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1. Introdução e objetivos
A perspectiva de criação da Área de Livre Comércio das Améri

cas tem ocupado parcela crescente' da atenção dos meios acadêmi
cos, empresariais e políticos brasileiros, mercê de dois fatores princi
pais. De um lado, a significação econômica e social do empreendimen
to proposto, nada menos que a formação de uma zona de livre comér
cio que congregará todo o continente americano, acrescida da cons
trução de uma normativa comum em áreas tão sensíveis como a de
serviços, de investimentos, de compras governamentais e de proprie
dade intelectual. De outra parte, o cronograma de negociações acor
dado, o qual prevê a conclusão dos entendimentos já no início de
2005.

É natural, portanto, que a sociedade brasileira, em geral, e os
atores diretamente afetados pela experiência de integração, em
particular, sintam-se perplexos ante o alcance potencial de um em
preendimento de tal monta. O leque de dúvidas é ampliado ainda
mais pelo fato de que não se têm ainda delineados os contornos do
quadro negociaI. Não surpreende, portanto, que tantas indefinições
acabem por gerar incertezas, até mesmo quanto à conveniência da
participação do Brasil nos entendimentos que conformarão a futura
área de livre comércio. Nestas condições, a ausência do País da
quelas negociações e, por conseqüência, da própria ALCA passa a
constituir uma linha de ação defendida por muitos setores.

Claramente, uma recusa a priori de participar das negocia
ções pressupõe uma noção bastante precisa de que as desvanta
gens associadas à integração superam, de forma inequívoca, as
eventuais vantagens daí decorrentes. Tendo em conta este pano
de fundo, o presente artigo procura mostrar, porém, que a esco-
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lha de tal estratégia é bastante dificultada pela multiplicidade dos
fatores envolvidos, pela complexidade de sua inter-relação e p,elo
estágio ainda incipiente dos entendimentos. Para tanto, seguindcic

se a esta Introdução, a Parte II identifica os principais aspectos
positivos e negativos que se podem esperar para o Brasil, neste
momento, da integração a uma área de livre comércio continental;
a Parte III ilustra a utilidade de análises de simulação numérica
para a avaliação dos efeitos macroeonômicos de experiências de
integração e a Parte IV apresenta uma breve conclusão.

2. Impactos da integração
O ponto fundamental nas discussões que neste momento se

travam sobre a participação do País em uma área de livre comércio
hemisférica pode ser resumido numa singela pergunta: é interes
sante para o Brasil juntar-se a uma ALCA? A resposta evidente - e
quase acaciana - é: Sim, desde que os benefícios potenciais su
perem os custos esperados dessa integração.

Trata-se, porém, de uma ponderação enganosamente sim
ples. Na verdade, a fonte das nossas angústias e perplexidades
quanto à ALCA reside, precisamente, na enorme dificuldade hoje
existente para se identificar e se avaliar com toda a precisão
desejada os aspectos favoráveis e desfavoráveis associados a
essa idéia. Em primeiro lugar, ainda não se tem um quadro razoa
velmente claro do que se pretende construir. Já se sabe, por exem
plo, que a ALCA não se conformará ao figurino clássico de uma
área de livre comércio, limitado à retirada das barreiras ao fluxo de
comércio entre os países membros. Ainda na Reunião de Cúpula de
Miami, em 1994, previa-se a eliminação gradual também dos en
traves ao fluxo de investimentos entre as nações americanas.
Mais recentemente, o caráter amplo da ALCA ficou evidenciado
pela inclusão, dentre outras, das questões de compras governa
mentais, serviços, direitos de propriedade intelectual e políticas
de concorrência nos temas objeto de grupos de negociação. Não
se está, portanto, diante de uma área de livre comércio stricto
sensu. Tampouco se está, porém, diante de uma união aduaneira,
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que seria a sucessora natural de uma área de livre comércio na
linhagem mais comumente encontrada dos projetos de integraçilo
comercial. É algo novo, tornando o experimento muito mais sofisti
cado e dificultando a análise prospectiva de seus impactos sobre
nosso país.

Em segundo lugar, nilo se estará exagerando se se afirmar
que o processo de negociaçilo está entrando, agora, em uma fase
decisiva para a conformaçilo da ALCA, como ilustrado pelas ins
truções fornecidas aos Grupos Negociadores ao final da Reuniilo
Ministerial de Buenos Aires, em abril do ano passado. No caso do
Grupo de Acesso a Mercados, por exemplo, deu-se partida a um
processo de contra-notificaçilo de barreiras nilo-tarifárias e de
aprofundamento das discussões sobre regras de origem, questões
absolutamente cruciais para os interesses brasileiros'. Por sua
vez, instruiu-se o Grupo de Subsídios, Antidumping e Direitos Com
pensatórios para apresentar até 01/04/02 suas recomendações
referentes à metodologia a ser empregada para impedir que a apli
caçilo daqueles instrumentos crie obstáculos injustificados ao li
vre comércio. Já para o Grupo de Agricultura, definiu-se a mesma
data-limite para a elaboraçilo de recomendações sobre o alcance
e a metodologia das negociações para a eliminaçilo dos subsídios
às exportações agrícolas. É fácil perceber que a estratégia seleci
onada para essas negociações definirá, em grande medida, o futu
ro do Brasil como membro da ALCA. Depreende-se, por conseguin
te, que uma avaliaçilo mais concreta dos impactos dessa associa
çilo sobre nosso país deve, necessariamente, levar em considera
çilo a metodologia das negociações e os resultados das próprias
negociações naqueles aspectos mais sensíveis para o Brasil.

Em contrapartida, o fato de que só agora entramos na fase
substantiva das negociações nilo elide a necessidade premente
de buscarmos avaliar os benefícios e riscos potenciais e o ganhos

lRegistre-se, em particular, que a questão das re.gras de origem não se
mostraria tão relevante para uma União Aduaneira, dotada que seria de uma
Tarifa Externa Comum, mas adquire importância extraordinária no caso de
uma Área de Livre Comércio.
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e perdas esperados, dado o conjunto de informações disponível. Mais
importante ainda, o formato definitivo da ALCA não é uma vari~vel

exógena para o Brasil. Muito pelo contrário, o produto das negocià
ções é endógeno, no sentido de que os compromissos acordados
corresponderão, necessariamente, à resultante do entrechoque das
posições de cada um dos participantes. Neste sentido, nossos inte
resses serão tãó mais preservados quanto maisbem informados este
jamos, a cada etapa, sobre aqueles riscos e oportunidades e quanto
mais presentes nos façamos nas mesas de negociações2 • Mais ainda,
nossa participação nas negociações será tão mais eficaz e produtiva
quanto mais aplicados sejamos na investigação objetiva, focalizada e
responsável dos fatores intervenientes neste complexo processo.

Muito embora a conformação final da ALCA não seja definida a
partir de posições ex ante, deve-se registrar que os entendimentos
não podem prescindir de um conjunto mínimo de pontos efetivamente
negociáveis. Uma das poucas situações que desaconselhariam a par
ticipação de determinado país no processo de estruturação da ALCA
seria aquela em que o balanço prévio de perdas e ganhos decorren
tes da integração de determinado país à área de livre comