tecnologia apresentam reduções bem mais 

acentuadas relativamente às suas exportações. Este segundo período, 2000-2006, coincide ao 

período onde a moeda nacional apresenta uma tendência de valorização, afectando assim a 
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competitividade e o desempenho das exportações dos Manufacturados. As exportações totais de 

2000 a 2012 têm um crescimento anual de 13,09%. No primeiro momento do período, 2000-

2006, As Commodities crescem anualmente 19,47%, os Manufacturados de Baixa Tecnologia 

9,43% e os de Alta Tecnologia 14,19%. Destaca-se a taxa de crescimento anual de 50,58% dos 

Combustíveis. No segundo momento, houve um abrandamento do crescimento das exportações 

totais, que passa de 16,51% para 9,77%. Em 2006-2012 os Manufacturados de Baixa tecnologia 

assumem o valor de -0,02 por ano, enquanto as Commodities e os Manufacturados de Alta 

Tecnologia traduzem-se nos valores 13,48% e 3,82% ao ano. 

Tabela 2: Taxa de Crescimento anual das exportações nos períodos indicados (%). Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). 

  2000-2006 2006-2012 2000-2012 

Exportações Totais 16,5 9,8 13,1 

Commodities  19,5 13,5 16,4 

Alimentos e Outros 17,9 13,2 15,5 

Matérias-Primas não comestíveis 14,4 16,2 15,3 

Minerais e Metais 17,8 11,4 14,6 

Combustíveis 50,6 16,5 32,4 

Manufacturados de Baixa Tecnologia  9,4 -0,0 4,6 

Artigos manufacturados, classificados segundo o material 11,4 0,5 5,8 

Artigos manufacturados diversos 6,4 -1,0 2,6 

Manufacturados de Alta Tecnologia  14,2 3,8 8,9 

Produtos Químicos 17,3 8,4 12,7 

Máquinas e Material de Transporte 13,5 2,4 7,8 

 
Tabela 3: Variação das importações dos tipos de produtos nos períodos indicados (%). Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). 

 
2000-2006 2006-2012 

Importações totais 63,7 144,2 

Commodities 88,4 128,7 

Alimentos e Outros 15,6 156,8 

Matérias-Primas não comestíveis 13,9 90,1 

Minerais e Metais 143,1 110,9 

Combustíveis 107,1 134,1 

Manufacturados de Baixa Tecnologia 55,1 188,5 

Artigos manufacturados, classificados segundo o material 44,6 136,8 

Artigos manufacturados diversos 74,1 266,0 

Manufacturados de Alta Tecnologia 52,9 147,9 

Produtos Químicos 64,8 155,8 

Máquinas e Material de Transporte 48,3 144,5 

 

Nos subperíodos de 2000-2006 e 2006-2012 as importações brasileiras apresentam 

uma variação de 63,69% e 144,16% respectivamente. No primeiro subperíodo as importações de 
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Commodities variam 88,44% onde se destacam as importações de Minerais e Metais que têm 

uma variação de 143,09%. Esta variação é muito influenciada pelo aumento de 323,37% da 

importação dos produtos que são abrangidos pela classificação de Minérios e Desperdício de 

Metais. Relativamente à importação de Produtos Manufacturados de Baixa Tecnologia e de Alta 

Tecnologia têm um aumento de importações de 55,14% e 52,99% respectivamente. 

No subperíodo de 2006-2012 as importações de Commodities têm um aumento de 

importações de 128,67% onde se destacam uma maior variação de Alimentos e Outros, 

relativamente ao primeiro subperíodo. No segundo período apresenta uma variação de 156,82%, 

onde se destaca a variação nas importações de 487,63% dos produtos classificados como 

Animais Vivos, Excepto Peixes. As importações dos Produtos Manufacturados de Baixa 

Tecnologia têm uma variação nas suas importações de 188,51% que são influenciadas pela 

variação de 266% dos Artigos Manufacturados Diversos (a este tipo de produto pertencem as 

classes de produto Vestuário e Seus Acessórios e Arts. Sanitários, de Iluminação, Condut/ Calef. 

De Água, etc. que contribuem com um aumento de importações de 477,95% e 350,29% 

respectivamente). Relativamente aos Produtos Manufacturados de Alta Tecnologia, estes vêem 

as suas exportações aumentar 147,98% Dentro dos Produtos Químicos destacam-se as 

importações de Adubos ou Fertilizantes, Minerais ou Químicos, que assumem uma variação das 

importações de 263,91% e nas Máquinas e Materiais de Transporte, os Veículos Automóveis, 

Tractores, etc. suas Partes e Peças e as Máquinas para Trabalhar Metais, suas Partes e Peças 

têm variações nas suas importações de 272,25% e 205,99% respectivamente. 

Nota-se aqui também o efeito de uma moeda mais apreciada que faz com que o 

crescimento das importações seja muito mais acentuado nos produtos Manufacturados do que 

nas Commodities. 

Na Tabela 4, são apresentadas as Participações (%) dos Tipos de Produtos tanto nas 

Exportações Totais, como também nas Importações Totais, nos subperíodos de 2000-2006 e 

2006-2012. 
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Tabela 4: Participações nas exportações e importações totais nos períodos indicados (%). Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). 

  Part. Nas EXP Totais (%) Part. Nas IMP Totais (%) 

  2000-2006 2006-2012 2000-2006 2006-2012 

Commodities 55,1 65,7 31,3 32,7 

Alimentos e Outros 21,6 23,6 5,3 4,6 

Matérias-Primas não comestíveis 8,9 9,7 1,8 1,4 

Minerais e Metais 19,3 22,9 7,5 8,8 

Combustíveis 5,3 9,6 16,7 17,9 

Manufacturados de Baixa Tecnologia 10,6 6,3 6,6 7,5 

Artigos manufacturados, classificados segundo o material 6,5 4,1 4,1 4,1 

Artigos manufacturados diversos 4,1 2,2 2,5 3,4 

Manufacturados de Alta Tecnologia 31,9 25,2 62,1 59,8 

Produtos Químicos 6,2 6,3 19,6 18,8 

Máquinas e Material de Transporte 25,8 18,9 42,4 41,1 

 

No primeiro subperíodo, as Commodities representam 55,13% das exportações que 

passam a representar 65,72% no segundo período. É de realçar, que só a os Alimentos e Outros 

e os Minerais e Metais representam mais de 1/3 das exportações brasileiras nos dois 

subperíodos. Relativamente aos Produtos Manufacturados de Baixa Tecnologia, as suas 

exportações representam 10,63% e 6,28% no primeiro e segundo subperíodos respectivamente. 

Nos Manufacturados de Alta Tecnologia, que representam no primeiro subperíodo 31,94% e no 

segundo 25,19% das exportações totais, as Máquinas e Material de Transporte também têm um 

peso relevante nas exportações totais brasileiras nos dois subperíodos. No primeiro representam 

25,75% das exportações totais no primeiro subperíodo e têm uma descida na participação nas 

exportações totais no segundo período para 18,87%. 

Ao mesmo tempo que a participação das exportações de Commodities aumenta nas 

exportações totais, as exportações de Manufacturados de Baixa Tecnologia e Máquinas e 

Material de Transporte têm a sua participação reduzida nas exportações totais brasileiras.  

Relativamente às importações brasileiras, em 2000-2006, 62,04% das importações 

brasileiras são representadas pela importação de Produtos Manufacturados de Alta Tecnologia e 

em 2006-2012 descem para o valor de 59,83%. Estes valores reflectem-se duma maneira clara 

nas importações de Máquinas e Material de Transporte que ultrapassam os 41% nos dois 

subperíodos. No que toca à importação de Commodities elas representam 31,32% das 

importações totais em 2000-2006 e 32,68% em 2006-2012, e os produtos que abrangem os 

Manufacturados de Baixa tecnologia assumem 6,64% e 7,49% das importações totais nos 

mesmos subperíodos. 

De uma maneira geral, a participação das importações brasileiras não sofreu nenhuma 

grande alteração de 2000-2006 para 2006-2012. O peso das mesmas mantem-se estável ao 

longo do período. 
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No Caso dos Produtos Manufacturados de Baixa Tecnologia, um aumento das 

importações e a forte perda de participação das exportações, faz com que o Brasil passe de uma 

situação em que era exportador líquido destes produtos, para uma situação em que é 

importador líquido, isto é, aparenta apresentar uma desvantagem comparativa. 

As Figuras 7 e 8 ilustram as relações do Brasil com os seus principais parceiros 

internacionais. A Figura 7 representa as exportações brasileiras para os principais compradores 

a nível internacional e a Figura 8 com os principais fornecedores a nível internacional. O período 

analisado é de 2001 a 2012 devido a falta de dados por parte da fonte. 

 

 

Figura 7: Principais Importadores de Produtos Brasileiros de 2001-2012 (em $USD milhões de dólares). Ministério 

do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e International Trade Center (ITC). 

No que toca aos principais importadores de produtos brasileiros, os EUA sempre foi um 

parceiro privilegiado, ocupando a posição de maior importador desde 2001 até 2009, quando é 

ultrapassado pela China. Os EUA, que importaram em 2001 produtos brasileiros no valor de 

USD$ 14.398,00 milhões de dólares, atingem o valor USD$ 26.850 milhões de dólares em 

2012. Quanto à China, em 2001 as exportações brasileiras para o país traduzem-se num total 

de USD$ 1.902 milhões de dólares que evolui para os USD$ 41.228 milhões de dólares em 

2012. As importações da EU (28) representam US$ 15.557 milhões de dólares e USD$ 49.134 

milhões de dólares em 2001 e 2012. Quanto aos países membros do MERCOSUL, estes 

importaram um total de USD$ 7.470 milhões de dólares em 2001 e USD$ 27.858 milhões de 

dólares em 2012 de produtos brasileiros. 
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Figura 8: Principais Fornecedores do Brasil em 2001-2012 ($USD milhões de dólares). Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. International Trade Center (ITC) 

Quando constatados os países e grupos económicos que exportam para o Brasil, a 

União Europeia assume uma posição de liderança, obtendo um total de USD$ 15.456 milhões 

de dólares 2001 e USD$ 47.719 milhões de dólares em 2012 de exportações com destino ao 

Brasil. A China e os EUA obtém, em 2001, resultados de US$ 1.328 milhões de dólares e USD$ 

13.051 milhões de dólares respectivamente. Em 2012 estes países vendem para o Brasil um 

total de USD$ 34.248 milhões de dólares e USD$ 32.608 milhões de dólares. Quanto aos 

países que compõem o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), em 2001 exportaram para o 

Brasil USD$ 7.844 milhões de dólares, atingindo um valor de USD$ 20.247 milhões de dólares 

em 2012. 

Podemos, através dos dados expostos nas Figuras 7 e 8, dizer que a China torna-se no 

principal parceiro comercial internacional do Brasil, visto para além de se ter tornado o maior 

maior país de destino internacional dos produtos brasileiros em 2009, torna-se no principal 

fornecedor internacional do Brasil em 2012. 

As Figuras 9 e 10 mostram o comportamento das exportações e importações brasileiras, 

numa abordagem alternativa da composição da pauta de exportação e importação, diferente da 

que foi usada até agora. Esta nova abordagem baseia-se na composição das pautas por valor 

agregado. Neste sentido, as exportações e importações são classificadas de acordo a maior ou 

menor quantidade de transformação que o produto sofreu durante todo o seu processo produtivo 

até à venda final, sendo definidos como produtos básicos, produtos semi-manufacturados e 

manufacturados. Segundo a definição do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior (MDIC), os produtos básicos correspondem aos produtos de baixo valor, normalmente 

intensivos em recursos naturais e mão-de-obra, cuja cadeia produtiva é simples e sofre poucas 

transformações (alguns exemplos são: Minérios de Ferro, Grãos, Agricultura, etc.). Relativamente 

aos semi-manufacturados, estes envolvem produtos que passaram por alguma transformação 

(por exemplo Couro ou Sumo de Laranja Congelado). Quanto aos produtos manufacturados, 
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estes compreendem os produtos de maior tecnologia, com alto valor agregado (Automóveis, 

Programas de Computador, etc. 

 

Figura 9: Exportações Brasileiras por Factor Agregado em 2000-2012 ($USD milhões de dólares). Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). 

Como está presente no Figura 8, as exportações de produtos manufacturados foram 

sempre superiores às restantes até ao ano 2010 que são superadas pelas exportações de 

produtos básicos. No período, as exportações de produtos Manufacturados tiveram uma variação 

de 178,86% em 2000-2012, os produtos Básicos registam uma variação de 803,18% no 

período. Os produtos Semi-Manufacturados, que em 2000 são sinónimo de US$ 8.499 milhões 

de dólares, em 2012 obtêm um total de US$ 33.042 milhões de dólares em exportações, 

registando uma variação de 288,78% no período. 

 

 
Figura 10: Importações Brasileiras por Factor Agregado em 2000-2012 ($USD milhões de dólares). Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 
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Nas importações brasileiras por factor agregado, são expressivos os resultados dos 

Produtos Manufacturados. As suas exportações variam de USD$ 46.444 milhões de dólares em 

2000 para USD$ 184.843 milhões de dólares em 2012, que se traduz num aumento de 

297,99% nas importações de produtos Manufacturados. No que toca aos produtos Básicos e aos 

Semi-Manufacturados, estes apresentam variações no período de 301,66% e 329,58% 

respectivamente. 
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PARTE III METODOLOGIA, DESCRIÇÃO DE DADOS E DISCUSSÃO DOS 

RESULTADOS 

 

4.1 Metodologia Shift-Share 

Este trabalho utiliza a metodologia Shift-Share para verificar evidências capazes de 

esclarecer acerca do Crescimento das exportações brasileiras no período de 2000-2012 e de 

que maneiras se relacionam com o Crescimento Brasileiro no mesmo período. O que é proposto 

aqui é uma análise para dois períodos de 2000-2006 e 2006-2012 para uma observação mais 

eficaz. Esta análise permite contribuir para a discussão sobre o Desenvolvimento Brasileiro 

baseado nos Recursos Naturais na medida em que se pretende avaliar se o crescimento das 

exportações é justificado por: (i) variação do preço das quantidades exportadas; (ii) pela variação 

das quantidades exportadas, ou (iii) pela conjugação entre o preço das quantidades e variação 

das quantidades exportadas, nos dois períodos anteriormente definidos. 

 

O método Shift-Share apresenta constatações a partir da experiência e da observação 
para justificar a diferença sectorial do país num determinado período. Para isso, é verificada a 
dinâmica dos sectores económicos, além das vantagens relativas aos mesmos sectores.  

 

Rodrigo Simões explica o método da seguinte forma:  

O método Shift-Share consiste, basicamente, na descrição do crescimento 
econômico de uma região nos termos de sua estrutura produtiva. O método é composto 
por um conjunto de identidades – com quaisquer hipóteses de causalidade – que 
procuram identificar e desagregar componentes de tal crescimento, numa análise 
descritiva da estrutura produtiva. (SIMÕES, 2005, p. 10)  

 

Esse modelo pode ser utilizado para realizar previsões ou planeamentos estratégicos, 
mesmo sendo um modelo que foi submetido a várias revisões e complementações, a fim de 
corrigir pontos fracos do seu modelo básico. Porém, trata-se de um método que necessita 
basicamente de dados estatísticos de fácil acesso e que torna possível utilizar o modelo sectorial 
como referência para uma análise nacional. Dessa forma, torna-se um método mais acessível de 
ser aplicado.  

 

A análise Shift-Share decorre de acções ou alterações, o que proporciona a separação 
das mudanças que ocorrem nas variáveis económicas em diferentes componentes que 
possibilitam uma análise de como essas mudanças ocorreram.  

 

Nas palavras de Hernández e Paniagua:  

[...] el Shift-Share tradicional da el diagnóstico global, posibilitando analizar en 
qué medida la diferencia entre el crecimiento de un sector regional concreto y la media 
Del agregado nacional se debe a factores estructurales o a factores residuales(5), La 
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especificación del Shift-Share espacial ofrece un diagnóstico similar pero al nível local de 
vecindad geográfica. (Hernández; Paniagua, 2008, p. 10)  

 

O método Shift-Share capta as variações a partir dos efeitos, estrutural e diferencial:  

1- Efeito estrutural: reflexo na mudança atribuída à configuração produtiva do país 
(diferença de dinamismo entre a região e a sua referência).  

2- Efeito diferencial: mudança que ocorre em consequência do crescimento desigual do 
sector produtivo em âmbito nacional  

 

O método assenta na lógica de que uma variável básica pode ser maior em alguns sectores 
do que em outros, ou maior em algumas regiões do que em outras. Dessa forma, é possível que 
uma região tenha um maior crescimento do que a média registada nas demais regiões, seja por 
possuir uma maioria de sectores mais dinâmicos, ou por possuir uma estrutura forte em uma 
das variáveis, que, independentemente de possuir sectores mais dinâmicos, impulsiona o 
desenvolvimento.  

 

Segundo Paulo Haddad:  

O método de análise diferencial-estrutural é, pois, uma forma analítica de gerar 
informações que sejam relevantes para a organização de pesquisas adicionais de natureza 
teórica sobre problemas regionais específicos: análise dos sectores que tiveram uma 
variação diferencial negativa numa região e análise dos factores explicativos para o 
desempenho diferencial de economias regionais, etc. (Haddad, 1989, p. 252).  

 

A variação presente líquida total (VPL) é o valor total da variável base utilizada em uma 
determinada região e que é elaborada pelos factores estrutural e diferencial. O VPL pode ser 
tanto positivo como negativo; porém, não existe um equilíbrio entre os factores, podendo a 
ocorrência numa região ter grandes vantagens de localização que sejam suficientes para superar 
um efeito estrutural negativo, ou possuir vantagens de localização, que não permitam chegar a 
uma dinâmica que superem o efeito estrutural negativo. Essas hipóteses também podem ocorrer 
de maneira contrária, com desvantagem de localização e efeito estrutural positivo, por exemplo.  

 

Em suma, é essa variação que irá determinar se o VPL será positivo ou negativo para a 
região analisada, o que mostra que o método oferece uma análise desagregada entre sectores e 
regiões.  

 

Brown explica a relação entre o método e as variáveis da seguinte forma:  

[...] o método Shift-Share é somente uma identidade formada pela adição e 
subtração simultânea de taxas de crescimento, as quais são agrupadas para definir os 
componentes. Assim é sempre possível incluir novas variáveis [...]; contudo, somente serão 
importantes se cada um dos componentes estiver associado a sua função econômica 
claramente identificável. (Brown, 1971, p. 113)  

 

Apesar de ser um método bastante usado, a análise Shift-Share apresenta algumas 
limitações:  

       – Poderão ocorrer mudanças nas variáveis económicas no decorrer da análise;  

       – A análise das diferenças entre regiões tornar-se-á instável a essas mudanças;  
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– Dificuldades em separar o efeito estrutural do efeito diferencial;  
 – Efeito diferencial influenciado por causas modificadas;  

       – Falta de uma formulação de espaço de Shift-Share.  

 

Todavia, a análise Shift-Share fornece uma análise mais localizada, na qual é 
considerada a influência da localização geográfica como factor relevante para explicar as 
mudanças de crescimento que ocorrem em uma determinada região (na análise tradicional, as 
regiões são totalmente consideradas dentro do sistema, dando referência a uma relação global).  

Com o método diferencial-estrutural, podem-se realizar análises a fim de verificar variações que 
ocorrem em factores de crescimento, emprego, renda, localização, produtividade, entre outros, 
em uma base nacional/sectorial. O método permite utilizar vários elementos sem perder o foco 
da análise estipulada e sem alterar sua metodologia, porém, isso só é possível se utilizadas 
variações económicas sem resultar em alterações nessas variações. 

 

 

 

4.2 Descrição dos Dados Analisados 

A estimação do Modelo Shift-Share proposto envolve a utilização de dados mensais 

acumulados referentes ao período 2000 a 2012, obtidos no Banco Central do Brasil (BCB) e 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). 

A investigação neste trabalho será realizada de acordo as seguintes equações. 

 ∆P x Q(t-1) 

Onde: 

∆P = Variação do preço médio das exportações no período (t) 

Q(t-1) = Quantidades exportadas no período anterior (t-1) 

Nesta primeira equação, o objectivo é a definição da importância da variação do preço ao 

longo do período em análise, ou seja, de que forma a variável preço se relaciona com a evolução 

das exportações brasileiras. 

 ∆Q x P(t-1) 

Onde: 

∆Q = Variação das quantidades exportadas no período (t) 

P(t-1) = Preço médio das exportações no período anterior (t-1) 
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Na equação número dois, pretende-se o mesmo raciocínio, mas agora com a variável 

relacionada com as quantidades exportadas. Pretende dar resposta à questão relacionada com a 

evolução das quantidades exportadas e as exportações brasileiras. 

 ∆P x ∆Q 

Onde: 

∆P = Variação do preço médio das exportações no período (t) 

∆Q = Variação das quantidades exportadas no período (t) 

Na última equação, pretende-se estimar o efeito conjunto da evolução do preço e a 

evolução das quantidades exportadas, e a sua importância na evolução das exportações 

brasileiras no período em questão. 

 

4.3 Análise de Resultados 

A partir da utilização da metodologia Shift-Share, é possível distinguir a importância da 

variação do preço, das quantidades exportadas e o efeito combinado, na evolução das 

exportações brasileiras no período 2000-2012. 

A análise da variação das exportações brasileiras no período de 2006-2012,revela que o 

crescimento das exportações totais registado no período se deveu quase totalmente ao 

crescimento das exportações de Commodities. De facto, 89,18% do crescimento das exportações 

brasileiras é explicado pela variação das Commodities, um valor superior ao registado no período 

anterior (2000-2006). 

No entanto, a maior diferença entre os dois períodos não reside no ritmo de 

crescimento, nem no peso das Commodities no crescimento, mas antes nos factores que 

explicam a evolução das exportações de Commodities, nomeadamente no facto da evolução no 

último período ter sido principalmente explicada pelo aumento de um conjunto limitado de 

Commodities. Enquanto, em 2000-2006, a evolução das exportações brasileiras tinha seguido 

um modelo mais diversificado, com contributos relevantes tanto do aumento dos preços, como 

das quantidades exportadas de Commodities, a que se adicionaram contributos relevantes de 

outros produtos – como por exemplo das exportações de bens de alta tecnologia. 

 

. 
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Tabela 5: Shift-Share em relação do efeito da ∆P, ∆Q e ∆P*∆Q dos Produtos Exportados em relação às 

Exportações Totais (%). Elaboração Própria. 

  2000-2006 2006-2012   2000-2012   

  ∆P*Q(t-1) ∆Q*P(t-1) ∆P*∆Q ∆P*Q(t-1) ∆Q*P(t-1) ∆P*∆Q ∆P*Q(t-1) ∆Q*P(t-1) ∆P*∆Q 

Commodities (I+II+III+IV) 15,82 38,85 9,65 65,89 10,10 13,19 25,31 29,05 23,77 

I - Alimentos e Outros 3,07 19,98 -0,67 20,99 5,83 4,46 7,02 18,85 1,46 

II - Matérias-Primas não comestíveis 0,90 6,13 0,45 9,66 2,94 3,24 2,95 4,50 4,67 

III - Minerais e Metais 10,89 6,80 4,77 25,52 -1,69 2,41 14,04 2,15 8,37 

IV – Combustíveis 0,97 5,94 5,11 9,71 3,01 3,08 1,29 3,55 9,27 

Manufacturados de Baixa Tecnologia (V+VI) 2,09 3,58 0,56 4,72 -3,39 -1,35 2,69 0,10 -0,02 

V - Artigos manufacturados, classificados 
segundo o material 0,75 3,31 0,52 2,86 -1,94 -0,68 1,32 0,57 0,28 

VI - Artigos manufacturados diversos 1,34 0,26 0,04 1,86 -1,44 -0,67 1,36 -0,47 -0,30 

Manufacturados de Alta Tecnologia (VII+VIII) 5,31 19,46 4,68 19,74 -2,74 -6,16 7,48 8,85 2,79 

VII - Produtos Químicos 1,60 4,07 1,39 5,65 0,16 -0,08 2,37 1,86 2,10 

VIII - Máquinas e Material de Transporte 3,70 15,39 3,29 14,09 -2,90 -6,08 5,11 6,99 0,69 

 

De 2000 a 2006, o factor que melhor justifica a evolução das exportações brasileiras é a 

variação das quantidades exportadas, que explica 61,88% da variação das exportações totais, 

enquanto a variação do preço explica 23,22% e o efeito combinado 14,89%. Entre estes valores o 

aumento de preço das Commodities explica 15,82% do aumento das exportações totais, um 

valor que compara com o contributo do aumento dos produtos de alta tecnologia, em que 

ocorreu 19,46% do crescimento das exportações. 

No período seguinte, 2006-2012, a variação do preço das Commodities passa a ter um 

papel importantíssimo no crescimento das exportações, como referido anteriormente. Tirando o 

grupo dos Minerais e Metais, onde a variação do preço médio é o que mais contribui para o 

crescimento das exportações nos dois períodos, todos os grupos de matérias-primas que 

influenciavam as exportações brasileiras, principalmente através das quantidades exportadas no 

primeiro período, passam a explicar parte das exportações brasileiras em 2006-2012, pela 

variação do preço médio. Mesmo sabendo que os Minerais e Metais contribuíam principalmente 

pela variação do preço no primeiro período para as exportações totais brasileiras de 10,89%, 

este valor tem um aumento substancial em 2006-2012 para 25,52%. Relativamente à variação 

das quantidades exportadas de Commodities, houve um abrandamento nas quantidades, 

ocorrendo mesmo redução das quantidades exportadas no grupo dos Minerais e Metais (-1,69%). 

No período de 2000-2006, onde as exportações cresceram a 16,51% ao ano, nota-se 

uma estrutura exportadora mais diversificada. As Commodities têm influência em 64,32% na 

variação das exportações, mas a classe dos Produtos Manufacturados de Alta Tecnologia tem 

também um peso considerável na explicação da variação das exportações totais brasileiras 

(29,45%). A variação das quantidades exportadas de 19,46% prova o crescimento e a 

competitividade dos produtos ligados a essa classe. Em 2006-2012, há uma desaceleração do 

crescimento das exportações totais para uma taxa anual de 9,77% e com ela uma ainda maior 



54 
 

dependência da variação das Commodities relativamente às exportações totais. Apesar da taxa 

de crescimento anual das Commodities ter passado de 19,47% ao ano no primeiro momento, 

para 13,48% no segundo momento, esta classe de produtos passa a explicar quase 90% das 

exportações totais. 

Também é notória a retracção de ambas as classes de Manufacturados, em 2006-2012, 

onde a única contribuição positiva está no aumento dos preços médios dos Produtos 

Manufacturados de Alta Tecnologia. Os Manufacturados de Baixa Tecncologia que tinham taxas 

de crescimento anual positivas em 2000-2006 de 9,43% e explicavam 6,23% das exportações 

totais, passam para 2006-2012, para um valor de -0,02% ao ano afectando negativamente o 

crescimento das exportações (-0,02% por ano). 

Nestas duas classes de Produtos Manufacturados, em 2006-2012, só a variação de 

preço médio dos tipos de produtos explicam positivamente a variação das exportações totais. 

Sendo que a variação das quantidades exportadas e o efeito combinado, tanto nos Produtos 

Manufacturados de Baixa Tecnologia e de Alta Tecnologia contribuem de uma maneira negativa 

na variação das exportações totais brasileiras. Esta evolução sugere que o aumento de preço e a 

retracção das quantidades exportadas reflectem uma perda de competitividade, e uma estratégia 

em que deixa de ser viável a exportação de unidades que competem principalmente pelo preço, 

o que é um resultado esperado face à valorização da moeda e aos aumentos salariais 

verificados. 

Tendo em conta o verificado nos períodos 2000-2006 e 2006-2012, é possível 

estarmos, actualmente, perante a hipótese de Dutch Disease, verificável na clara concentração 

na exportação de Commodities e o baixo desempenho da Indústria nas Exportações (no 

período 2006-2012), durante um período onde existe uma valorização da moeda nacional, que 

pode estar a ser alvo de perdas de competitividade de seus produtos. 

 

4.4 Concentração das exportações – Calculo do índice de Herfindahl  

Nesta parte do capítulo, iremos analisar o nível de concentração das exportações 

brasileiras no período 2000-2012. Para isso usaremos o índice de Herfindahl para verificar se 

existe, ou não uma tendência de concentração das exportações brasileiras no período de análise. 

Índice de Herfindahl é calculado pela seguinte fórmula: 

∑  
 

 

Em que ―s‖ é o peso de cada sector relativamente às exportações totais em cada ano do 

período em análise. 
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O objectivo do índice é somar os valores das quotas ao quadrado, sendo que o mesmo 

varia entre 0 e 1, com 1 a ser concentração total, e valores próximos de zero a representarem 

uma forte dispersão das exportações. 

Na Tabela 6 são apresentados os pesos dos conjuntos dos cinco e dos dez maiores 

produtos exportados, face às exportações totais, pelo Brasil para cada ano do período. 

Tabela 6: Participações (%) dos grupos dos cinco e dos dez maiores produtos exportados entre 2000 e 

2012 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

5 Principais produtos 32,3 30,7 30,1 32,4 34,2 37,9 38,4 38,8 42,2 40,4 46,1 48,4 45,9 

10 Principais produtos 49,3 50,4 50,6 50,8 53,3 55,6 56,8 56,2 60,4 60,4 64,7 67,3 64,7 

 

Nesta tabela podemos verificar que as exportações brasileiras desde 2000 a 2012 têm 

uma tendência em se concentrar em conjuntos limitados de produtos. Em 2000, os cinco 

maiores produtos exportados representavam 32,3% das exportações totais, sendo que em 2012, 

os cinco maiores produtos exportados representavam 45,9% das exportações totais. 

Relativamente aos dez produtos mais exportados, em 2000 representavam 49,3% passando 

para 64,7% em 2012. 

Tabela 7: Posição dos maiores produtos brasileiros exportados 

TOTAL 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Minérios e desperdícios de metais 4 3 3 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 

Petróleo, produtos derivados de 

petróleo e prods. Conexos 
21 9 6 6 7 5 3 2 2 2 2 2 2 

Sementes e frutos oleaginosos 5 6 5 3 5 6 7 6 6 4 6 3 3 

Carne e preparados de carne 7 5 4 4 3 4 5 4 3 3 3 4 4 

Açucares, preparações de açúcar e mel 17 7 9 8 9 7 6 8 8 5 4 5 5 

Veículos automóveis, tractores, etc. 

suas partes e peças 
1 1 1 1 1 1 1 3 4 6 5 6 6 

Ferro e aço 2 4 2 2 2 2 4 5 5 7 7 7 7 

Café, chá, cacau, especiarias e suas 

preparações 
6 11 12 11 12 10 10 10 9 9 8 8 8 

Alimentos preparados p/ animais, 

excepto cereais sem moer 
9 8 8 7 8 13 16 16 13 8 10 9 9 

Outros equipamentos de transporte, 

suas partes e peças 
3 2 7 10 6 7 11 7 7 10 9 10 10 

               

Na tabela 7 vemos a evolução dos produtos mais exportados em 2012, durante o 

período de análise. De 2000 a 2007 o produto mais exportado é Veículos automóveis, tractores, 

etc., suas partes e peças, passando o Minérios e desperdício de metais a ser o produto mais 
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exportado pelo Brasil até 2012. Nos grupos dos cinco produtos mais vendidos, a existência de 

produtos manufacturados verifica-se em todos os anos, excepto em 2008, 2011 e 2012. Em 

2000 e 2001, dos cinco produtos mais exportados pelo Brasil, dois eram produtos 

manufacturados. Na Tabela 7 estão representados os índices de Herfindahl. Como era de 

esperar, os resultados mostram que ao longo do período as exportações tendem a concentrar-se 

mais em certos produtos, como se verifica na evolução do índice de 0,037 para 0,062, em 2000 

e 2012 respectivamente.  

 

Tabela 8: Índices de Herfindahl no período 2000 a 2012 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Índice de Herfindahl 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,06 

 

Os números equivalentes, que são os inversos dos índices ( 
 

 
 ), traduzem-se no número de 

sectores com a mesma dimensão que resultam no mesmo índice de concentração. 

 

Figura 11: Números equivalentes aos índices de Herfindahl 

Como mostra a Figura 11, os números equivalentes aos índices de Herfindahl mostram uma 

concentração das exportações em cada vez menos sectores ao longo do período. Esta 

informação vai na direcção da ideia da especialização brasileira em Commodities e a valorização 

da moeda, que foi presente no capítulo anterior. 
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4.5 Análise de risco, seguindo hipóteses para potenciais variações 

negativas do preço das Commodities no Brasil 

No intuito de uma observação mais precisa sobre a importância da subida dos preços 

médios das Commodities, são elaboradas as Variâncias e respectivos Desvios Padrão utilizando 

os preços médios mensais, de Maio de 2000 a Dezembro de 2012, dos oito grupos de 

Commodities seleccionadas. Com isto saberemos os intervalos de maior flutuação dos preços 

médios de uma amostra de oito grupos de produtos seleccionados, com o objectivo de especular 

as possíveis alterações no preço médio dos produtos e respectivo impacto nas exportações totais  

brasileiras. Com isto será feita a comparação dos preços médios de 2012 para saber qual seria 

o impacto da descida destes preços médios nas exportações e importações totais brasileiras. 

 
Tabela 9: Grupo dos Produtos seleccionados para fazer uma análise relativa à possível volatilidade dos 

preços médios 

 

Part. EXP 
2012 

P. Médios 
2012 Qts 2012 Total Exportado Variância 

D. 
Padrão 

Carne e Preparados de Carnes 0,07 2.581,96 5.921.751,21 15.289.724.756,75 289.241,98 537,81 

Açucares, Preparações de Açúcar 
e Mel 

0,06 534,88 24.463.703,51 13.085.145.733,96 24.833,16 157,59 

Café, Chá, Cacau, Especiarias e 
suas preparações 

0,03 4.075,06 1.749.226,77 7.128.204.033,21 1.224.534,65 1.106,59 

Alimentos preparados p/ animais, 
excepto cereais sem moer 

0,03 463,57 14.888.842,87 6.902.020.887,86 10.710,87 103,49 

Sementes e frutos oleaginosos 0,07 532,67 32.982.431,09 17.568.751.566,58 16.829,06 129,73 

Minérios e Desperdícios de Metais 0,15 104,56 343.625.821,77 35.929.515.924,17 1.538,91 39,23 

Petróleo, produtos derivados de 
Petróleo e prods. Conexos 

0,11 699,30 37.042.597,56 25.903.888.475,81 41.207,56 203,00 

Ferro e Aço 0,05 842,95 13.226.686,69 11.149.435.545,34 62.333,37 249,67 

Total 0,57 
  

132.956.686.923,67 
    

 

A Tabela 9, expõe os oito grupos de Commodities seleccionadas, assim como a sua 

participação nas exportações totais, preços médios em 2012, quantidades exportadas em 2012, 

valor das exportações em 2012, e respectivas variâncias e desvios padrão. 

Podemos verificar que os produtos com maior participação não são os que apresentam 

maiores desvios padrão. Minérios e Desperdícios de Metais e Petróleo, produtos derivados de 

Petróleo e prods. Conexos que têm uma participação nas expxortações totais de 0,15 e 0,11; 

apresentam desvios padrão com os valores 39,23 e 203,00 USD$ dólares, respectivamente. Já 

o grupo do Café, Chá, Cacau, Especiarias e suas preparações, que tem uma participação nas 

exportações totais em 2012 de 0,03, apresenta um desvio padrão com o valor de 1.106,59 

USD$ dólares. 

Calculadas as Variâncias e os Desvios Padrão, chegamos aos limites dos intervalos onde 

existem maior número de preços médios dos oito grupos de Commodities, verificados 
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mensalmente de 2000 a 2012. O objectivo é aplicar o desvio negativamente nos preços médios 

do ano  2012 para determinação do impacto da flutuação dos preços médios da amostra nas 

exportações totais brasileiras. Para analisar os efeitos da possível volatilidade dos preços, vamos 

aplicar os Desvios Padrão calculados tanto individualmente como no total dos oito produtos, 

como também usar a hipótese da descida de 25% e 50% do preço médio dos mesmos produtos 

e quais os efeitos. 

Como podemos verificar na Tabela 10, existem vários cenários possíveis devido às 

diferentes hipóteses na variação negativa dos preços médios dos oito grupos de Commodities 

possíveis. A hipótese onde ocorreria maior perda nas exportações totais brasileiras em 2012 

seria a da descida de 50% do Preço Médio em todos os oito grupos, onde ao saldo das 

exportações totais seria subtraído o montante de USD$ 68.188,92 milhões de dólares passando 

a contabilizar um total de USD$ 166.523,21 milhões de dólares. A hipótese mais positiva das que 

foram apresentadas é referente à variação negativa do Desvio Padrão no grupo de produtos 

Alimentos Preparados p/ Animais Excepto Cereais s/ Moer onde o saldo das exportações 

passaria a USD$ 233.171,24 milhões de dólares, devido a uma redução de USD$ 1540,90 

milhões de dólares ao seu total. 

Na Tabela 11, vamos fazer a mesma avaliação do risco, mas agora referente às 

importações em 2012. Vamos supor os mesmos desvios padrão, ou seja, que a mesma variação 

de preços sujeita às exportações será também a mesma para as importações. Tendo 

consciência que os preços médios de 2012 dos mesmos grupos importados são diferentes dos 

preços médios das exportações, as variações a que poderão estar sujeitas as importações são as 

seguintes. 
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Tabela 10: Efeito da variação dos preços médios das exportações no grupo de produtos seleccionados (em milhões de dólares) 

EXPORTAÇÔES ↓ 25% ↓ 50% 
D. Padrão (USD$ 
dólares) Efeito D. Padrão D. Padrão A D. Padrão B D. Padrão C D. Padrão D D. Padrão E D. Padrão F D. Padrão G D. Padrão H 

A- Carnes e Preparados de Carnes -3.822,43 -7.644,86 537,81 -3.184,79 -3.184,79         
 

    

B- Açucares, Preparações de Açúcar e Mel -3.271,29 -6.542,57 157,59 -3.855,12   -3.855,12       
 

    

C- Café, Chá, Cacau, Especiarias e Suas Preparações -1.782,05 -3.564,10 1.106,59 -1.935,67     -1.935,67     
 

    
D- Alimentos Preparados p/ Animais, Excepto Cereais sem 
Moer -1.725,51 -3.451,01 103,49 -1.540,90       -1.540,90   

 
    

E- Sementes e Frutos Oleaginosos -4.392,19 -8.784,38 129,73 -4.278,71         -4.278,71 
 

    

F- Minérios e Desperdícios de Metais -8.982,38 -17.964,76 39,23 -13.480,08           -13.480,08     
G- Petróleo, Produtos Derivados de Petróleo e Prods. 
Conexos -2.312,36 -4.624,71 203,00 -2.684,97           

 
-2.684,97   

H- Ferro e Aço -7.806,26 -15.612,53 249,67 -9.248,30           
 

  -9.248,30 

TOTAL do efeito da variação do preço -34.094,46 -68.188,92   -40.208,53 -3.184,79 -3.855,12 -1.935,67 -1.540,90 -4.278,71 -13.480,08 -2.684,97 -9.248,30 

TOTAL das EXP no Momento actual 200.617,67 166.523,21   194.503,60 231.527,34 230.857,01 232.776,46 233.171,24 230.433,43 221.232,06 232.027,16 225.463,84 

 
Tabela 11: Efeito da variação dos preços médios das importações no grupo de produtos seleccionados (em milhões de dólares) 

IMPORTAÇÕES ↓ 25% ↓ 50% 
D. Padrão 
(USD$ dólares) Efeito D. Padrão D. Padrão A D. Padrão B D. Padrão C D. Padrão D D. Padrão E D. Padrão F D. Padrão G D. Padrão H 

A- Carnes e Preparados de Carnes -88,12 -176,25 537,81 -30,45 -30,45               

B- Açucares, Preparações de Açúcar e Mel -856,49 -1.712,97 157,59 -279,85   -279,85   
 

  
 

    

C- Café, Chá, Cacau, Especiarias e Suas Preparações -62,33 -124,65 1.106,59 -68,27   
 

-68,27 
 

  
 

    
D- Alimentos Preparados p/ Animais, Excepto Cereais sem 
Moer -49,09 -98,18 103,49 -12,17   

 
  -12,17   

 
    

E- Sementes e Frutos Oleaginosos -50,96 -101,92 129,73 -42,51   
 

  
 

-42,51 
 

    

F- Minérios e Desperdícios de Metais -291,05 -582,10 39,23 -39,77   
 

  
 

  -39,77     
G- Petróleo, Produtos Derivados de Petróleo e Prods. 
Conexos -7.642,78 -15.285,56 203,00 -7.306,05   

 
  

 
  

 
-7.306,05   

H- Ferro e aço -5.997,35 -11.994,70 249,67 -968,39   
 

  
 

  
 

  -968,39 

TOTAL do efeito da variação do preço -15.038,17 -30.076,33  -8.747,46 -30,45 -279,85 -68,27 -12,17 -42,51 -39,77 -7.306,05 -968,39 

TOTAL das IMP no Momento actual 208.100,07 193.061,90  214.390,78 223.107,78 222.858,38 223.069,97 223.126,07 223.095,73 223.098,47 215.832,19 222.169,85 
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Tabela 12: Consequências da variação dos Preços médios no grupo de produtos em relação ao PIB brasileiro em 2012 (%). 

   2012 ↓ 25% ↓ 50% D. Padrão D. Padrão A D. Padrão B D. Padrão C D. Padrão D D. Padrão E D. Padrão F D. Padrão G D. Padrão H 

EXP TOTAIS 2012 COMO % DO PIB 10,42%                       

EXP TOTAIS 2012 COMO % DO PIB (prods. Seleccionados) 6,05%     
 

  
 

  
 

  
 

    

EXP TOTAIS ACTUAIS 2012 COMO % do PIB   10,42% 8,91% 7,39% 8,63% 10,28% 10,25% 10,33% 10,35% 10,23% 9,82% 10,30% 10,01% 

IMP TOTAIS 2012 COMO % DO PIB 9,91%     
 

  
 

  
 

  
 

    

IMP TOTAIS 2012 COMO % DO PIB (prods. Seleccionados) 2,67%     
 

  
 

  
 

  
 

    

IMP TOTAIS ACTUAIS 2012 COMO % do PIB   9,91% 9,24% 8,57% 9,52% 9,90% 9,89% 9,90% 9,90% 9,90% 9,90% 9,58% 9,86% 

S. COMERCIAL 2012 COMO % DO PIB 0,51%     
 

  
 

  
 

  
 

    

S. COMERCIAL 2012 COMO % DO PIB (prods. Seleccionados) 3,38%     
 

  
 

  
 

  
 

    

S. COMERCIAL ACTUAL 2012 COMO % DO PIB   0,51% -0,33% -1,18% -0,88% 0,37% 0,36% 0,43% 0,45% 0,33% -0,08% 0,72% 0,15% 

TAXA DE COBERTURA 2012 1,05     
 

  
 

  
 

  
 

    

TAXA DE COBERTURA ACTUAL 2012  1,05% 0,96 0,86 0,91 1,04 1,04 1,04 1,05 1,03 0,99 1,08 1,01 
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Tabela 13: Total exportado para quantidades de 2012 e preços de 2000 a 2006 e sua relação com o PIB brasileiro em 2012 (milhões de dólares). 

EXPORTAÇÕES 
P. médios 2000 
(USD$ dólares) 

Total EXP 
P. médios 2001 
(USD$ dólares) 

Total EXP 
P. médios 2002 
(USD$ dólares) 

Total EXP 
P. médios 2003 
(USD$ dólares) 

Total EXP 

A- Carnes e Preparados de Carnes 1.324,30 7.842,18 1.336,41 7.913,89 1.105,23 6.544,90 1.194,10 7.071,16 
B- Açúcares, Preparações de Açúcar e Mel 196,02 4.795,38 212,38 5.195,60 164,34 4.020,37 176,85 4.326,41 
C- Café, Chá, Cacau, Especiarias e Suas Preparações 1.756,40 3.072,34 1.140,85 1.995,61 952,91 1.666,86 1.189,19 2.080,16 
D- Alimentos Preparados p/ Animais, Excepto Cereais sem Moer 171,38 2.551,65 174,07 2.591,70 168,86 2.514,13 185,39 2.760,24 
E- Sementes e Frutos Oleaginosos 190,10 6.269,96 174,07 5.741,25 190,09 6.269,63 216,11 7.127,83 
F- Minérios e Desperdícios de Metais 21,64 7.436,06 20,97 7.205,83 19,96 6.858,77 22,15 7.611,31 
G- Petróleo, Produtos Derivados de Petróleo e Prods. Conexos 195,56 2.586,61 144,19 1.907,16 146,73 1.940,75 177,27 2.344,69 
H- Ferro e Aço 263,31 9.753,69 225,49 8.352,74 234,49 8.686,12 278,95 10.333,03 

TOTAL do efeito da variação do preço 
 

-92.069,98 
 

-95.474,07 
 

-97.876,32 
 

-92.723,00 
TOTAL das EXP no Momento actual 

 
142.642,15 

 
139.238,06 

 
136.835,81 

 
141.989,14 

% PIB 6,33% 
 

6,18% 
 

6,07% 
 

6,30% 
  

EXPORTAÇÕES 
 

P. médios 2004 
(USD$ dólares) 

Total EXP 
P. médios 2005 
(USD$ dólares) 

Total EXP 
P. médios 2006 
(USD$ dólares) 

Total EXP 

  A- Carnes e Preparados de Carnes 1.414,60 8.376,91 1.591,53 9.424,64 1.706,34 10.104,52 
  B- Açúcares, Preparações de Açúcar e Mel 178,69 4.371,42 224,00 5.479,87 334,13 8.174,06 
  C- Café, Chá, Cacau, Especiarias e Suas Preparações 1.452,40 2.540,58 2.044,88 3.576,96 2.173,94 3.802,71 
  D- Alimentos Preparados p/ Animais, Excepto Cereais sem Moer 218,38 3.251,43 194,99 2.903,18 194,15 2.890,67 
  E- Sementes e Frutos Oleaginosos 280,24 9.243,00 239,15 7.887,75 227,57 7.505,81 
  F- Minérios e Desperdícios de Metais 25,06 8.611,26 36,87 12.669,48 43,93 15.095,48 
  G- Petróleo, Produtos Derivados de Petróleo e Prods. Conexos 203,75 2.694,94 303,80 4.018,27 363,64 4.809,75 
  H- Ferro e Aço 381,59 14.135,08 452,15 16.748,81 492,06 18.227,18 
  TOTAL do efeito da variação do preço 

 
-83.153,23 

 
-73.668,88 

 
-65.767,65 

  TOTAL das EXP no Momento actual 
 

151.558,90 
 

161.043,25 
 

168.944,48 
  % PIB 6,73% 

 
7,15% 

 
7,50% 
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Das situações previstas o caso mais favorável ao Brasil, em termos de importação e 

relativamente à variação negativa dos preços médios, traduzir-se-ia, na hipótese de descida de 

50% dos preços médios dos oito grupos de produtos seleccionados, onde o total das importações 

descerá para USD$ 193.061,90 milhões de dólares devido a uma variação de USD$ -30.076,33 

milhões de dólares. Na pior das hipóteses elaboradas, as importações totais brasileiras só teriam 

uma redução de USD$ 12,17 milhões de dólares passando a representar um valor total de 

USD$ 223.126,07 milhões de dólares referente a uma variação negativa do desvio padrão dos 

Alimentos Preparados P/ Animais, Excepto Cereais S/ Moer. 

Na Tabela 12 iremos constatar o peso das exportações e importações totais, 

exportações e importações dos grupos de produtos seleccionados e Saldo Comercial face ao PIB 

brasileiro de 2012, que se traduz no valor total de USD$ 2.252.664 milhões de dólares.   

As exportações brasileiras, no ano de 2012, sem a ocorrência de variação negativa de 

preços médios nos oito produtos estudados, representam 10,42% do PIB do país. Esta análise é 

baseada nestes oito grupos de produtos, pois são os principais responsáveis pela variação das 

exportações totais brasileiras em 2006-2012 (onde influenciam principalmente pelo aumento 

dos seus preços médios) e as suas exportações representam 6,05% do PIB brasileiro em 2012. 

Com este estudo podemos chegar à conclusão que, no caso de haver uma descida de preços 

médios no grupo dos oito produtos de 50%, as exportações passariam a representar só 7,39% do 

PIB brasileiro.  

Representando, o saldo da Balança Comercial destes oito grupos de produtos, 3,38% do 

PIB brasileiro, uma descida dos preços médios, dos mesmos produtos, iria fazer com que o 

Saldo Comercial tivesse repercussões negativas face ao PIB Brasileiro, no ano de 2012. Estes 

casos seriam referentes à hipótese de descida de 25% e 50% dos preços médios dos produtos 

seleccionados, à hipótese de descida do Desvio Padrão em todos os produtos, como também na 

hipótese de descida do preço médio de Minérios e Desperdício de Metais no valor do seu Desvio 

Padrão. 

Em 2012, o Brasil possuía uma taxa de cobertura de 1,05 que, na hipótese de descida 

dos preços médios dos oito grupos de produtos em 25% e 50%, como também na descida do 

preço médio no valor do desvio padrão de Minérios e Desperdícios de Metais atingem valores 

0,96; 0,86 e 0,99 respectivamente. Nestas hipóteses, com as alterações nos preços médios 

afectos aos produtos exportados e importados, o valor obtido pelas exportações não é suficiente 

para garantir o valor necessário para suportar as importações brasileiras em 2012. 

Fazendo uma referência aos preços médios verificados de 2000 a 2006, vemos na 

Tabela 13 as principais alterações referentes à hipótese dos preços em vigor, em 2012, fossem 

substituídos pelos associados a cada um dos sete anos. Se no ano 2012, estivessem em vigor 

os preços médios referentes ao ano 2002, às exportações destes oito grupos de produtos seria 

subtraído o valor USD$ 97.876,32 milhões de dólares, passando o valor das exportações totais 

no ano de 2012 para USD$ 136.835,81 milhões de dólares no ano de 2012, fazendo com que 
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as exportações totais brasileiras representassem apenas 6,07% do PIB. Se este fosse o caso, a 

taxa de cobertura do Brasil seria 0,61 para o ano de 2012. 
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PARTE IV CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

5.1 Principais conclusões do Estudo 

Com este trabalho, pretendeu-se avaliar efeitos dinâmicos do aumento dos preços mundiais de 

Commodities na especialização e equilíbrio externo do Brasil no período 2000-2012. Existe uma 

discussão intensa relacionando a abundância de Recursos do país com o seu crescimento. A 

especialização a curto prazo é favorável, mas pode comprometer a sustentabilidade do 

crescimento do país a médio e longo prazo.  

Como teoricamente foi exposto, a existência de uma estrutura de exportações diversificada 

minimiza os riscos de choques e volatilidades de preços internacionais, um problema 

particularmente sensível no caso dos Recursos Naturais. Esta redução do risco vai ter influência 

nas variações dos rendimentos provenientes do Comércio Internacional, fazendo com que a sua 

contribuição para o crescimento do país seja mais regular. 

A evidência empírica indica que os preços das Commodities têm efeitos positivos sobre o 

crescimento a curto prazo, o que pode ser explicado pelos ganhos de rendimento real em função 

da melhoria dos termos de troca. Porém, a literatura alerta para o risco de efeitos negativos a 

longo prazo, o que se mostra consistente com a leitura da ―maldição‖ dos recursos naturais 

O Brasil desde cedo na sua história teve uma ligação estreita com os seus Recursos Naturais, 

sendo estes uns dos grandes responsáveis pelos resultados das suas exportações ao longo do 

tempo. Este facto verifica-se no período de análise, 2000-2012, em que as Commodities têm um 

papel fulcral na evolução das trocas comerciais brasileiras. 

No período 2000-2006, o Brasil tinha uma estrutura de exportações mais diversificada. As 

Commodities tinham um papel importante, explicando mais de 50% das exportações, mas neste 

período, os produtos manufacturados também deram uma contribuição bastante positiva, 

podendo-se concluir que o País estava a crescer a um ritmo semelhante. As quantidades 

exportadas de Manufacturados de Alta Tecnologia explicavam quase 19,5% da variação das 

exportações. Em 2000-2006, a subida dos preços não é a principal justificação do aumento das 

exportações, mas o aumento das quantidades exportadas. 

Já no período seguinte, a realidade é diferente. Há um domínio claro das Commodities na 

estrutura de exportações, sendo que a variação dos seus preços médios explicam quase 66% do 

crescimento das exportações nesse período. A indústria perde participação, havendo mesmo 

uma variação negativa das quantidades exportadas, mas para compensar há uma contribuição 

positiva da subida dos seus preços médios para a variação das exportações brasileiras no 

período. Pode-se dizer, perante estes acontecimentos, que os sectores industriais brasileiros 
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perdem competitividade no panorama internacional. O índice de Herfindahl permite-nos 

comprovar esta mesma especialização em Commodities por parte do Brasil. 

Neste segundo período, 2006-2012, tendo os ganhos do Comércio Internacional os maiores 

resultados muito devido a um grande aumento dos preços das Commodities, e havendo uma 

retracção dos sectores de Manufacturados, principalmente o de Baixa Tecnologia, face ao 

período anterior, existe a hipótese do Brasil estar a experienciar de Dutch Disease. As 

interpretações dos dados sugerem uma perda de competitividade nos Manufacturados de Baixa 

Tecnologia, que com maiores preços e menores capacidades exportadas, e aliadas à valorização 

da moeda nacional no mesmo momento e consequentemente o aumento dos salários dá força a 

esta mesma ideia. 

Com a elaboração das hipóteses de alteração dos preços internacionais de um pequeno grupo 

de Commodities, que representam mais de 50% das exportações em 2012, chegamos à 

conclusão que uma variação negativa nos preços destes mesmos produtos pode comprometer 

os resultados positivos do sector externo brasileiro. Esta afirmação traz algumas preocupações, 

devido ao facto do Brasil, apesar de apresentar saldos positivos na sua Balança Comercial, 

apresenta uma tendência de concentração da sua estrutura de exportações em Commodities, 

com os Manufacturados de Baixa e Alta Tecnologia a perder cada vez mais peso nas 

exportações. 

A dependência de uma estreita faixa de exportação dá origem a riscos associados com a falta de 

diversificação, agravando a vulnerabilidade do país a choques económicos. A diversificação das 

exportações visa mitigar esses riscos, incluindo a volatilidade e a instabilidade em exportações, 

que por sua vez têm efeitos macroeconómicos adversos sobre o crescimento, o emprego, 

planeamento de investimentos, capacidade de exportação, as reservas cambiais, inflação, fuga 

de capitais e, nomeadamente, pagamento da dívida (Samen, 2010). 

Geralmente, a diversificação das exportações executados nas seguintes formas: (a) a 

diversificação horizontal ocorre dentro de um mesmo sector (primário, secundário ou terciário) e 

implica um ajuste no mix de exportação do país, adicionando novos produtos para cestas de 

exportação existentes dentro do mesmo sector (por exemplo, produção de culturas fora de 

época), (b) diversificação vertical implica uma mudança do primário para o sector secundário ou 

terciário, o que normalmente implica aumento do valor acrescentado em actividades como o 

processamento, marketing e outros serviços, e (c) a diversificação diagonal implica uma 

mudança de produtos importados para o sector secundário e terciário, por exemplo, usando os 

bens importados para a produção de produtos manufacturados para as exportações 

(Samen, 2010). 

Normalmente, as reformas políticas necessárias para promover a diversificação das exportações 

exigem uma abordagem multifacetada que abrange o comércio, o investimento, as políticas 

industriais e reformas institucionais. As medidas específicas para promover a diversificação das 

exportações devem incluir uma série de medidas como investimento e políticas para promover a 
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indústria, financiamento de exportações, melhoria de infra-estruturas e comunicação, 

investimento em capital humano, restrições locais em relação ao IDE, entre outras. 

Para que haja desenvolvimento, são precisos processos económicos e sociais, sustentáveis. Esta 

conjuntura favorável verificada nos últimos anos vem disfarçar os problemas estruturais do país, 

que precisam de ser resolvidos com adopção de políticas sólidas com vista a um futuro 

sustentado por uma estrutura de exportações diversificada, que não faça do país, um país 

dependente dos ―bons ventos‖ provenientes dos aumentos dos preços internacionais dos 

Recursos Naturais. 

 

5.2 Limitações e Recomendações para futuros trabalhos 

Com a realização deste estudo e estabelecidas as suas principais conclusões, é possível 

identificar duas limitações na sua elaboração A primeira limitação é relativa à desagregação dos 

produtos brasileiros exportados e importados. Apesar de não interferir muito na linha de 

raciocínio nem nas conclusões verificadas, uma maior desagregação dos grupos de produtos 

utilizados neste estudo, trariam resultados mais precisos. 

Como o objecto de estudo era fazer uma relação entre Desenvolvimento do Brasil e o papel dos 

Recursos Naturais na estrutura de exportações do país, fazer uma intervenção ao papel da Taxa 

de Câmbio brasileira faria todo o sentido, pois, como inúmeros estudo indicam, trata-se de uma 

variável estratégica com um papel de relevo para o aumento da competitividade dos produtos de 

um país no panorama internacional e, consequentemente, para o Crescimento Económico. 

Numa perspectiva de futuros trabalhos, seria bastante interessante trazer ao debate do papel 

dos Recursos Naturais no Desenvolvimento do Brasil, os seguintes problemas: 

 Seria bastante interessante se, num estudo semelhante ao que foi feito anteriormente, 

fosse utilizada uma variável relativa à Taxa de Câmbio Real, para qual o seu efeito sobre 

o Comércio Internacional Brasileiro. 

 Fazer uma análise da produção e produtividade do país nos vários sectores económicos, 

no intuito de comparar com países com taxas de crescimento superiores, como também 

sugerir políticas e soluções no intuito de melhorar a estrutura produtiva do país e, 

consequentemente a competitividade dos seus produtos a nível internacional. 

 Uma análise sobre a redistribuição dos rendimentos provenientes dos Recursos 

Naturais, e seus efeitos na Economia e Sociedade Brasileiras. 
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Apêndice I 

Tabela 14: Classificação dos Produtos Brasileiros em Classes (Commodities, Produtos Manufacturados de 

Baixa Tecnologia e Produtos Manufacturados de Alta Tecnologia) 

TOTAL 

Commodities (I+II+III+IV) 

I - Alimentos e Outros 

Animais Vivos, Excepto Peixes 
Carne e Preparados de Carne 
Produtos Lácteos e Ovos 
Peixes, Crustáceos, Moluscos, etc. e suas Preparações 

Cereais e Preparações de Cereais 
Legumes e Frutas 
Açúcares, Preparações de Açúcar e Mel 
Café, Chá, Cacau, Especiarias e suas Preparações 
Alimentos Preparados p/ Animais, excepto Cereais sem Moer 
Produtos e Preparações Comestíveis Diversas 
Bebidas 
Fumo e seus Produtos 
Óleos e Gorduras de Origem Animal 
Óleos e Gorduras de Origem Vegetal, em Bruto ou Refinado 

Ceras e outros Óleos/ Gorduras de Origem Animal/Vegetal 

II - Matérias-Primas não comestíveis 

Couros, Peles e Peles Finais, sem Curtir 
Sementes e Frutos Oleaginosos 
Borracha em Bruto, Incl., Borracha Sintética e Regenerada 
Cortiça e Madeira 
Pasta e Desperdícios de Papel 
Fibras Têxteis e Desperd. n/ Manufatur. Em Fios ou Tecidos 

Produtos Animais e Vegetais em Bruto, não especificados 

III - Minerais e Metais 

Adubos e Minerais, em Bruto, exc. Petróleo, Carvão, etc. 
Minérios e Desperdício de Metais 
Manufacturas de Minerais não Metálicos 
Ferro e Aço 
Metais não Ferrosos 

Manufacturas de Metais, Diversas 

IV - Combustíveis 

Hulha, Coque e Briquetes 
Petróleo, Produtos derivados de Petróleo e Prods. Conexos 
Gás Natural e Manufacturado 

Energia Eléctrica 
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(Continuação da tabela 14) 

Manufacturados de Baixa Tecnologia (V+VI) 

V - Artigos manufacturados, classificados segundo o material 

Couro, Manufactura de Couro e Peles Finais Curtidas 
Manufacturas de Borracha, diversas 
Manufacturas de Cortiça e de Madeira, excepto Móveis 
Papel, Cartão e Artigos de Papel ou de Cartão 

Fios, Tecidos, Artigos Confecc. De Fibras Têxteis/Conexos 

VI - Artigos manufacturados diversos 

Arts. Sanitários, de Iluminação, Condut/ Calef. De Água, etc. 
Móveis e suas partes, Camas, Colchões e Semelhantes 

Artigos de Viagem, Bolsas e outros Artigos Semelhantes 
Vestuário e seus Acessórios 
Calçado 

Artigos Manufacturados diversos 

Manufacturados de Alta Tecnologia (VII+VIII) 

VII - Produtos Químicos 

Produtos Químicos Orgânicos 
Produtos Químicos Inorgânicos 
Materiais Tintoriais, Tanantes e Corantes 
Produtos Medicinais e Farmacêuticos 
Óleos Essenciais, Produtos de Perfumaria e Toucador 
Adubos ou Fertilizantes, Minerais ou Químicos 
Plásticos em Formas Primárias 

Plásticos em Formas não Primárias 

Materiais e Produtos Químicos diversos 

VIII - Máquinas e Material de Transporte 

Máquinas e Equip., Geradores de Força e suas Partes e Peças 
Máquinas Especiais para a Indústria, suas Partes e Peças 
Máquinas para Trabalhar, Metais, suas Partes e Peças 
Máquinas e Equip. Industr. Diversos, suas Partes e Peças 
Máquinas p/ Escritório/ Process. Dados, suas Partes e Peças 
Apars, Equip. p/ Telecom. Grav/ Reprod. Som, suas Partes e Peças 
Máquinas e Apars. Eléctricos, Diversos, suas Partes e Peças 
Veículos Automóveis, Tractores, etc. suas Partes e Peças 
Outros Equipamentos de Transporte, suas Partes e Peças 

Instrum. E Apars. Profissionais, Científicos, Controlo, etc. 

Equipamentos Fotográficos, Artigos de Óptica e Relojoaria 

 

(Nota: esta classificação toma por base as secções e capítulos da CUCI (Classificação Uniforme 

para o Comércio Internacional) do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio)). 
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Apêndices II  

Tabela 15: Exportações Brasileiras de Commodities e Produtos Manufacturados (baixa e alta tecnologia) e Part. (%) nas Exportações Totais. 

 
2000 

 
Total Toneladas P. Médio / Tonelada Participação (%) 

TOTAL 53.636.626.646,00 239.951.275,51 
 

100,00 

Commodities (I+II+III+IV) 27.154.475.364,00 229.642.126,21 
 

50,63 

I - Alimentos e Outros 10.615.102.010,00 23.197.780,15 1.846,96 19,79 

Animais Vivos, Excepto Peixes 5.645.378,00 734,34 7.687,68 0,01 
Carne e Preparados de Carne 1.926.740.812,00 1.454.907,30 1.324,30 3,59 
Productos Lácteos e Ovos 29.123.435,00 19.377,57 1.502,95 0,05 
Peixes, Crustáceos, Molúsculos, etc. e suas Preparções 238.957.586,00 57.041,18 4.189,21 0,45 
Cereais e Preparações de Cereais 65.742.615,00 80.551,38 816,16 0,12 
Legumes e Frutas 1.525.766.448,00 1.952.262,61 781,54 2,84 
Açúcares,Preparações de Açúcar e Mel 1.295.991.420,00 6.611.639,35 196,02 2,42 
Café, Chá, Cacau, Especiarias e suas Preparações 2.066.140.218,00 1.176.349,63 1.756,40 3,85 
Alimentos Preparados p/ Animais, excepto Cereais sem Moer 1.713.775.948,00 9.999.780,90 171,38 3,20 
Productos e Preparações Comestíveis Diversas 360.122.607,00 94.614,31 3.806,22 0,67 
Bebidas 69.977.287,00 192.637,45 363,26 0,13 
Fumo e seus Produtos 841.473.613,00 353.021,56 2.383,63 1,57 
Óleos e Gorduras de Origem Animal 4.544.224,00 7.135,09 636,88 0,01 
Óleos e Gorduras de Origem Vegetal, em Bruto ou Refinado 392.486.913,00 1.152.761,81 340,48 0,73 
Ceras e outros Óleos/ Gorduras de Origem Animal/Vegetal 78.613.506,00 44.965,69 1.748,30 0,15 

II - Matérias-Primas não comestíveis 4.846.187.570,00 17.782.844,20 589,64 9,04 

Couros, Peles e Peles Finais, sem Curtir 3.687.508,00 9.631,43 382,86 0,01 
Sementes e Frutos Oleaginosos 2.189.919.970,00 11.519.786,23 190,10 4,08 
Borracha em Bruto, Incl., Borracha Sintética e Regenerada 115.400.144,00 138.496,20 833,24 0,22 
Cortiça e Madeira 702.844.251,00 2.863.551,46 245,44 1,31 
Pasta e Desperdícios de Papel 1.602.406.856,00 3.013.829,62 531,68 2,99 
Fibras Têxteis e Desperd. n/ Manufatur. Em Fios ou Tecidos 92.331.612,00 97.345,05 948,50 0,17 
Produtos Animais e Vegetais em Bruto, não especificados 139.597.229,00 140.204,20 995,67 0,26 
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III - Minerais e Metais 10.784.830.291,00 184.022.699,27 815,61 20,11 

Adubos e Minerais, em Bruto, exc. Petróleo, Carvão, etc. 281.105.481,00 3.368.532,76 83,45 0,52 
Minérios e Desperdício de Metais 3.535.919.139,00 163.404.029,92 21,64 6,59 
Manufacturas de Minerais não Metálicos 863.216.438,00 2.158.388,00 399,94 1,61 
Ferro e Aço 3.632.657.828,00 13.796.290,03 263,31 6,77 
Metais não Ferrosos 1.757.220.322,00 991.788,07 1.771,77 3,28 
Manufacturas de Metais, Diversas 714.711.083,00 303.670,50 2.353,57 1,33 

IV - Combustíveis 908.355.493,00 4.638.802,60 310,32 1,69 

Hulha, Coque e Briquetes 226.324,00 662,09 341,83 0,00 
Petróleo, Produtos derivados de Petróleo e Prods. Conexos 905.993.640,00 4.632.714,54 195,56 1,69 
Gás Natural e Manufacturado 2.135.529,00 5.425,97 393,58 0,00 
Energia Eléctrica 

 
0,00 

 
0,00 

Manufacturados de Baixa Tecnologia (V+VI) 6.996.591.738,00 3.882.557,51 
 

13,04 

V - Artigos manufacturados, classificados segundo o material 4.070.724.879,00 3.342.039,07 2.295,37 7,59 

Couro, Manufactura de Couro e Peles Finais Curtidas 803.004.609,00 206.666,50 3.885,51 1,50 
Manufacturas de Borracha, diversas 658.903.235,00 234.985,67 2.804,01 1,23 
Manufacturas de Cortiça e de Madeira, excepto Móveis 776.515.734,00 1.418.832,53 547,29 1,45 
Papel, Cartão e Artigos de Papel ou de Cartão 937.901.608,00 1.224.088,51 766,20 1,75 
Fios, Tecidos, Artigos Confecc. De Fibras Têxteis/Conexos 894.399.693,00 257.465,86 3.473,86 1,67 

VI - Artigos manufacturados diversos 2.925.866.859,00 540.518,44 7.706,40 5,45 

Arts. Sanitários, de Iluminação, Condut/ Calef. De Água, etc. 27.483.333,00 26.019,03 1.056,28 0,05 
Móveis e suas partes, Camas, Colchões e Semelhantes 494.354.858,00 297.947,57 1.659,20 0,92 
Artigos de Viagem, Bolsas e outros Artigos Semelhantes 5.400.846,00 550,97 9.802,36 0,01 
Vestuário e seus Acessórios 280.461.188,00 21.079,09 13.305,19 0,52 
Calçado 1.617.195.054,00 113.219,46 14.283,72 3,02 
Artigos Manufacturados diversos 500.971.580,00 81.702,31 6.131,67 0,93 
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Manufacturados de Alta Tecnologia (VII+VIII) 19.485.559.544,00 6.426.591,79 
 

36,33 

VII - Produtos Químicos 3.563.426.605,00 4.361.341,11 2.562,90 6,64 

Produtos Químicos Orgânicos 1.178.628.825,00 2.083.117,37 565,80 2,20 
Produtos Químicos Inorgânicos 367.119.821,00 593.146,24 618,94 0,68 
Materiais Tintoriais, Tanantes e Corantes 213.933.646,00 122.622,73 1.744,65 0,40 
Produtos Medicinais e Farmaceuticos 265.410.426,00 20.390,08 13.016,65 0,49 
Óleos Essenciais, Produtos de Perfumaria e Toucador 231.751.252,00 153.459,54 1.510,18 0,43 
Adubos ou Fertilizantes, Minerais ou Químicos 52.100.618,00 291.242,27 178,89 0,10 
Plásticos em Formas Primárias 664.698.897,00 794.844,13 836,26 1,24 
Plásticos em Formas não Primárias 172.680.450,00 60.078,19 2.874,26 0,32 
Materiais e Produtos Químicos diversos 417.102.670,00 242.440,56 1.720,43 0,78 

VIII - Máquinas e Material de Transporte 15.922.132.939,00 2.065.250,68 18.156,55 29,69 

Máquinas e Equip., Geradores de Força e suas Partes e Peças 1.493.049.314,00 323.132,71 4.620,55 2,78 
Máquinas Especiais para a Indústria, suas Partes e Peças 892.706.896,00 174.614,44 5.112,45 1,66 
Máqunas para Trabalhar, Metais, suas Partes e Peças 172.461.869,00 42.939,18 4.016,42 0,32 
Máqunas e Equip. Industr. Diversos, suas Partes e Peças 1.535.759.779,00 307.745,38 4.990,36 2,86 
Máquinas p/ Escritório/ Process. Dados, suas Partes e Peças 489.740.923,00 18.973,69 25.811,58 0,91 
Apars, Equip. p/ Telecom. Grav/ Reprod. Som, suas Partes e Peças 1.595.623.088,00 27.905,83 57.178,85 2,97 
Máquinas e Apars. Electricos, Diversos, suas Partes e Peças 1.239.035.354,00 222.978,10 5.556,76 2,31 
Veículos Automóveis, Tractores, etc. suas Partes e Peças 4.366.347.523,00 838.020,72 5.210,31 8,14 
Outros Equipamentos de Transporte, suas Partes e Peças 3.618.659.875,00 73.957,00 48.929,24 6,75 
Instrum. E Apars. Profissionais, Científicos, Controlo, etc. 267.099.862,00 9.383,24 28.465,62 0,50 
Equipamentos Fotográficos, Artigos de Óptica e Relojoaria 251.648.456,00 25.600,39 9.829,87 0,47 
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TOTAL 134.196.028.258,00 418.928.319,70 
 

100,00 

Commodities (I+II+III+IV) 78.973.312.610,00 399.643.268,51 
 

58,85 

I - Alimentos e Outros 28.638.093.146,00 50.913.252,57 1.321,90 21,34 

Animais Vivos, Excepto Peixes 88.853.468,00 96.406,53 921,65 0,07 
Carne e Preparados de Carne 8.522.104.976,00 4.994.379,37 1.706,34 6,35 
Productos Lácteos e Ovos 169.079.666,00 109.384,40 1.545,74 0,13 
Peixes, Crustáceos, Molúsculos, etc. e suas Preparções 367.859.268,00 77.016,70 4.776,36 0,27 
Cereais e Preparações de Cereais 717.452.419,00 5.026.391,99 142,74 0,53 
Legumes e Frutas 2.351.355.967,00 2.817.096,99 834,67 1,75 
Açúcares,Preparações de Açúcar e Mel 6.372.101.199,00 19.070.558,41 334,13 4,75 
Café, Chá, Cacau, Especiarias e suas Preparações 3.897.595.416,00 1.792.867,82 2.173,94 2,90 
Alimentos Preparados p/ Animais, excepto Cereais sem Moer 2.589.971.946,00 13.340.196,51 194,15 1,93 
Productos e Preparações Comestíveis Diversas 330.245.863,00 246.155,67 1.341,61 0,25 
Bebidas 73.582.817,00 122.023,72 603,02 0,05 
Fumo e seus Produtos 1.751.726.280,00 581.380,20 3.013,05 1,31 
Óleos e Gorduras de Origem Animal 15.286.332,00 26.500,21 576,84 0,01 
Óleos e Gorduras de Origem Vegetal, em Bruto ou Refinado 1.297.204.480,00 2.531.571,66 512,41 0,97 
Ceras e outros Óleos/ Gorduras de Origem Animal/Vegetal 93.673.049,00 81.322,40 1.151,87 0,07 

II - Matérias-Primas não comestíveis 10.871.658.941,00 35.849.912,86 832,52 8,10 

Couros, Peles e Peles Finais, sem Curtir 6.699.453,00 12.442,13 538,45 0,00 
Sementes e Frutos Oleaginosos 5.691.073.245,00 25.007.505,73 227,57 4,24 
Borracha em Bruto, Incl., Borracha Sintética e Regenerada 305.849.400,00 184.037,24 1.661,89 0,23 
Cortiça e Madeira 1.566.011.909,00 3.741.339,10 418,57 1,17 
Pasta e Desperdícios de Papel 2.484.043.340,00 6.245.734,35 397,72 1,85 
Fibras Têxteis e Desperd. n/ Manufatur. Em Fios ou Tecidos 492.869.349,00 434.497,14 1.134,34 0,37 
Produtos Animais e Vegetais em Bruto, não especificados 325.112.245,00 224.357,16 1.449,08 0,24 
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III - Minerais e Metais 28.873.305.793,00 283.773.026,31 1.290,88 21,52 

Adubos e Minerais, em Bruto, exc. Petróleo, Carvão, etc. 595.075.843,00 4.858.163,71 122,49 0,44 
Minérios e Desperdício de Metais 11.110.665.596,00 252.904.020,52 43,93 8,28 
Manufacturas de Minerais não Metálicos 2.029.130.383,00 5.095.781,39 398,20 1,51 
Ferro e Aço 9.452.270.589,00 19.209.432,97 492,06 7,04 
Metais não Ferrosos 4.160.663.799,00 1.252.526,33 3.321,82 3,10 
Manufacturas de Metais, Diversas 1.525.499.583,00 453.101,39 3.366,80 1,14 

IV - Combustíveis 10.590.254.730,00 29.107.076,78 471,85 7,89 

Hulha, Coque e Briquetes 803.892,00 1.704,32 471,68 0,00 
Petróleo, Produtos derivados de Petróleo e Prods. Conexos 10.574.834.342,00 29.080.181,09 363,64 7,88 
Gás Natural e Manufacturado 14.616.496,00 25.191,37 580,22 0,01 
Energia Eléctrica 

 
0,00 

 
0,00 

Manufacturados de Baixa Tecnologia (V+VI) 12.015.214.019,00 6.243.130,35 
 

8,95 

V - Artigos manufacturados, classificados segundo o material 7.767.710.555,00 5.476.616,70 2.686,87 5,79 

Couro, Manufactura de Couro e Peles Finais Curtidas 1.995.079.985,00 430.494,56 4.634,39 1,49 
Manufacturas de Borracha, diversas 1.303.730.593,00 381.988,18 3.413,01 0,97 
Manufacturas de Cortiça e de Madeira, excepto Móveis 1.595.275.397,00 2.330.744,13 684,45 1,19 
Papel, Cartão e Artigos de Papel ou de Cartão 1.515.750.071,00 1.988.781,84 762,15 1,13 
Fios, Tecidos, Artigos Confecc. De Fibras Têxteis/Conexos 1.357.874.509,00 344.607,99 3.940,35 1,01 

VI - Artigos manufacturados diversos 4.247.503.464,00 766.513,65 12.619,10 3,17 

Arts. Sanitários, de Iluminação, Condut/ Calef. De Água, etc. 143.392.077,00 82.291,44 1.742,49 0,11 
Móveis e suas partes, Camas, Colchões e Semelhantes 962.850.417,00 462.315,70 2.082,67 0,72 
Artigos de Viagem, Bolsas e outros Artigos Semelhantes 15.259.863,00 687,22 22.205,11 0,01 
Vestuário e seus Acessórios 283.974.624,00 12.839,37 22.117,49 0,21 
Calçado 1.957.276.332,00 101.452,76 19.292,49 1,46 
Artigos Manufacturados diversos 884.750.151,00 106.927,16 8.274,33 0,66 
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Manufacturados de Alta Tecnologia (VII+VIII) 43.207.501.629,00 13.041.920,84 
 

32,20 

VII - Produtos Químicos 9.257.941.818,00 8.742.117,19 3.780,51 6,90 

Produtos Químicos Orgânicos 3.703.698.801,00 4.737.940,78 781,71 2,76 
Produtos Químicos Inorgânicos 623.294.551,00 750.394,01 830,62 0,46 
Materiais Tintoriais, Tanantes e Corantes 337.576.207,00 178.191,11 1.894,46 0,25 
Produtos Medicinais e Farmaceuticos 665.423.725,00 29.947,43 22.219,73 0,50 
Óleos Essenciais, Produtos de Perfumaria e Toucador 641.337.052,00 343.365,02 1.867,80 0,48 
Adubos ou Fertilizantes, Minerais ou Químicos 163.479.395,00 733.568,06 222,86 0,12 
Plásticos em Formas Primárias 1.826.496.580,00 1.395.849,88 1.308,52 1,36 
Plásticos em Formas não Primárias 493.919.555,00 169.920,49 2.906,77 0,37 
Materiais e Produtos Químicos diversos 802.715.952,00 402.940,41 1.992,15 0,60 

VIII - Máquinas e Material de Transporte 33.949.559.811,00 4.299.803,65 22.328,73 25,30 

Máquinas e Equip., Geradores de Força e suas Partes e Peças 4.527.251.679,00 767.357,76 5.899,79 3,37 
Máquinas Especiais para a Indústria, suas Partes e Peças 3.403.609.275,00 547.508,21 6.216,54 2,54 
Máqunas para Trabalhar, Metais, suas Partes e Peças 279.972.723,00 45.287,08 6.182,18 0,21 
Máqunas e Equip. Industr. Diversos, suas Partes e Peças 3.296.322.917,00 524.580,01 6.283,74 2,46 
Máquinas p/ Escritório/ Process. Dados, suas Partes e Peças 496.389.564,00 18.980,94 26.152,01 0,37 
Apars, Equip. p/ Telecom. Grav/ Reprod. Som, suas Partes e Peças 3.311.416.461,00 32.024,19 103.403,60 2,47 
Máquinas e Apars. Electricos, Diversos, suas Partes e Peças 2.372.419.460,00 391.432,22 6.060,87 1,77 
Veículos Automóveis, Tractores, etc. suas Partes e Peças 11.870.788.866,00 1.849.058,75 6.419,91 8,85 
Outros Equipamentos de Transporte, suas Partes e Peças 3.715.520.070,00 88.813,26 41.835,19 2,77 
Instrum. E Apars. Profissionais, Científicos, Controlo, etc. 523.765.534,00 19.066,05 27.471,11 0,39 
Equipamentos Fotográficos, Artigos de Óptica e Relojoaria 152.103.262,00 15.695,18 9.691,08 0,11 
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TOTAL 234.712.134.497,00 540.492.587,58 
 

100,00 

Commodities (I+II+III+IV) 168.613.097.514,00 523.965.627,67 
 

71,84 

I - Alimentos e Outros 60.092.702.522,00 76.681.899,24 2.352,94 25,60 

Animais Vivos, Excepto Peixes 642.567.351,00 244.762,26 2.625,27 0,27 
Carne e Preparados de Carne 15.289.727.401,00 5.921.751,21 2.581,96 6,51 
Productos Lácteos e Ovos 196.126.450,00 75.401,09 2.601,11 0,08 
Peixes, Crustáceos, Molúsculos, etc. e suas Preparções 210.044.115,00 40.831,55 5.144,16 0,09 
Cereais e Preparações de Cereais 6.742.880.880,00 23.541.086,54 286,43 2,87 
Legumes e Frutas 3.446.921.615,00 2.836.403,33 1.215,24 1,47 
Açúcares,Preparações de Açúcar e Mel 13.085.073.792,00 24.463.703,51 534,88 5,57 
Café, Chá, Cacau, Especiarias e suas Preparações 7.128.197.969,00 1.749.226,77 4.075,06 3,04 
Alimentos Preparados p/ Animais, excepto Cereais sem Moer 6.902.076.882,00 14.888.842,87 463,57 2,94 
Productos e Preparações Comestíveis Diversas 542.018.572,00 138.884,74 3.902,65 0,23 
Bebidas 129.814.600,00 150.534,61 862,36 0,06 
Fumo e seus Produtos 3.256.987.488,00 637.776,21 5.106,79 1,39 
Óleos e Gorduras de Origem Animal 19.607.769,00 11.862,67 1.652,90 0,01 
Óleos e Gorduras de Origem Vegetal, em Bruto ou Refinado 2.288.938.964,00 1.911.282,99 1.197,59 0,98 
Ceras e outros Óleos/ Gorduras de Origem Animal/Vegetal 211.718.674,00 69.548,89 3.044,17 0,09 

II - Matérias-Primas não comestíveis 26.791.024.085,00 45.521.547,23 1.575,25 11,41 

Couros, Peles e Peles Finais, sem Curtir 8.468.042,00 7.109,48 1.191,09 0,00 
Sementes e Frutos Oleaginosos 17.568.666.372,00 32.982.431,09 532,67 7,49 
Borracha em Bruto, Incl., Borracha Sintética e Regenerada 432.720.711,00 130.174,66 3.324,15 0,18 
Cortiça e Madeira 992.166.079,00 2.047.071,34 484,68 0,42 
Pasta e Desperdícios de Papel 4.705.931.121,00 8.940.182,11 526,38 2,00 
Fibras Têxteis e Desperd. n/ Manufatur. Em Fios ou Tecidos 2.275.878.017,00 1.143.477,33 1.990,31 0,97 
Produtos Animais e Vegetais em Bruto, não especificados 807.193.743,00 271.101,22 2.977,46 0,34 
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III - Minerais e Metais 55.260.159.791,00 364.471.923,01 1.932,73 23,54 

Adubos e Minerais, em Bruto, exc. Petróleo, Carvão, etc. 769.342.858,00 4.006.727,02 192,01 0,33 
Minérios e Desperdício de Metais 35.931.226.507,00 343.625.821,77 104,56 15,31 
Manufacturas de Minerais não Metálicos 1.862.445.009,00 2.373.077,75 784,82 0,79 
Ferro e Aço 11.149.457.534,00 13.226.686,69 842,95 4,75 
Metais não Ferrosos 2.444.775.432,00 758.429,00 3.223,47 1,04 
Manufacturas de Metais, Diversas 3.102.912.451,00 481.180,78 6.448,54 1,32 

IV - Combustíveis 26.469.211.116,00 37.290.258,19 3.416.905.628,67 11,28 

Hulha, Coque e Briquetes 235.438,00 518,61 453,98 0,00 
Petróleo, Produtos derivados de Petróleo e Prods. Conexos 25.903.724.139,00 37.042.597,56 699,30 11,04 
Gás Natural e Manufacturado 155.222.917,00 247.141,99 628,07 0,07 
Energia Eléctrica 410.028.622,00 0,03 13.667.620.733,33 0,17 

Manufacturados de Baixa Tecnologia (V+VI) 11.999.011.400,00 4.351.797,20 
 

5,11 

V - Artigos manufacturados, classificados segundo o material 8.000.977.054,00 3.865.362,84 3.832,56 3,41 

Couro, Manufactura de Couro e Peles Finais Curtidas 2.133.899.686,00 401.240,66 5.318,25 0,91 
Manufacturas de Borracha, diversas 2.026.619.043,00 304.837,56 6.648,19 0,86 
Manufacturas de Cortiça e de Madeira, excepto Móveis 898.165.690,00 1.098.339,00 817,75 0,38 
Papel, Cartão e Artigos de Papel ou de Cartão 1.946.504.338,00 1.874.475,40 1.038,43 0,83 
Fios, Tecidos, Artigos Confecc. De Fibras Têxteis/Conexos 995.788.297,00 186.470,21 5.340,20 0,42 

VI - Artigos manufacturados diversos 3.998.034.346,00 486.434,36 22.989,77 1,70 

Arts. Sanitários, de Iluminação, Condut/ Calef. De Água, etc. 341.245.452,00 36.891,36 9.250,01 0,15 
Móveis e suas partes, Camas, Colchões e Semelhantes 723.369.587,00 273.939,03 2.640,62 0,31 
Artigos de Viagem, Bolsas e outros Artigos Semelhantes 14.157.371,00 261,69 54.099,16 0,01 
Vestuário e seus Acessórios 166.944.505,00 4.526,32 36.883,05 0,07 
Calçado 1.286.474.112,00 58.408,97 22.025,28 0,55 
Artigos Manufacturados diversos 1.465.843.319,00 112.406,99 13.040,50 0,62 
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Manufacturados de Alta Tecnologia (VII+VIII) 54.100.025.583,00 12.175.162,72 
 

23,05 

VII - Produtos Químicos 15.004.564.681,00 8.827.201,40 8.294,01 6,39 

Produtos Químicos Orgânicos 5.562.678.893,00 4.608.141,05 1.207,14 2,37 
Produtos Químicos Inorgânicos 1.242.731.007,00 945.572,73 1.314,26 0,53 
Materiais Tintoriais, Tanantes e Corantes 490.280.202,00 206.462,62 2.374,67 0,21 
Produtos Medicinais e Farmaceuticos 1.597.937.626,00 28.825,04 55.435,75 0,68 
Óleos Essenciais, Produtos de Perfumaria e Toucador 1.099.840.776,00 312.821,12 3.515,88 0,47 
Adubos ou Fertilizantes, Minerais ou Químicos 324.097.440,00 599.778,53 540,36 0,14 
Plásticos em Formas Primárias 2.579.358.410,00 1.571.344,11 1.641,50 1,10 
Plásticos em Formas não Primárias 672.932.556,00 128.199,18 5.249,12 0,29 
Materiais e Produtos Químicos diversos 1.434.707.771,00 426.057,03 3.367,41 0,61 

VIII - Máquinas e Material de Transporte 39.095.460.902,00 3.347.961,32 25.939,34 16,66 

Máquinas e Equip., Geradores de Força e suas Partes e Peças 5.207.209.213,00 598.448,91 8.701,18 2,22 
Máquinas Especiais para a Indústria, suas Partes e Peças 5.287.357.884,00 502.243,26 10.527,48 2,25 
Máqunas para Trabalhar, Metais, suas Partes e Peças 303.122.136,00 28.407,28 10.670,58 0,13 
Máqunas e Equip. Industr. Diversos, suas Partes e Peças 4.803.833.405,00 462.477,81 10.387,17 2,05 
Máquinas p/ Escritório/ Process. Dados, suas Partes e Peças 339.594.047,00 5.742,63 59.135,63 0,14 
Apars, Equip. p/ Telecom. Grav/ Reprod. Som, suas Partes e Peças 838.062.310,00 11.694,16 71.665,05 0,36 
Máquinas e Apars. Electricos, Diversos, suas Partes e Peças 2.551.458.908,00 189.510,76 13.463,40 1,09 
Veículos Automóveis, Tractores, etc. suas Partes e Peças 12.067.723.046,00 1.285.262,18 9.389,31 5,14 
Outros Equipamentos de Transporte, suas Partes e Peças 6.860.009.106,00 240.533,53 28.519,97 2,92 
Instrum. E Apars. Profissionais, Científicos, Controlo, etc. 729.769.205,00 14.153,59 51.560,72 0,31 
Equipamentos Fotográficos, Artigos de Óptica e Relojoaria 107.321.642,00 9.487,23 11.312,22 0,05 
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Apêndice III 

Tabela 16: Importações Brasileiras de Commodities e Produtos Manufacturados (baixa e alta tecnologia) e Part. (%) nas Importações Totais. 

 
2000 

 
Total Toneladas P. Médio / Tonelada Participação (%) 

TOTAL 55.834.654.310,00 92.792.044,26 519.034,87 100,00 

Commodities (I+II+III+IV) 16.608.727.096,00 73.134.387,55 36.416,26 29,75 

I - Alimentos e Outros 3.521.521.863,00 13.650.702,74 17.799,17 6,31 

Animais Vivos, Excepto Peixes 35.578.636 30.049 1.184,00 0,06 
Carne e Preparados de Carne 128.269.202 80.183 1.599,71 0,23 
Productos Lácteos e Ovos 380.982.982 308.665 1.234,29 0,68 
Peixes, Crustáceos, Molúsculos, etc. e suas Preparções 297.663.799 194.678 1.529,01 0,53 
Cereais e Preparações de Cereais 1.465.193.091 11.465.835 127,79 2,62 
Legumes e Frutas 493.761.324 743.793 663,84 0,88 
Açúcares,Preparações de Açúcar e Mel 47.355.622 37.141 1.275,02 0,08 
Café, Chá, Cacau, Especiarias e suas Preparações 112.965.758 106.081 1.064,90 0,20 
Alimentos Preparados p/ Animais, excepto Cereais sem Moer 61.066.305 207.503 294,29 0,11 
Productos e Preparações Comestíveis Diversas 125.227.317 52.797 2.371,88 0,22 
Bebidas 136.453.674 60.365 2.260,46 0,24 
Fumo e seus Produtos 18.280.295 7.719 2.368,12 0,03 
Óleos e Gorduras de Origem Animal 18.521.284 58.511 316,54 0,03 
Óleos e Gorduras de Origem Vegetal, em Bruto ou Refinado 179.350.905 272.911 657,18 0,32 
Ceras e outros Óleos/ Gorduras de Origem Animal/Vegetal 20.851.669 24.470 852,14 0,04 

II - Matérias-Primas não comestíveis 1.240.155.586,00 2.038.622,32 8.852,76 2,22 

Couros, Peles e Peles Finais, sem Curtir 5.028.745 5.046 996,49 0,01 
Sementes e Frutos Oleaginosos 143.025.185 825.418 173,28 0,26 
Borracha em Bruto, Incl., Borracha Sintética e Regenerada 267.750.698 262.082 1.021,63 0,48 
Cortiça e Madeira 11.670.027 160.666 72,64 0,02 
Pasta e Desperdícios de Papel 236.425.874 366.574 644,96 0,42 
Fibras Têxteis e Desperd. n/ Manufatur. Em Fios ou Tecidos 444.729.244 391.479 1.136,02 0,80 
Produtos Animais e Vegetais em Bruto, não especificados 131.525.813 27.357 4.807,74 0,24 
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  (continuação Tabela 16) 

 
2000 

 
Total Toneladas P. Médio / Tonelada Participação (%) 

III - Minerais e Metais 3.555.956.153,00 6.251.397,56 9.291,82 6,37 

Adubos e Minerais, em Bruto, exc. Petróleo, Carvão, etc. 208.670.184 3.257.722 64,05 0,37 
Minérios e Desperdício de Metais 394.669.779 899.517 438,76 0,71 
Manufacturas de Minerais não Metálicos 388.556.467 503.288 772,04 0,70 
Ferro e Aço 631.389.757 1.000.507 631,07 1,13 
Metais não Ferrosos 1.110.586.330 416.072 2.669,22 1,99 
Manufacturas de Metais, Diversas 822.083.636 174.293 4.716,68 1,47 

IV – Combustíveis 8.291.093.494,00 51.193.664,94 472,51 14,85 

Hulha, Coque e Briquetes 635.256.557 16.448.930 38,62 1,14 
Petróleo, Produtos derivados de Petróleo e Prods. Conexos 6.743.093.117 30.448.030 221,46 12,08 
Gás Natural e Manufacturado 912.743.820 4.296.706 212,43 1,63 
Energia Eléctrica 

 
0 

 
0,00 

Manufacturados de Baixa Tecnologia (V+VI) 4.042.854.935,00 1.883.509,83 46.022,70 7,24 

V - Artigos manufacturados, classificados segundo o material 2.601.529.800,00 1.585.938,42 14.784,53 4,66 

Couro, Manufactura de Couro e Peles Finais Curtidas 181.675.015 23.733 7.655,10 0,33 
Manufacturas de Borracha, diversas 591.019.419 207.894 2.842,88 1,06 
Manufacturas de Cortiça e de Madeira, excepto Móveis 63.944.547 173.721 368,09 0,11 
Papel, Cartão e Artigos de Papel ou de Cartão 720.455.193 839.275 858,43 1,29 
Fios, Tecidos, Artigos Confecc. De Fibras Têxteis/Conexos 1.044.435.626 341.315 3.060,03 1,87 

VI - Artigos manufacturados diversos 1.441.325.135,00 297.571,42 31.238,17 2,58 

Arts. Sanitários, de Iluminação, Condut/ Calef. De Água, etc. 37.001.094 9.939,14 3.722,77 0,07 
Móveis e suas partes, Camas, Colchões e Semelhantes 146.007.612 33.591,51 4.346,56 0,26 
Artigos de Viagem, Bolsas e outros Artigos Semelhantes 40.421.866 15.437,24 2.618,47 0,07 
Vestuário e seus Acessórios 172.656.717 28.508,57 6.056,31 0,31 
Calçado 48.560.345 5.040,78 9.633,50 0,09 
Artigos Manufacturados diversos 996.677.501 205.054 4.860,56 1,79 
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  (continuação Tabela 16) 

 
2000 

 
Total Toneladas P. Médio / Tonelada Participação (%) 

Manufacturados de Alta Tecnologia (VII+VIII) 35.183.072.279,00 17.774.146,88 436.595,91 63,01 

VII - Produtos Químicos 9.998.598.492,00 16.168.205,14 84.078,48 17,91 

Produtos Químicos Orgânicos 3.025.536.694 1.773.452,90 1.706,01 5,42 
Produtos Químicos Inorgânicos 553.904.797 2.485.634,74 222,84 0,99 
Materiais Tintoriais, Tanantes e Corantes 502.841.026 190.358,76 2.641,54 0,90 
Produtos Medicinais e Farmaceuticos 1.755.263.984 25.922,27 67.712,59 3,14 
Óleos Essenciais, Produtos de Perfumaria e Toucador 325.190.128 84.934,60 3.828,71 0,58 
Adubos ou Fertilizantes, Minerais ou Químicos 1.271.179.042 10.184.733,01 124,81 2,28 
Plásticos em Formas Primárias 1.315.267.167 1.009.142,71 1.303,35 2,36 
Plásticos em Formas não Primárias 382.672.127 101.673,34 3.763,74 0,69 
Materiais e Produtos Químicos diversos 866.743.527 312.352,80 2.774,89 1,55 

VIII - Máquinas e Material de Transporte 25.184.473.787,00 1.605.941,74 352.517,43 45,11 

Máquinas e Equip., Geradores de Força e suas Partes e Peças 2.122.648.996 121.067,91 17.532,71 3,80 
Máquinas Especiais para a Indústria, suas Partes e Peças 2.172.330.058 144.705,92 15.012,03 3,89 
Máqunas para Trabalhar, Metais, suas Partes e Peças 519.933.358 33.052,68 15.730,44 0,93 
Máqunas e Equip. Industr. Diversos, suas Partes e Peças 2.774.394.371 228.150,84 12.160,35 4,97 
Máquinas p/ Escritório/ Process. Dados, suas Partes e Peças 1.960.155.909 63.102,70 31.062,95 3,51 
Apars, Equip. p/ Telecom. Grav/ Reprod. Som, suas Partes e Peças 3.066.162.364 67.540,43 45.397,44 5,49 
Máquinas e Apars. Electricos, Diversos, suas Partes e Peças 5.826.373.677 324.915,51 17.931,97 10,44 
Veículos Automóveis, Tractores, etc. suas Partes e Peças 3.701.704.711 567.341,19 6.524,65 6,63 
Outros Equipamentos de Transporte, suas Partes e Peças 1.207.020.732 12.038,54 100.263,05 2,16 
Instrum. E Apars. Profissionais, Científicos, Controlo, etc. 1.293.426.953 18.561,54 69.683,17 2,32 
Equipamentos Fotográficos, Artigos de Óptica e Relojoaria 540.322.658 25.464,49 21.218,67 0,97 

 

 

 



94 
 

 

  (continuação Tabela 16) 

 
2006 

 
Total Toneladas P. Médio / Tonelada Participação (%) 

TOTAL 91.395.413.221,00 102.273.566,87 461.076,64 100,00 

Commodities (I+II+III+IV) 31.298.102.717,00 76.411.939,72 47.338,11 34,24 

I - Alimentos e Outros 4.071.353.116,00 11.805.751,30 23.005,52 4,45 

Animais Vivos, Excepto Peixes 1.759.578 696 2.527,90 0,00 
Carne e Preparados de Carne 85.543.200 30.609 2.794,73 0,09 
Productos Lácteos e Ovos 175.269.644 96.306 1.819,92 0,19 
Peixes, Crustáceos, Molúsculos, etc. e suas Preparções 445.338.450 180.374 2.468,97 0,49 
Cereais e Preparações de Cereais 1.606.157.839 9.507.386 168,94 1,76 
Legumes e Frutas 677.100.919 1.013.786 667,89 0,74 
Açúcares,Preparações de Açúcar e Mel 29.874.798 29.075 1.027,51 0,03 
Café, Chá, Cacau, Especiarias e suas Preparações 154.638.111 99.143 1.559,75 0,17 
Alimentos Preparados p/ Animais, excepto Cereais sem Moer 135.305.168 297.060 455,48 0,15 
Productos e Preparações Comestíveis Diversas 179.861.790 170.417 1.055,42 0,20 
Bebidas 244.336.509 92.472 2.642,27 0,27 
Fumo e seus Produtos 30.130.281 11.313 2.663,43 0,03 
Óleos e Gorduras de Origem Animal 8.403.380 8.846 949,95 0,01 
Óleos e Gorduras de Origem Vegetal, em Bruto ou Refinado 247.728.336 222.479 1.113,49 0,27 
Ceras e outros Óleos/ Gorduras de Origem Animal/Vegetal 49.905.113 45.790 1.089,87 0,05 

II - Matérias-Primas não comestíveis 1.413.288.917,00 1.307.213,68 9.876,96 1,55 

Couros, Peles e Peles Finais, sem Curtir 6.963.229 7.093 981,77 0,01 
Sementes e Frutos Oleaginosos 21.900.115 87.593 250,02 0,02 
Borracha em Bruto, Incl., Borracha Sintética e Regenerada 733.325.252 347.658 2.109,33 0,80 
Cortiça e Madeira 23.427.349 297.638 78,71 0,03 
Pasta e Desperdícios de Papel 212.805.061 361.604 588,5 0,23 
Fibras Têxteis e Desperd. n/ Manufatur. Em Fios ou Tecidos 227.615.328 163.823 1.389,40 0,25 
Produtos Animais e Vegetais em Bruto, não especificados 187.252.583 41.805 4.479,23 0,20 
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  (continuação Tabela 16) 

 
2006 

 
Total Toneladas P. Médio / Tonelada Participação (%) 

III - Minerais e Metais 8.644.225.908,00 10.908.509,38 13.648,80 9,46 

Adubos e Minerais, em Bruto, exc. Petróleo, Carvão, etc. 284.528.536 5.401.546 52,68 0,31 
Minérios e Desperdício de Metais 1.670.928.777 1.085.156 1.539,80 1,83 
Manufacturas de Minerais não Metálicos 593.013.858 830.064 714,42 0,65 
Ferro e Aço 1.774.883.425 2.793.948 635,26 1,94 
Metais não Ferrosos 2.659.737.116 463.181 5.742,32 2,91 
Manufacturas de Metais, Diversas 1.661.134.196 334.615 4.964,32 1,82 

IV – Combustíveis 17.169.234.776,00 52.390.465,36 806,83 18,79 

Hulha, Coque e Briquetes 1.746.052.227 16.065.378 108,68 1,91 
Petróleo, Produtos derivados de Petróleo e Prods. Conexos 13.647.458.489 27.974.512 487,85 14,93 
Gás Natural e Manufacturado 1.756.159.027 8.350.575 210,3 1,92 
Energia Eléctrica 19.565.033 0 

 
0,02 

Manufacturados de Baixa Tecnologia (V+VI) 6.271.963.940,00 2.552.651,97 51.601,68 6,86 

V - Artigos manufacturados, classificados segundo o material 3.762.432.769,00 2.083.953,84 13.670,62 4,12 

Couro, Manufactura de Couro e Peles Finais Curtidas 141.141.966 23.123,88 6.103,73 0,15 
Manufacturas de Borracha, diversas 1.029.912.310 305.365,39 3.372,72 1,13 
Manufacturas de Cortiça e de Madeira, excepto Móveis 93.068.128 230.055,09 404,55 0,10 
Papel, Cartão e Artigos de Papel ou de Cartão 899.617.269 966.124,11 931,16 0,98 
Fios, Tecidos, Artigos Confecc. De Fibras Têxteis/Conexos 1.598.693.096 559.285,37 2.858,46 1,75 

VI - Artigos manufacturados diversos 2.509.531.171,00 468.698,13 37.931,06 2,75 

Arts. Sanitários, de Iluminação, Condut/ Calef. De Água, etc. 68.270.362 15.283,19 4.467,02 0,07 
Móveis e suas partes, Camas, Colchões e Semelhantes 202.136.948 35.116,30 5.756,21 0,22 
Artigos de Viagem, Bolsas e outros Artigos Semelhantes 123.805.562 40.140,23 3.084,33 0,14 
Vestuário e seus Acessórios 442.306.131 64.632,97 6.843,35 0,48 
Calçado 149.166.721 11.716,71 12.731,11 0,16 
Artigos Manufacturados diversos 1.523.845.447 301.808,72 5.049,04 1,67 
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  (continuação Tabela 16) 

 
2006 

 
Total Toneladas P. Médio / Tonelada Participação (%) 

Manufacturados de Alta Tecnologia (VII+VIII) 53.825.346.564,00 23.308.975,18 362.136,85 58,89 

VII - Produtos Químicos 16.481.800.429,00 20.815.054,03 96.698,00 18,03 

Produtos Químicos Orgânicos 4.475.955.957 2.028.802,10 2.206,21 4,90 
Produtos Químicos Inorgânicos 1.127.823.582 4.223.930,22 267,01 1,23 
Materiais Tintoriais, Tanantes e Corantes 645.732.587 204.856,83 3.152,12 0,71 
Produtos Medicinais e Farmaceuticos 3.029.355.923 39.494,88 76.702,51 3,31 
Óleos Essenciais, Produtos de Perfumaria e Toucador 443.183.335 97.589,25 4.541,31 0,48 
Adubos ou Fertilizantes, Minerais ou Químicos 2.350.205.585 12.375.519,60 189,91 2,57 
Plásticos em Formas Primárias 2.332.700.014 1.286.252,75 1.813,56 2,55 
Plásticos em Formas não Primárias 578.153.548 134.793,48 4.289,18 0,63 
Materiais e Produtos Químicos diversos 1.498.689.898 423.814,93 3.536,19 1,64 

VIII - Máquinas e Material de Transporte 37.343.546.135,00 2.493.921,15 265.438,85 40,86 

Máquinas e Equip., Geradores de Força e suas Partes e Peças 3.478.667.731 200.498,48 17.350,10 3,81 
Máquinas Especiais para a Indústria, suas Partes e Peças 2.814.703.204 241.487,19 11.655,70 3,08 
Máqunas para Trabalhar, Metais, suas Partes e Peças 804.367.751 65.327,66 12.312,82 0,88 
Máqunas e Equip. Industr. Diversos, suas Partes e Peças 4.673.075.101 382.309,08 12.223,29 5,11 
Máquinas p/ Escritório/ Process. Dados, suas Partes e Peças 2.718.521.176 95.552,36 28.450,59 2,97 
Apars, Equip. p/ Telecom. Grav/ Reprod. Som, suas Partes e Peças 4.427.430.333 127.056,60 34.846,13 4,84 
Máquinas e Apars. Electricos, Diversos, suas Partes e Peças 8.092.374.893 526.193,03 15.379,10 8,85 
Veículos Automóveis, Tractores, etc. suas Partes e Peças 5.645.918.074 731.704,78 7.716,11 6,18 
Outros Equipamentos de Transporte, suas Partes e Peças 1.529.360.622 40.441,05 37.817,03 1,67 
Instrum. E Apars. Profissionais, Científicos, Controlo, etc. 2.624.504.053 34.164,97 76.818,56 2,87 
Equipamentos Fotográficos, Artigos de Óptica e Relojoaria 534.623.197 49.185,97 10.869,42 0,58 
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  (continuação Tabela 16) 

 
2012 

 
Total Toneladas P. Médio / Tonelada Participação (%) 

TOTAL 223.138.237.945,00 141.757.531,04 1.580.113.632,71 100,00 

Commodities (I+II+III+IV) 71.567.821.654,00 98.948.446,98 1.579.588.129,10 32,07 

I - Alimentos e Outros 10.455.949.564,00 13.632.974,47 45.601,57 4,69 

Animais Vivos, Excepto Peixes 10.339.735 1.275 8.112,36 0,00 

Carne e Preparados de Carne 352.493.998 56.624 6.225,13 0,16 

Productos Lácteos e Ovos 661.209.407 183.431 3.604,67 0,30 

Peixes, Crustáceos, Molúsculos, etc. e suas Preparções 1.234.806.012 364.001 3.392,32 0,55 

Cereais e Preparações de Cereais 3.287.092.106 9.948.849 330,4 1,47 

Legumes e Frutas 1.943.957.283 1.775.891 1.094,64 0,87 

Açúcares,Preparações de Açúcar e Mel 119.010.093 61.691 1.929,14 0,05 

Café, Chá, Cacau, Especiarias e suas Preparações 475.301.922 117.614 4.041,22 0,21 

Alimentos Preparados p/ Animais, excepto Cereais sem Moer 243.674.216 145.951 1.669,56 0,11 

Productos e Preparações Comestíveis Diversas 479.559.695 111.672 4.294,36 0,21 

Bebidas 595.646.694 222.193 2.680,76 0,27 

Fumo e seus Produtos 41.451.184 12.951 3.200,57 0,02 

Óleos e Gorduras de Origem Animal 30.393.026 17.319 1.754,94 0,01 

Óleos e Gorduras de Origem Vegetal, em Bruto ou Refinado 840.813.195 530.364 1.585,35 0,38 

Ceras e outros Óleos/ Gorduras de Origem Animal/Vegetal 140.200.998 83.148 1.686,15 0,06 

II - Matérias-Primas não comestíveis 2.686.504.350,00 1.516.124,01 18.213,56 1,20 

Couros, Peles e Peles Finais, sem Curtir 8.186.432 2.398 3.413,69 0,00 

Sementes e Frutos Oleaginosos 203.842.173 327.677 622,08 0,09 

Borracha em Bruto, Incl., Borracha Sintética e Regenerada 1.441.685.923 410.934 3.508,31 0,65 

Cortiça e Madeira 59.097.858 182.228 324,31 0,03 

Pasta e Desperdícios de Papel 339.185.227 441.736 767,85 0,15 

Fibras Têxteis e Desperd. n/ Manufatur. Em Fios ou Tecidos 204.777.581 92.859 2.205,25 0,09 

Produtos Animais e Vegetais em Bruto, não especificados 429.729.156 58.291 7.372,07 0,19 
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  (continuação Tabela 16) 

 
2012 

 
Total Toneladas P. Médio / Tonelada Participação (%) 

III - Minerais e Metais 18.238.796.901,00 18.105.700,46 14.015,76 8,17 

Adubos e Minerais, em Bruto, exc. Petróleo, Carvão, etc. 929.570.715 6.365.964 146,02 0,42 

Minérios e Desperdício de Metais 1.164.204.873 1.013.830 1.148,32 0,52 

Manufacturas de Minerais não Metálicos 2.129.097.688 5.184.564 410,66 0,95 

Ferro e Aço 4.998.303.519 3.878.716 1.288,65 2,24 

Metais não Ferrosos 4.475.158.660 723.565 6.184,88 2,01 

Manufacturas de Metais, Diversas 4.542.461.446 939.062 4.837,23 2,04 

IV – Combustíveis 40.186.570.839,00 65.693.648,03 1.579.510.298,21 18,01 

Hulha, Coque e Briquetes 3.609.867.048 18.433.212,78 195,83 1,62 

Petróleo, Produtos derivados de Petróleo e Prods. Conexos 30.571.240.030 35.991.016,11 849,41 13,70 

Gás Natural e Manufacturado 5.959.658.008 11.269.419,11 528,83 2,67 

Energia Eléctrica 45.805.753 0,03 1.579.508.724,14 0,02 

Manufacturados de Baixa Tecnologia (V+VI) 18.094.997.626,00 4.170.209,23 81.598,64 8,11 

V - Artigos manufacturados, classificados segundo o material 8.910.021.731,00 3.036.383,76 21.997,12 3,99 

Couro, Manufactura de Couro e Peles Finais Curtidas 34.105.873 3.494 9.760,81 0,02 

Manufacturas de Borracha, diversas 2.869.368.373 477.213 6.012,77 1,29 

Manufacturas de Cortiça e de Madeira, excepto Móveis 118.234.481 128.219 922,13 0,05 

Papel, Cartão e Artigos de Papel ou de Cartão 1.587.855.975 1.394.349 1.138,78 0,71 

Fios, Tecidos, Artigos Confecc. De Fibras Têxteis/Conexos 4.300.457.029 1.033.109 4.162,63 1,93 

VI - Artigos manufacturados diversos 9.184.975.895,00 1.133.825,47 59.601,52 4,12 

Arts. Sanitários, de Iluminação, Condut/ Calef. De Água, etc. 307.411.888 68.777,54 4.469,66 0,14 

Móveis e suas partes, Camas, Colchões e Semelhantes 738.850.196 138.435,60 5.337,14 0,33 

Artigos de Viagem, Bolsas e outros Artigos Semelhantes 525.636.049 107.926,32 4.870,32 0,24 

Vestuário e seus Acessórios 2.556.298.181 171.475,15 14.907,69 1,15 

Calçado 613.723.088 26.853,35 22.854,62 0,28 

Artigos Manufacturados diversos 4.443.056.493 620.357,51 7.162,09 1,99 
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  (continuação Tabela 16) 

 
2012 

 
Total Toneladas P. Médio / Tonelada Participação (%) 

Manufacturados de Alta Tecnologia (VII+VIII) 133.475.418.665,00 38.638.874,84 443.904,97 59,82 

VII - Produtos Químicos 42.158.537.999,00 32.923.520,10 141.864,01 18,89 

Produtos Químicos Orgânicos 9.687.894.168 3.696.722 2.620,67 4,34 

Produtos Químicos Inorgânicos 2.492.808.713 6.191.638 402,61 1,12 

Materiais Tintoriais, Tanantes e Corantes 1.491.448.820 322.840 4.619,78 0,67 

Produtos Medicinais e Farmaceuticos 7.652.117.828 66.112 115.745,49 3,43 

Óleos Essenciais, Produtos de Perfumaria e Toucador 1.312.968.793 231.254 5.677,61 0,59 

Adubos ou Fertilizantes, Minerais ou Químicos 8.552.730.057 18.868.897 453,27 3,83 

Plásticos em Formas Primárias 5.077.298.631 2.418.803 2.099,10 2,28 

Plásticos em Formas não Primárias 1.502.256.974 306.857 4.895,63 0,67 

Materiais e Produtos Químicos diversos 4.389.014.015 820.399 5.349,85 1,97 

VIII - Máquinas e Material de Transporte 91.316.880.666,00 5.715.354,74 302.040,96 40,92 

Máquinas e Equip., Geradores de Força e suas Partes e Peças 8.142.321.932 466.826,35 17.441,86 3,65 

Máquinas Especiais para a Indústria, suas Partes e Peças 7.968.778.237 702.194,20 11.348,40 3,57 

Máqunas para Trabalhar, Metais, suas Partes e Peças 2.461.253.913 158.979,69 15.481,56 1,10 

Máqunas e Equip. Industr. Diversos, suas Partes e Peças 12.700.818.343 1.063.035,55 11.947,69 5,69 

Máquinas p/ Escritório/ Process. Dados, suas Partes e Peças 5.671.244.248 103.832,69 54.619,06 2,54 

Apars, Equip. p/ Telecom. Grav/ Reprod. Som, suas Partes e Peças 9.147.466.081 287.640,07 31.801,78 4,10 

Máquinas e Apars. Electricos, Diversos, suas Partes e Peças 14.740.820.829 650.379,22 22.664,96 6,61 

Veículos Automóveis, Tractores, etc. suas Partes e Peças 21.016.966.096 2.058.560,62 10.209,54 9,42 

Outros Equipamentos de Transporte, suas Partes e Peças 3.865.566.815 114.040,82 33.896,34 1,73 

Instrum. E Apars. Profissionais, Científicos, Controlo, etc. 4.634.873.287 65.369,57 70.902,61 2,08 

Equipamentos Fotográficos, Artigos de Óptica e Relojoaria 966.770.885 44.495,97 21.727,16 0,43 
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Apêndice IV 

 Tabela 17: Taxas de Crescimento Anual das Exportações Brasileiras (%) no período 2000-2012 

 
2000-2006 2006-2012 2000-2012 

 

Total Toneladas P. Médio / T Total Toneladas P. Médio / T. Total Toneladas P. Médio / T. 

TOTAL 16,51 9,73 
 

9,77 4,34 
 

13,09 7,00 
 Commodities (I+II+III+IV) 19,47 9,67 

 
13,48 4,62 

 
16,44 7,12 

 I - Alimentos e Outros 17,99 14,00 -5,42 13,15 7,06 10,09 15,54 10,48 2,04 

Animais Vivos, Excepto Peixes 58,31 125,44 -29,78 39,06 16,80 19,06 48,37 62,27 -8,56 
Carne e Preparados de Carne 28,12 22,82 4,31 10,23 2,88 7,15 18,84 12,41 5,72 
Productos Lácteos e Ovos 34,06 33,44 0,47 2,50 -6,01 9,06 17,23 11,99 4,68 
Peixes, Crustáceos, Molúsculos, etc. e suas Preparções 7,46 5,13 2,21 -8,92 -10,04 1,24 -1,07 -2,75 1,73 
Cereais e Preparações de Cereais 48,93 99,16 -25,22 45,27 29,35 12,31 47,09 60,50 -8,36 
Legumes e Frutas 7,47 6,30 1,10 6,58 0,11 6,46 7,03 3,16 3,75 
Açúcares,Preparações de Açúcar e Mel 30,40 19,31 9,30 12,74 4,24 8,16 21,25 11,52 8,73 
Café, Chá, Cacau, Especiarias e suas Preparações 11,16 7,28 3,62 10,59 -0,41 11,04 10,87 3,36 7,27 
Alimentos Preparados p/ Animais, excepto Cereais sem Moer 7,12 4,92 2,10 17,75 1,85 15,61 12,31 3,37 8,65 
Productos e Preparações Comestíveis Diversas -1,43 17,28 -15,95 8,61 -9,10 19,48 3,47 3,25 0,21 
Bebidas 0,84 -7,33 8,81 9,92 3,56 6,14 5,28 -2,03 7,47 
Fumo e seus Produtos 13,00 8,67 3,98 10,89 1,56 9,19 11,94 5,05 6,56 
Óleos e Gorduras de Origem Animal 22,41 24,44 -1,64 4,24 -12,54 19,18 12,96 4,33 8,27 
Óleos e Gorduras de Origem Vegetal, em Bruto ou Refinado 22,05 14,01 7,05 9,93 -4,58 15,20 15,83 4,30 11,05 
Ceras e outros Óleos/ Gorduras de Origem Animal/Vegetal 2,96 10,38 -6,72 14,56 -2,57 17,58 8,61 3,70 4,73 

II - Matérias-Primas não comestíveis 14,41 12,40 5,92 16,22 4,06 11,21 15,31 8,15 8,53 

Couros, Peles e Peles Finais, sem Curtir 10,46 4,36 5,85 3,98 -8,91 14,15 7,17 -2,50 9,92 
Sementes e Frutos Oleaginosos 17,25 13,79 3,04 20,67 4,72 15,23 18,95 9,16 8,97 
Borracha em Bruto, Incl., Borracha Sintética e Regenerada 17,64 4,85 12,19 5,95 -5,61 12,25 11,64 -0,52 12,22 
Cortiça e Madeira 14,29 4,56 9,30 -7,32 -9,56 2,47 2,91 -2,76 5,83 
Pasta e Desperdícios de Papel 7,58 12,91 -4,72 11,24 6,16 4,78 9,39 9,48 -0,08 
Fibras Têxteis e Desperd. n/ Manufatur. Em Fios ou Tecidos 32,20 28,32 3,03 29,04 17,50 9,82 30,61 22,79 6,37 
Produtos Animais e Vegetais em Bruto, não especificados 15,13 8,15 6,45 16,37 3,20 12,75 15,75 5,65 9,56 
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  (continuação Tabela 17) 

 
2000-2006 2006-2012 2000-2012 

 

Total Toneladas P. Médio / T Total Toneladas P. Médio / T. Total Toneladas P. Médio / T. 

III - Minerais e Metais 17,84 7,49 7,95 11,43 4,26 6,96 14,59 5,86 7,45 

Adubos e Minerais, em Bruto, exc. Petróleo, Carvão, etc. 13,31 6,29 6,61 4,37 -3,16 7,78 8,75 1,46 7,19 
Minérios e Desperdício de Metais 21,02 7,55 12,53 21,61 5,24 15,55 21,31 6,39 14,03 
Manufacturas de Minerais não Metálicos 15,31 15,39 -0,07 -1,42 -11,96 11,97 6,62 0,79 5,78 
Ferro e Aço 17,28 5,67 10,98 2,79 -6,03 9,39 9,80 -0,35 10,18 
Metais não Ferrosos 15,45 3,97 11,04 -8,48 -8,02 -0,50 2,79 -2,21 5,11 
Manufacturas de Metais, Diversas 13,47 6,90 6,15 12,56 1,01 11,44 13,02 3,91 8,76 

IV - Combustíveis 50,58 35,81 7,23 16,49 4,22 1290,93 32,45 18,97 286,21 

Hulha, Coque e Briquetes 23,52 17,07 5,51 -18,51 -17,99 -0,64 0,33 -2,01 2,39 
Petróleo, Produtos derivados de Petróleo e Prods. Conexos 50,61 35,82 10,89 16,10 4,12 11,51 32,24 18,92 11,20 
Gás Natural e Manufacturado 37,79 29,16 6,68 48,26 46,31 1,33 42,93 37,47 3,97 
Energia Eléctrica 

         Manufacturados de Baixa Tecnologia (V+VI) 9,43 8,24 
 

-0,02 -5,84 
 

4,60 0,96 
 V - Artigos manufacturados, classificados segundo o material 11,37 8,58 2,66 0,49 -5,64 6,10 5,79 1,22 4,36 

Couro, Manufactura de Couro e Peles Finais Curtidas 16,38 13,01 2,98 1,13 -1,17 2,32 8,49 5,68 2,65 
Manufacturas de Borracha, diversas 12,05 8,43 3,33 7,63 -3,69 11,75 9,82 2,19 7,46 
Manufacturas de Cortiça e de Madeira, excepto Móveis 12,75 8,62 3,80 -9,13 -11,79 3,01 1,22 -2,11 3,40 
Papel, Cartão e Artigos de Papel ou de Cartão 8,33 8,42 -0,09 4,26 -0,98 5,29 6,27 3,61 2,57 
Fios, Tecidos, Artigos Confecc. De Fibras Têxteis/Conexos 7,21 4,98 2,12 -5,04 -9,73 5,20 0,90 -2,65 3,65 

VI - Artigos manufacturados diversos 6,41 5,99 8,57 -1,00 -7,30 10,51 2,64 -0,87 9,54 

Arts. Sanitários, de Iluminação, Condut/ Calef. De Água, etc. 31,70 21,16 8,70 15,55 -12,52 32,08 23,36 2,95 19,82 
Móveis e suas partes, Camas, Colchões e Semelhantes 11,75 7,60 3,86 -4,65 -8,35 4,04 3,22 -0,70 3,95 
Artigos de Viagem, Bolsas e outros Artigos Semelhantes 18,90 3,75 14,60 -1,24 -14,86 16,00 8,36 -6,02 15,30 
Vestuário e seus Acessórios 0,21 -7,93 8,84 -8,47 -15,95 8,90 -4,23 -12,03 8,87 
Calçado 3,23 -1,81 5,14 -6,76 -8,79 2,23 -1,89 -5,37 3,67 
Artigos Manufacturados diversos 9,94 4,59 5,12 8,78 0,84 7,88 9,36 2,69 6,49 
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  (continuação Tabela 17) 

 
2000-2006 2006-2012 2000-2012 

 

Total Toneladas P. Médio / T Total Toneladas P. Médio / T. Total Toneladas P. Médio / T. 

Manufacturados de Alta Tecnologia (VII+VIII) 14,19 12,52 
 

3,82 -1,14 
 

8,88 5,47 
 VII - Produtos Químicos 17,25 12,29 6,69 8,38 0,16 13,99 12,73 6,05 10,28 

Produtos Químicos Orgânicos 21,03 14,68 5,54 7,01 -0,46 7,51 13,80 6,84 6,52 
Produtos Químicos Inorgânicos 9,22 4,00 5,02 12,19 3,93 7,95 10,70 3,96 6,48 
Materiais Tintoriais, Tanantes e Corantes 7,90 6,43 1,38 6,42 2,48 3,84 7,16 4,44 2,60 
Produtos Medicinais e Farmaceuticos 16,55 6,62 9,32 15,72 -0,63 16,46 16,14 2,93 12,83 
Óleos Essenciais, Produtos de Perfumaria e Toucador 18,49 14,37 3,61 9,41 -1,54 11,12 13,86 6,11 7,30 
Adubos ou Fertilizantes, Minerais ou Químicos 21,00 16,64 3,73 12,08 -3,30 15,91 16,45 6,20 9,65 
Plásticos em Formas Primárias 18,35 9,84 7,75 5,92 1,99 3,85 11,96 5,84 5,78 
Plásticos em Formas não Primárias 19,14 18,92 0,19 5,29 -4,59 10,35 12,00 6,52 5,15 
Materiais e Produtos Químicos diversos 11,53 8,84 2,47 10,16 0,93 9,14 10,84 4,81 5,76 

VIII - Máquinas e Material de Transporte 13,45 13,00 3,51 2,38 -4,08 2,53 7,77 4,11 3,02 

Máquinas e Equip., Geradores de Força e suas Partes e Peças 20,31 15,51 4,16 2,36 -4,06 6,69 10,97 5,27 5,42 
Máquinas Especiais para a Indústria, suas Partes e Peças 24,99 20,98 3,31 7,62 -1,43 9,18 15,98 9,20 6,20 
Máqunas para Trabalhar, Metais, suas Partes e Peças 8,41 0,89 7,45 1,33 -7,48 9,52 4,81 -3,38 8,48 
Máqunas e Equip. Industr. Diversos, suas Partes e Peças 13,58 9,30 3,92 6,48 -2,08 8,74 9,97 3,45 6,30 
Máquinas p/ Escritório/ Process. Dados, suas Partes e Peças 0,22 0,01 0,22 -6,13 -18,07 14,57 -3,00 -9,48 7,15 
Apars, Equip. p/ Telecom. Grav/ Reprod. Som, suas Partes e Peças 12,94 2,32 10,38 -20,47 -15,46 -5,93 -5,22 -6,99 1,90 
Máquinas e Apars. Electricos, Diversos, suas Partes e Peças 11,43 9,83 1,46 1,22 -11,39 14,23 6,20 -1,35 7,65 
Veículos Automóveis, Tractores, etc. suas Partes e Peças 18,14 14,10 3,54 0,27 -5,88 6,54 8,84 3,63 5,03 
Outros Equipamentos de Transporte, suas Partes e Peças 0,44 3,10 -2,58 10,76 18,06 -6,19 5,47 10,33 -4,40 
Instrum. E Apars. Profissionais, Científicos, Controlo, etc. 11,88 12,54 -0,59 5,68 -4,84 11,06 8,74 3,48 5,08 
Equipamentos Fotográficos, Artigos de Óptica e Relojoaria -8,05 -7,83 -0,24 -5,65 -8,05 2,61 -6,86 -7,94 1,18 
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Apêndice V 

Tabela 18: Taxa de Crescimento Anual das Importações Brasileiras (%) no período 2000-2012 

 
2000-2006 2006-2012 2000-2012 

 
Total Toneladas P. Médio / T. Total Toneladas P. Médio / T. Total Toneladas P. Médio / T. 

TOTAL 8,56 1,63 -1,95 16,04 5,59 288,29 12,24 3,59 95,12 

Commodities (I+II+III+IV) 11,14 0,73 4,47 14,78 4,40 467,40 12,94 2,55 143,47 

I - Alimentos e Outros 2,45 -2,39 4,37 17,02 2,43 12,08 9,49 -0,01 8,16 

Animais Vivos, Excepto Peixes -39,41 -46,61 13,48 34,33 10,61 21,45 -9,79 -23,15 17,40 
Carne e Preparados de Carne -6,53 -14,83 9,74 26,62 10,80 14,28 8,79 -2,86 11,99 
Productos Lácteos e Ovos -12,14 -17,64 6,69 24,77 11,34 12,06 4,70 -4,24 9,34 
Peixes, Crustáceos, Molúsculos, etc. e suas Preparções 6,95 -1,26 8,31 18,53 12,41 5,44 12,59 5,35 6,87 
Cereais e Preparações de Cereais 1,54 -3,07 4,76 12,68 0,76 11,83 6,97 -1,18 8,24 
Legumes e Frutas 5,40 5,30 0,10 19,22 9,79 8,58 12,10 7,52 4,26 
Açúcares,Preparações de Açúcar e Mel -7,39 -4,00 -3,53 25,91 13,36 11,07 7,98 4,32 3,51 
Café, Chá, Cacau, Especiarias e suas Preparações 5,37 -1,12 6,57 20,58 2,89 17,20 12,72 0,86 11,76 
Alimentos Preparados p/ Animais, excepto Cereais sem Moer 14,18 6,16 7,55 10,30 -11,17 24,17 12,22 -2,89 15,56 
Productos e Preparações Comestíveis Diversas 6,22 21,57 -12,62 17,76 -6,80 26,35 11,84 6,44 5,07 
Bebidas 10,20 7,37 2,64 16,01 15,73 0,24 13,07 11,47 1,43 
Fumo e seus Produtos 8,69 6,58 1,98 5,46 2,28 3,11 7,06 4,41 2,54 
Óleos e Gorduras de Origem Animal -12,34 -27,01 20,10 23,89 11,85 10,77 4,21 -9,65 15,34 
Óleos e Gorduras de Origem Vegetal, em Bruto ou Refinado 5,53 -3,35 9,19 22,59 15,58 6,07 13,74 5,69 7,61 
Ceras e outros Óleos/ Gorduras de Origem Animal/Vegetal 15,66 11,01 4,19 18,79 10,45 7,54 17,21 10,73 5,85 

II - Matérias-Primas não comestíveis 2,20 -7,14 1,84 11,30 2,50 10,74 6,65 -2,44 6,20 

Couros, Peles e Peles Finais, sem Curtir 5,57 5,84 -0,25 2,73 -16,53 23,08 4,14 -6,01 10,81 
Sementes e Frutos Oleaginosos -26,86 -31,19 6,30 45,04 24,59 16,41 3,00 -7,41 11,24 
Borracha em Bruto, Incl., Borracha Sintética e Regenerada 18,28 4,82 12,84 11,93 2,83 8,85 15,06 3,82 10,83 
Cortiça e Madeira 12,32 10,82 1,35 16,67 -7,85 26,62 14,47 1,05 13,28 
Pasta e Desperdícios de Papel -1,74 -0,23 -1,52 8,08 3,39 4,53 3,05 1,57 1,46 
Fibras Têxteis e Desperd. n/ Manufatur. Em Fios ou Tecidos -10,56 -13,51 3,41 -1,75 -9,03 8,00 -6,26 -11,30 5,68 
Produtos Animais e Vegetais em Bruto, não especificados 6,06 7,32 -1,17 14,85 5,70 8,66 10,37 6,51 3,63 

 



106 
 

  (continuação Tabela 18) 

 
2000-2006 2006-2012 2000-2012 

 
Total Toneladas P. Médio / T. Total Toneladas P. Médio / T. Total Toneladas P. Médio / T. 

III - Minerais e Metais 15,96 9,72 6,62 13,25 8,81 0,44 14,60 9,27 3,48 

Adubos e Minerais, em Bruto, exc. Petróleo, Carvão, etc. 5,30 8,79 -3,20 21,81 2,78 18,52 13,26 5,74 7,11 
Minérios e Desperdício de Metais 27,19 3,18 23,27 -5,84 -1,13 -4,77 9,43 1,00 8,35 
Manufacturas de Minerais não Metálicos 7,30 8,70 -1,28 23,74 35,71 -8,82 15,23 21,45 -5,12 
Ferro e Aço 18,80 18,67 0,11 18,83 5,62 12,51 18,82 11,95 6,13 
Metais não Ferrosos 15,67 1,80 13,62 9,06 7,72 1,25 12,32 4,72 7,25 
Manufacturas de Metais, Diversas 12,44 11,48 0,86 18,25 18,77 -0,43 15,31 15,07 0,21 

IV - Combustíveis 12,90 0,39 9,33 15,23 3,84 1018,47 14,06 2,10 249,68 

Hulha, Coque e Briquetes 18,35 -0,39 18,82 12,87 2,32 10,31 15,58 0,95 14,49 
Petróleo, Produtos derivados de Petróleo e Prods. Conexos 12,47 -1,40 14,07 14,39 4,29 9,68 13,42 1,40 11,85 
Gás Natural e Manufacturado 11,52 11,71 -0,17 22,59 5,12 16,61 16,92 8,37 7,90 
Energia Eléctrica 

   
15,23 19,42 

    Manufacturados de Baixa Tecnologia (V+VI) 7,59 5,20 1,93 19,31 8,52 7,94 13,30 6,85 4,89 
V - Artigos manufacturados, classificados segundo o material 6,34 4,66 -1,30 15,45 6,47 8,25 10,80 5,56 3,37 

Couro, Manufactura de Couro e Peles Finais Curtidas -4,12 -0,43 -3,70 -21,08 -27,02 8,14 -13,01 -14,76 2,05 
Manufacturas de Borracha, diversas 9,70 6,62 2,89 18,62 7,72 10,12 14,07 7,17 6,44 
Manufacturas de Cortiça e de Madeira, excepto Móveis 6,46 4,79 1,59 4,07 -9,28 14,72 5,26 -2,50 7,95 
Papel, Cartão e Artigos de Papel ou de Cartão 3,77 2,37 1,36 9,93 6,31 3,41 6,81 4,32 2,38 
Fios, Tecidos, Artigos Confecc. De Fibras Têxteis/Conexos 7,35 8,58 -1,13 17,93 10,77 6,46 12,52 9,67 2,60 

VI - Artigos manufacturados diversos 9,68 7,87 3,29 24,14 15,86 7,82 16,69 11,79 5,53 

Arts. Sanitários, de Iluminação, Condut/ Calef. De Água, etc. 10,75 7,43 3,08 28,50 28,49 0,01 19,30 17,49 1,54 
Móveis e suas partes, Camas, Colchões e Semelhantes 5,57 0,74 4,79 24,11 25,69 -1,25 14,47 12,53 1,73 
Artigos de Viagem, Bolsas e outros Artigos Semelhantes 20,51 17,26 2,77 27,25 17,92 7,91 23,83 17,59 5,31 
Vestuário e seus Acessórios 16,97 14,62 2,06 33,96 17,66 13,86 25,18 16,13 7,80 
Calçado 20,57 15,09 4,76 26,59 14,82 10,24 23,54 14,96 7,46 
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  (continuação Tabela 18) 

 
2000-2006 2006-2012 2000-2012 

 
Total Toneladas P. Médio / T. Total Toneladas P. Médio / T. Total Toneladas P. Médio / T. 

Artigos Manufacturados diversos 7,33 6,65 0,64 19,52 12,76 6,00 13,26 9,66 3,28 

Manufacturados de Alta Tecnologia (VII+VIII) 7,34 4,62 -3,07 16,34 8,79 3,45 11,75 6,68 0,14 
VII - Produtos Químicos 8,69 4,30 2,36 16,94 7,94 6,60 12,74 6,11 4,46 

Produtos Químicos Orgânicos 6,74 2,27 4,38 13,73 10,52 2,91 10,18 6,31 3,64 
Produtos Químicos Inorgânicos 12,58 9,24 3,06 14,13 6,58 7,08 13,35 7,90 5,05 
Materiais Tintoriais, Tanantes e Corantes 4,26 1,23 2,99 14,97 7,88 6,58 9,48 4,50 4,77 
Produtos Medicinais e Farmaceuticos 9,52 7,27 2,10 16,70 8,97 7,10 13,05 8,11 4,57 
Óleos Essenciais, Produtos de Perfumaria e Toucador 5,29 2,34 2,89 19,84 15,46 3,79 12,33 8,71 3,34 
Adubos ou Fertilizantes, Minerais ou Químicos 10,79 3,30 7,25 24,02 7,28 15,60 17,22 5,27 11,35 
Plásticos em Formas Primárias 10,02 4,13 5,66 13,84 11,10 2,47 11,91 7,56 4,05 
Plásticos em Formas não Primárias 7,12 4,81 2,20 17,25 14,69 2,23 12,07 9,64 2,22 
Materiais e Produtos Químicos diversos 9,56 5,22 4,12 19,61 11,64 7,14 14,47 8,38 5,62 

VIII - Máquinas e Material de Transporte 6,79 7,61 -4,62 16,07 14,82 2,18 11,33 11,16 -1,28 

Máquinas e Equip., Geradores de Força e suas Partes e Peças 8,58 8,77 -0,17 15,23 15,13 0,09 11,86 11,90 -0,04 
Máquinas Especiais para a Indústria, suas Partes e Peças 4,41 8,91 -4,13 18,94 19,47 -0,44 11,44 14,07 -2,30 
Máqunas para Trabalhar, Metais, suas Partes e Peças 7,54 12,03 -4,00 20,49 15,98 3,89 13,83 13,98 -0,13 
Máqunas e Equip. Industr. Diversos, suas Partes e Peças 9,08 8,98 0,09 18,13 18,58 -0,38 13,52 13,68 -0,15 
Máquinas p/ Escritório/ Process. Dados, suas Partes e Peças 5,60 7,16 -1,45 13,04 1,39 11,48 9,26 4,24 4,82 
Apars, Equip. p/ Telecom. Grav/ Reprod. Som, suas Partes e Peças 6,31 11,11 -4,31 12,86 14,59 -1,51 9,54 12,83 -2,92 
Máquinas e Apars. Electricos, Diversos, suas Partes e Peças 5,63 8,37 -2,53 10,51 3,59 6,68 8,04 5,95 1,97 
Veículos Automóveis, Tractores, etc. suas Partes e Peças 7,29 4,33 2,83 24,49 18,82 4,78 15,57 11,34 3,80 
Outros Equipamentos de Transporte, suas Partes e Peças 4,02 22,38 -15,00 16,71 18,86 -1,81 10,19 20,61 -8,64 
Instrum. E Apars. Profissionais, Científicos, Controlo, etc. 12,52 10,70 1,64 9,94 11,42 -1,33 11,22 11,06 0,14 
Equipamentos Fotográficos, Artigos de Óptica e Relojoaria -0,18 11,60 -10,55 10,38 -1,66 12,24 4,97 4,76 0,20 
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Apêndice VI 

Tabela 19: Shift-Share das Exportações Brasileiras 

 
2000-2006 2006-2012 2000-2012 

 
∆P*Q(t-1) ∆Q*P(t-1) ∆P*∆Q ∆P*Q(t-1) ∆Q*P(t-1) ∆P*∆Q ∆P*Q(t-1) ∆Q*P(t-1) ∆P*∆Q 

Commodities (I+II+III+IV) 15,82 38,85 9,65 65,89 10,10 13,19 25,31 29,05 23,77 

I - Alimentos e Outros 3,07 19,98 -0,67 20,99 5,83 4,46 7,02 18,85 1,46 

Animais Vivos, Excepto Peixes -0,01 0,91 -0,80 0,16 0,14 0,25 0,00 1,04 -0,68 
Carne e Preparados de Carne 0,69 5,82 1,68 4,35 1,57 0,81 1,01 3,27 3,10 
Produtos Lácteos e Ovos 0,00 0,17 0,00 0,11 -0,05 -0,04 0,01 0,05 0,03 
Peixes, Crustáceos, Moluscos, etc. e suas Preparações 0,04 0,10 0,01 0,03 -0,17 -0,01 0,03 -0,04 -0,01 
Cereais e Preparações de Cereais -0,07 5,01 -4,13 0,72 2,63 2,65 -0,02 10,57 -6,86 
Legumes e Frutas 0,13 0,84 0,06 1,07 0,02 0,01 0,47 0,38 0,21 
Açúcares, Preparações de Açúcar e Mel 1,13 3,03 2,14 3,81 1,79 1,08 1,24 1,93 3,34 
Café, Chá, Cacau, Especiarias e suas Preparações 0,61 1,34 0,32 3,39 -0,09 -0,08 1,51 0,56 0,73 
Alimentos Preparados p/ Animais, excepto Cereais sem Moer 0,28 0,71 0,09 3,58 0,30 0,42 1,61 0,46 0,79 
Produtos e Preparações Comestíveis Diversas -0,29 0,72 -0,46 0,63 -0,14 -0,27 0,01 0,09 0,00 
Bebidas 0,06 -0,03 -0,02 0,03 0,02 0,01 0,05 -0,01 -0,01 
Fumo e seus Produtos 0,28 0,68 0,18 1,21 0,17 0,12 0,53 0,37 0,43 
Óleos e Gorduras de Origem Animal 0,00 0,02 0,00 0,03 -0,01 -0,02 0,00 0,00 0,00 
Óleos e Gorduras de Origem Vegetal, em Bruto ou Refinado 0,25 0,58 0,29 1,73 -0,32 -0,42 0,55 0,14 0,36 
Ceras e outros Óleos/ Gorduras de Origem Animal/Vegetal -0,03 0,08 -0,03 0,15 -0,01 -0,02 0,03 0,02 0,02 

II - Matérias-Primas não comestíveis 0,90 6,13 0,45 9,66 2,94 3,24 2,95 4,50 4,67 

Couros, Peles e Peles Finais, sem Curtir 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sementes e Frutos Oleaginosos 0,54 3,18 0,63 7,59 1,81 2,42 2,18 2,25 4,06 
Borracha em Bruto, Incl., Borracha Sintética e Regenerada 0,14 0,05 0,05 0,30 -0,09 -0,09 0,19 0,00 -0,01 
Cortiça e Madeira 0,62 0,27 0,19 0,25 -0,71 -0,11 0,38 -0,11 -0,11 
Pasta e Desperdícios de Papel -0,50 2,13 -0,54 0,80 1,07 0,34 -0,01 1,74 -0,02 
Fibras Têxteis e Desperd. n/ Manufatur. Em Fios ou Tecidos 0,02 0,40 0,08 0,37 0,80 0,60 0,06 0,55 0,60 
Produtos Animais e Vegetais em Bruto, não especificados 0,08 0,10 0,05 0,34 0,07 0,07 0,15 0,07 0,14 
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  (continuação Tabela 19) 

 
2000-2006 2006-2012 2000-2012 

 
∆P*Q(t-1) ∆Q*P(t-1) ∆P*∆Q ∆P*Q(t-1) ∆Q*P(t-1) ∆P*∆Q ∆P*Q(t-1) ∆Q*P(t-1) ∆P*∆Q 

III - Minerais e Metais 10,89 6,80 4,77 25,52 -1,69 2,41 14,04 2,15 8,37 

Adubos e Minerais, em Bruto, exc. Petróleo, Carvão, etc. 0,16 0,15 0,07 0,34 -0,10 -0,06 0,20 0,03 0,04 
Minérios e Desperdício de Metais 4,52 2,40 2,48 15,25 3,96 5,47 7,48 2,15 8,25 
Manufacturas de Minerais não Metálicos 0,00 1,46 -0,01 1,96 -1,08 -1,05 0,46 0,05 0,05 
Ferro e Aço 3,92 1,77 1,54 6,71 -2,93 -2,09 4,42 -0,08 -0,18 
Metais não Ferrosos 1,91 0,57 0,50 -0,12 -1,63 0,05 0,80 -0,23 -0,19 
Manufacturas de Metais, Diversas 0,38 0,44 0,19 1,39 0,09 0,09 0,69 0,23 0,40 

IV – Combustíveis 0,97 5,94 5,11 9,71 3,01 3,08 1,29 3,55 9,27 

Hulha, Coque e Briquetes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Petróleo, Produtos derivados de Petróleo e Prods. Conexos 0,97 5,93 5,10 9,71 2,88 2,66 1,29 3,50 9,02 
Gás Natural e Manufacturado 0,00 0,01 0,00 0,00 0,13 0,01 0,00 0,05 0,03 
Energia Eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 0,23 

Manufacturados de Baixa Tecnologia (V+VI) 2,09 3,58 0,56 4,72 -3,39 -1,35 2,69 0,10 -0,02 

V - Artigos manufacturados, classificados segundo o material 0,75 3,31 0,52 2,86 -1,94 -0,68 1,32 0,57 0,28 

Couro, Manufactura de Couro e Peles Finais Curtidas 0,19 1,08 0,21 0,29 -0,13 -0,02 0,16 0,42 0,15 
Manufacturas de Borracha, diversas 0,18 0,51 0,11 1,23 -0,26 -0,25 0,50 0,11 0,15 
Manufacturas de Cortiça e de Madeira, excepto Móveis 0,24 0,62 0,16 0,31 -0,84 -0,16 0,21 -0,10 -0,05 
Papel, Cartão e Artigos de Papel ou de Cartão -0,01 0,73 0,00 0,55 -0,09 -0,03 0,18 0,28 0,10 
Fios, Tecidos, Artigos Confecc. De Fibras Têxteis/Conexos 0,15 0,38 0,05 0,48 -0,62 -0,22 0,27 -0,14 -0,07 

VI - Artigos manufacturados diversos 1,34 0,26 0,04 1,86 -1,44 -0,67 1,36 -0,47 -0,30 

Arts. Sanitários, de Iluminação, Condut/ Calef. De Água, etc. 0,02 0,07 0,05 0,61 -0,08 -0,34 0,12 0,01 0,05 
Móveis e suas partes, Camas, Colchões e Semelhantes 0,16 0,34 0,09 0,26 -0,39 -0,10 0,16 -0,02 -0,01 
Artigos de Viagem, Bolsas e outros Artigos Semelhantes 0,01 0,00 0,00 0,02 -0,01 -0,01 0,01 0,00 -0,01 
Vestuário e seus Acessórios 0,23 -0,14 -0,09 0,19 -0,18 -0,12 0,27 -0,12 -0,22 
Calçado 0,70 -0,21 -0,07 0,28 -0,83 -0,12 0,48 -0,43 -0,23 
Artigos Manufacturados diversos 0,22 0,19 0,07 0,51 0,05 0,03 0,31 0,10 0,12 
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 (continuação Tabela 19) 

 
2000-2006 2006-2012 2000-2012 

 
∆P*Q(t-1) ∆Q*P(t-1) ∆P*∆Q ∆P*Q(t-1) ∆Q*P(t-1) ∆P*∆Q ∆P*Q(t-1) ∆Q*P(t-1) ∆P*∆Q 

Manufacturados de Alta Tecnologia (VII+VIII) 5,31 19,46 4,68 19,74 -2,74 -6,16 7,48 8,85 2,79 

VII - Produtos Químicos 1,60 4,07 1,39 5,65 0,16 -0,08 2,37 1,86 2,10 

Produtos Químicos Orgânicos 0,56 1,86 0,71 2,01 -0,10 -0,05 0,74 0,79 0,89 
Produtos Químicos Inorgânicos 0,16 0,12 0,04 0,36 0,16 0,09 0,23 0,12 0,14 
Materiais Tintoriais, Tanantes e Corantes 0,02 0,12 0,01 0,09 0,05 0,01 0,04 0,08 0,03 
Produtos Medicinais e Farmacêuticos 0,23 0,15 0,11 0,99 -0,02 -0,04 0,48 0,06 0,20 
Óleos Essenciais, Produtos de Perfumaria e Toucador 0,07 0,36 0,08 0,56 -0,06 -0,05 0,17 0,13 0,18 
Adubos ou Fertilizantes, Minerais ou Químicos 0,02 0,10 0,02 0,23 -0,03 -0,04 0,06 0,03 0,06 
Plásticos em Formas Primárias 0,47 0,62 0,35 0,46 0,23 0,06 0,35 0,36 0,35 
Plásticos em Formas não Primárias 0,00 0,39 0,00 0,40 -0,12 -0,10 0,08 0,11 0,09 
Materiais e Produtos Químicos diversos 0,08 0,34 0,05 0,55 0,05 0,03 0,22 0,17 0,17 

III - Máquinas e Material de Transporte 3,70 15,39 3,29 14,09 -2,90 -6,08 5,11 6,99 0,69 

Máquinas e Equip., Geradores de Força e suas Partes e Peças 0,51 2,55 0,71 2,14 -0,99 -0,47 0,73 0,70 0,62 
Máquinas Especiais para a Indústria, suas Partes e Peças 0,24 2,37 0,51 2,35 -0,28 -0,19 0,52 0,93 0,98 
Máquinas para Trabalhar, Metais, suas Partes e Peças 0,12 0,01 0,01 0,20 -0,10 -0,08 0,16 -0,03 -0,05 
Máquinas e Equip. Industr. Diversos, suas Partes e Peças 0,49 1,34 0,35 2,14 -0,39 -0,25 0,92 0,43 0,46 
Máquinas p/ Escritório/ Process. Dados, suas Partes e Peças 0,01 0,00 0,00 0,62 -0,34 -0,43 0,35 -0,19 -0,24 
Apars, Equip. p/ Telecom. Grav/ Reprod. Som, suas Partes e Peças 1,60 0,29 0,24 -1,01 -2,09 0,64 0,22 -0,51 -0,13 
Máquinas e Apars. Eléctricos, Diversos, suas Partes e Peças 0,14 1,16 0,11 2,88 -1,22 -1,49 0,97 -0,10 -0,15 
Veículos Automóveis, Tractores, etc. suas Partes e Peças 1,26 6,54 1,52 5,46 -3,60 -1,67 1,93 1,29 1,03 
Outros Equipamentos de Transporte, suas Partes e Peças -0,65 0,90 -0,13 -1,18 6,31 -2,01 -0,83 4,50 -1,88 
Instrum. E Apars. Profissionais, Científicos, Controlo, etc. -0,01 0,34 -0,01 0,46 -0,13 -0,12 0,12 0,07 0,06 
Equipamentos Fotográficos, Artigos de Óptica e Relojoaria 0,00 -0,12 0,00 0,03 -0,06 -0,01 0,02 -0,09 -0,01 
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Apêndice VII 

Tabela 20: Shift-Share das Importações Brasileiras 

 
2000-2006 2006-2012 2000-2012 

 
∆P*Q(t-1) ∆Q*P(t-1) ∆P*∆Q ∆P*Q(t-1) ∆Q*P(t-1) ∆P*∆Q ∆P*Q(t-1) ∆Q*P(t-1) ∆P*∆Q 

Commodities (I+II+III+IV) 36,83 6,84 -2,42 12,88 10,24 0,04 19,71 8,42 4,72 

I - Alimentos e Outros 3,30 -0,37 -1,39 1,86 1,55 0,35 3,25 0,76 0,14 

Animais Vivos, Excepto Peixes 0,11 -0,10 -0,11 0,03 -0,01 -0,02 0,12 -0,02 -0,12 
Carne e Preparados de Carne 0,27 -0,22 -0,17 0,07 0,06 0,05 0,22 -0,02 -0,07 
Produtos Lácteos e Ovos 0,51 -0,74 -0,35 0,05 0,23 0,08 0,44 -0,09 -0,18 
Peixes, Crustáceos, Moluscos, etc. e suas Preparações 0,51 -0,06 -0,04 0,11 0,31 0,08 0,22 0,15 0,19 
Cereais e Preparações de Cereais 1,33 -0,70 -0,23 0,78 -0,04 -0,02 1,39 -0,12 -0,18 
Legumes e Frutas 0,01 0,50 0,00 0,22 0,46 0,16 0,19 0,41 0,27 
Açúcares, Preparações de Açúcar e Mel -0,03 -0,03 0,01 0,01 0,04 0,01 0,01 0,02 0,01 
Café, Chá, Cacau, Especiarias e suas Preparações 0,15 -0,02 -0,01 0,23 -0,03 -0,03 0,19 0,01 0,02 
Alimentos Preparados p/ Animais, excepto Cereais sem Moer 0,09 0,07 0,04 0,19 -0,05 -0,08 0,17 -0,01 -0,05 
Produtos e Preparações Comestíveis Diversas -0,20 0,78 -0,44 0,07 0,09 0,04 0,06 0,08 0,07 
Bebidas 0,06 0,20 0,03 0,01 0,21 0,01 0,02 0,22 0,04 
Fumo e seus Produtos 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 
Óleos e Gorduras de Origem Animal 0,10 -0,04 -0,09 0,00 0,01 0,00 0,05 -0,01 -0,04 
Óleos e Gorduras de Origem Vegetal, em Bruto ou Refinado 0,35 -0,09 -0,06 0,07 0,21 0,05 0,15 0,10 0,14 
Ceras e outros Óleos/ Gorduras de Origem Animal/Vegetal 0,02 0,05 0,01 0,01 0,04 0,01 0,01 0,03 0,03 

II - Matérias-Primas não comestíveis 1,18 -0,62 -0,07 0,72 0,03 -0,05 0,96 -0,05 -0,05 

Couros, Peles e Peles Finais, sem Curtir 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 -0,01 0,01 0,00 0,00 
Sementes e Frutos Oleaginosos 0,18 -0,36 -0,16 0,03 0,05 0,04 0,22 -0,05 -0,13 
Borracha em Bruto, Incl., Borracha Sintética e Regenerada 0,80 0,25 0,26 0,41 -0,01 -0,01 0,39 0,09 0,22 
Cortiça e Madeira 0,00 0,03 0,00 0,10 -0,02 -0,06 0,02 0,00 0,00 
Pasta e Desperdícios de Papel -0,06 -0,01 0,00 0,03 0,05 0,01 0,03 0,03 0,01 
Fibras Têxteis e Desperd. n/ Manufatur. Em Fios ou Tecidos 0,28 -0,73 -0,16 0,09 -0,10 -0,05 0,25 -0,20 -0,19 
Produtos Animais e Vegetais em Bruto, não especificados -0,03 0,20 -0,01 0,06 0,07 0,02 0,04 0,09 0,05 
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(continuação tabela 20) 

 
2000-2006 2006-2012 2000-2012 

 
∆P*Q(t-1) ∆Q*P(t-1) ∆P*∆Q ∆P*Q(t-1) ∆Q*P(t-1) ∆P*∆Q ∆P*Q(t-1) ∆Q*P(t-1) ∆P*∆Q 

III - Minerais e Metais 6,33 6,99 0,99 -0,83 7,29 -1,33 1,71 6,04 1,02 

Adubos e Minerais, em Bruto, exc. Petróleo, Carvão, etc. -0,10 0,39 -0,07 0,25 0,08 0,06 0,16 0,12 0,15 
Minérios e Desperdício de Metais 2,79 0,23 0,57 -0,12 -0,45 0,04 0,38 0,03 0,05 
Manufacturas de Minerais não Metálicos -0,08 0,71 -0,05 -0,25 2,10 -0,85 -0,11 2,16 -1,01 
Ferro e Aço 0,01 3,18 0,02 -0,07 2,12 -0,08 0,39 1,09 1,13 
Metais não Ferrosos 3,60 0,35 0,41 -0,37 1,23 -0,17 0,87 0,49 0,65 
Manufacturas de Metais, Diversas 0,12 2,13 0,11 -0,28 2,22 -0,34 0,01 2,16 0,06 

IV – Combustíveis 26,02 0,84 -1,95 11,14 1,36 1,06 13,79 1,66 3,61 

Hulha, Coque e Briquetes 3,24 -0,04 -0,08 1,34 0,00 0,00 1,55 0,05 0,19 
Petróleo, Produtos derivados de Petróleo e Prods. Conexos 22,81 -1,54 -1,85 7,89 0,89 0,51 11,43 0,73 2,08 
Gás Natural e Manufacturado -0,03 2,42 -0,02 1,90 0,47 0,55 0,81 0,89 1,32 
Energia Eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 

Manufacturados de Baixa Tecnologia (V+VI) 0,59 5,38 0,30 2,18 3,88 1,27 1,36 4,30 2,73 

V - Artigos manufacturados, classificados segundo o material 0,20 3,01 0,06 1,27 1,29 0,43 0,85 1,91 1,02 

Couro, Manufactura de Couro e Peles Finais Curtidas -0,10 -0,01 0,00 0,03 -0,10 -0,03 0,03 -0,09 -0,03 
Manufacturas de Borracha, diversas 0,31 0,78 0,15 0,55 0,39 0,21 0,39 0,46 0,51 
Manufacturas de Cortiça e de Madeira, excepto Móveis 0,02 0,06 0,01 0,06 -0,03 -0,02 0,06 -0,01 -0,02 
Papel, Cartão e Artigos de Papel ou de Cartão 0,17 0,31 0,03 0,13 0,22 0,04 0,14 0,28 0,09 
Fios, Tecidos, Artigos Confecc. De Fibras Têxteis/Conexos -0,19 1,88 -0,12 0,49 0,81 0,23 0,22 1,27 0,46 

VI - Artigos manufacturados diversos 0,39 2,38 0,24 0,90 2,58 0,85 0,52 2,40 1,71 

Arts. Sanitários, de Iluminação, Condut/ Calef. De Água, etc. 0,02 0,06 0,01 0,00 0,18 -0,01 0,00 0,13 0,03 
Móveis e suas partes, Camas, Colchões e Semelhantes 0,13 0,02 0,01 -0,02 0,40 -0,04 0,02 0,27 0,06 
Artigos de Viagem, Bolsas e outros Artigos Semelhantes 0,02 0,18 0,03 0,08 0,12 0,07 0,02 0,14 0,12 
Vestuário e seus Acessórios 0,06 0,62 0,08 0,36 0,62 0,49 0,15 0,52 0,76 
Calçado 0,04 0,18 0,06 0,14 0,09 0,07 0,04 0,13 0,17 
Artigos Manufacturados diversos 0,11 1,32 0,05 0,35 1,17 0,26 0,28 1,21 0,57 
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(continuação tabela 20) 

 
2000-2006 2006-2012 2000-2012 

 
∆P*Q(t-1) ∆Q*P(t-1) ∆P*∆Q ∆P*Q(t-1) ∆Q*P(t-1) ∆P*∆Q ∆P*Q(t-1) ∆Q*P(t-1) ∆P*∆Q 

Manufacturados de Alta Tecnologia (VII+VIII) 0,95 58,93 -7,45 11,82 33,61 1,90 7,02 47,89 3,84 

VII - Produtos Químicos 8,03 8,15 2,05 5,40 7,56 1,63 5,33 7,68 6,22 

Produtos Químicos Orgânicos 2,49 1,23 0,36 0,58 1,97 0,25 0,97 1,96 1,05 
Produtos Químicos Inorgânicos 0,31 1,09 0,22 0,43 0,29 0,12 0,27 0,49 0,40 
Materiais Tintoriais, Tanantes e Corantes 0,27 0,11 0,02 0,23 0,22 0,08 0,23 0,21 0,16 
Produtos Medicinais e Farmacêuticos 0,66 2,58 0,34 0,80 1,56 0,41 0,74 1,63 1,15 
Óleos Essenciais, Produtos de Perfumaria e Toucador 0,17 0,14 0,03 0,11 0,36 0,09 0,09 0,33 0,16 
Adubos ou Fertilizantes, Minerais ou Químicos 1,86 0,77 0,40 2,50 0,32 0,23 2,00 0,65 1,70 
Plásticos em Formas Primárias 1,45 1,02 0,40 0,16 1,43 0,10 0,48 1,10 0,67 
Plásticos em Formas não Primárias 0,15 0,35 0,05 0,02 0,55 0,02 0,07 0,46 0,14 
Materiais e Produtos Químicos diversos 0,67 0,87 0,24 0,58 0,87 0,32 0,48 0,84 0,78 

VIII - Máquinas e Material de Transporte -7,09 50,78 -9,50 6,42 26,04 0,28 1,69 40,21 -2,38 

Máquinas e Equip., Geradores de Força e suas Partes e Peças -0,06 3,92 -0,04 -0,18 3,17 -0,17 -0,01 3,62 -0,02 
Máquinas Especiais para a Indústria, suas Partes e Peças -1,37 4,09 -0,91 -0,11 3,24 -0,12 -0,32 5,00 -1,22 
Máquinas para Trabalhar, Metais, suas Partes e Peças -0,32 1,43 -0,31 0,19 0,72 0,17 0,00 1,18 -0,02 
Máquinas e Equip. Industr. Diversos, suas Partes e Peças 0,04 5,27 0,03 0,00 4,68 0,00 -0,03 6,07 -0,11 
Máquinas p/ Escritório/ Process. Dados, suas Partes e Peças -0,46 2,83 -0,24 1,76 0,03 0,02 0,89 0,76 0,57 
Apars, Equip. p/ Telecom. Grav/ Reprod. Som, suas Partes e Peças -2,00 7,60 -1,77 -0,37 3,76 -0,36 -0,55 5,97 -1,79 
Máquinas e Apars. Eléctricos, Diversos, suas Partes e Peças -2,33 10,15 -1,44 3,58 0,41 0,21 0,92 3,49 0,92 
Veículos Automóveis, Tractores, etc. suas Partes e Peças 1,90 3,02 0,55 1,77 6,20 1,76 1,25 5,82 3,28 
Outros Equipamentos de Transporte, suas Partes e Peças -2,11 8,01 -4,99 -0,65 3,15 -1,23 -0,48 6,11 -4,05 
Instrum. E Apars. Profissionais, Científicos, Controlo, etc. 0,37 3,06 0,31 0,08 0,72 0,02 0,01 1,95 0,03 
Equipamentos Fotográficos, Artigos de Óptica e Relojoaria -0,74 1,42 -0,69 0,36 -0,05 -0,04 0,01 0,24 0,01 

 

 

 

 



116 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

Apêndice VIII 

Tabela 21: Dez maiores produtos exportados pelo Brasil em 2000-2012 

2000 2001 

TOTAL 53.636.626.646,00 TOTAL 56.700.917.282,00 

Veículos automóveis, tractores, etc. suas partes e peças 4.366.347.523,00 Veículos automóveis, tractores, etc. suas partes e peças 4.325.619.536,00 
Ferro e aço 3.632.657.828,00 Outros equipamentos de transporte, suas partes e peças 3.637.799.250,00 
Outros equipamentos de transporte, suas partes e peças 3.618.659.875,00 Minérios e desperdícios de metais 3.389.682.816,00 
Minérios e desperdícios de metais 3.535.919.139,00 Ferro e aço 3.144.612.939,00 
Sementes e frutos oleaginosos 2.189.919.970,00 Carne e preparados de carne 2.882.800.472,00 
Café, chá, cacau, especiarias e suas preparações 2.066.140.218,00 Sementes e frutos oleaginosos 2.731.290.669,00 
Carne e preparados de carne 1.926.740.812,00 Açucares, preparações de açúcar e mel 2.404.673.529,00 
Metais não ferrosos 1.757.220.322,00 Alimentos preparados p/ animais, excepto cereais sem moer 2.166.717.090,00 
Alimentos preparados p/ animais, excepto cereais sem moer 1.713.775.948,00 Petróleo, produtos derivados de petróleo e prods. Conexos 2.091.624.525,00 
Calçado 1.617.195.054,00 Apars, equip. p/ telecom. Grav/reprod. Som, suas partes/peças 1.793.233.403,00 

 

(continuação Tabela 21) 

2002 2003 

TOTAL 58.968.346.631,00 TOTAL 71.527.656.189,00 

Veículos automóveis, tractores, etc. suas partes e peças 4.277.521.511,00 Veículos automóveis, tractores, etc. suas partes e peças 5.736.912.475,00 
Ferro e aço 3.856.869.076,00 Ferro e aço 4.984.803.985,00 
Minérios e desperdícios de metais 3.432.436.448,00 Sementes e frutos oleaginosos 4.302.454.431,00 
Carne e preparados de carne 3.130.729.294,00 Carne e preparados de carne 4.092.888.825,00 
Sementes e frutos oleaginosos 3.037.611.698,00 Minérios e desperdícios de metais 4.041.867.597,00 
Petróleo, produtos derivados de petróleo e prods. Conexos 2.931.184.172,00 Petróleo, produtos derivados de petróleo e prods. Conexos 3.769.403.176,00 
Outros equipamentos de transporte, suas partes e peças 2.849.050.321,00 Alimentos preparados p/ animais, excepto cereais sem moer 2.713.062.803,00 
Alimentos preparados p/ animais, excepto cereais sem moer 2.300.142.205,00 Açucares, preparações de açúcar e mel 2.337.582.300,00 
Açucares, preparações de açúcar e mel 2.235.151.807,00 máquinas e equip. geradores de força, suas partes e peças 2.218.585.250,00 
máquinas e equip. geradores de força, suas partes e peças 1.785.430.115,00 Outros equipamentos de transporte, suas partes e peças 2.108.302.224,00 
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2004 2005 

TOTAL 94.591.018.485,00 TOTAL 115.669.965.358,00 

Veículos automóveis, tractores, etc. suas partes e peças 7.888.992.721,00 Veículos automóveis, tractores, etc. suas partes e peças 10.971.971.028,00 
Ferro e aço 7.095.201.833,00 Ferro e aço 9.065.896.101,00 
Carne e preparados de carne 6.156.401.750,00 Minérios e desperdícios de metais 8.717.481.014,00 
Minérios e desperdícios de metais 5.761.568.695,00 Carne e preparados de carne 8.077.943.001,00 
Sementes e frutos oleaginosos 5.434.816.397,00 Petróleo, produtos derivados de petróleo e prods. Conexos 7.044.204.105,00 
Outros equipamentos de transporte, suas partes e peças 4.700.725.755,00 Sementes e frutos oleaginosos 5.384.233.050,00 
Petróleo, produtos derivados de petróleo e prods. Conexos 4.405.663.321,00 Açucares, preparações de açúcar e mel 4.122.569.456,00 
Alimentos preparados p/ animais, excepto cereais sem moer 3.401.750.678,00 Outros equipamentos de transporte, suas partes e peças 3.765.875.693,00 
Açucares, preparações de açúcar e mel 2.865.262.116,00 máquinas e equip. geradores de força, suas partes e peças 3.697.708.156,00 
máquinas e equip. geradores de força, suas partes e peças 2.675.780.886,00 Café, chá, cacau, especiarias e suas preparações 3.451.153.977,00 
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2006 2007 

TOTAL 134.196.028.258,00 TOTAL 156.861.973.230,00 

Veículos automóveis, tractores, etc. suas partes e peças 11.870.788.866,00 Minérios e desperdícios de metais 13.646.913.413,00 
Minérios e desperdícios de metais 11.110.665.596,00 Petróleo, produtos derivados de petróleo e prods. Conexos 13.271.056.230,00 
Petróleo, produtos derivados de petróleo e prods. Conexos 10.574.834.342,00 Veículos automóveis, tractores, etc. suas partes e peças 12.729.675.023,00 
Ferro e aço 9.452.270.589,00 Carne e preparados de carne 11.111.396.351,00 
Carne e preparados de carne 8.522.104.976,00 Ferro e aço 10.145.405.123,00 
Açucares, preparações de açúcar e mel 6.372.101.199,00 Sementes e frutos oleaginosos 6.741.118.313,00 
Sementes e frutos oleaginosos 5.691.073.245,00 Outros equipamentos de transporte, suas partes e peças 6.096.604.881,00 
máquinas e equip. geradores de força, suas partes e peças 4.527.251.679,00 Açucares, preparações de açúcar e mel 5.307.319.581,00 
Metais não ferrosos 4.160.663.799,00 Metais não ferrosos 4.617.876.101,00 
Café, chá, cacau, especiarias e suas preparações 3.897.595.416,00 Café, chá, cacau, especiarias e suas preparações 4.457.666.482,00 
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2008 2009 

TOTAL 192.088.502.529,00 TOTAL 148.798.158.118,00 

Minérios e desperdícios de metais 20.525.358.344,00 Minérios e desperdícios de metais 15.937.472.675,00 
Petróleo, produtos derivados de petróleo e prods. Conexos 18.635.931.764,00 Petróleo, produtos derivados de petróleo e prods. Conexos 12.552.181.601,00 
Carne e preparados de carne 14.315.682.926,00 Carne e preparados de carne 11.505.534.043,00 
Veículos automóveis, tractores, etc. suas partes e peças 13.896.234.606,00 Sementes e frutos oleaginosos 11.493.160.799,00 
Ferro e aço 13.659.435.179,00 Açucares, preparações de açúcar e mel 8.636.392.040,00 
Sementes e frutos oleaginosos 11.008.788.476,00 Veículos automóveis, tractores, etc. suas partes e peças 8.056.388.222,00 
Outros equipamentos de transporte, suas partes e peças 7.681.535.257,00 Ferro e aço 7.437.795.003,00 
Açucares, preparações de açúcar e mel 5.741.444.433,00 Alimentos preparados p/ animais, excepto cereais sem moer 4.879.731.906,00 
Café, chá, cacau, especiarias e suas preparações 5.371.879.357,00 Café, chá, cacau, especiarias e suas preparações 4.822.866.364,00 
Produtos químicos orgânicos 5.174.717.677,00 Outros equipamentos de transporte, suas partes e peças 4.496.919.507,00 
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2010 2011 

TOTAL 196.338.515.553,00 TOTAL 248.654.204.873,00 

Minérios e desperdícios de metais 33.021.723.427,00 Minérios e desperdícios de metais 47.078.350.464,00 
Petróleo, produtos derivados de petróleo e prods. Conexos 19.493.211.074,00 Petróleo, produtos derivados de petróleo e prods. Conexos 26.172.144.223,00 
Carne e preparados de carne 13.322.612.815,00 Sementes e frutos oleaginosos 16.423.696.475,00 
Açucares, preparações de açúcar e mel 13.012.857.240,00 Carne e preparados de carne 15.394.910.298,00 
Veículos automóveis, tractores, etc. suas partes e peças 11.638.376.727,00 Açucares, preparações de açúcar e mel 15.229.410.558,00 
Sementes e frutos oleaginosos 11.096.499.173,00 Veículos automóveis, tractores, etc. suas partes e peças 13.225.076.541,00 
Ferro e aço 8.899.440.576,00 Ferro e aço 12.538.766.529,00 
Café, chá, cacau, especiarias e suas preparações 6.380.824.092,00 Café, chá, cacau, especiarias e suas preparações 9.455.276.380,00 
Outros equipamentos de transporte, suas partes e peças 5.099.479.418,00 Alimentos preparados p/ animais, excepto cereais sem moer 5.988.382.009,00 
Alimentos preparados p/ animais, excepto cereais sem moer 5.038.460.075,00 Outros equipamentos de transporte, suas partes e peças 5.807.978.398,00 
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2012 

TOTAL 234.712.134.497,00 

Minérios e desperdícios de metais 35.931.226.507,00 
Petróleo, produtos derivados de petróleo e prods. Conexos 25.903.724.139,00 
Sementes e frutos oleaginosos 17.568.666.372,00 
Carne e preparados de carne 15.289.727.401,00 
Açucares, preparações de açúcar e mel 13.085.073.792,00 
Veículos automóveis, tractores, etc. suas partes e peças 12.067.723.046,00 
Ferro e aço 11.149.457.534,00 
Café, chá, cacau, especiarias e suas preparações 7.128.197.969,00 
Alimentos preparados p/ animais, excepto cereais sem moer 6.902.076.882,00 
Outros equipamentos de transporte, suas partes e peças 6.860.009.106,00 

 




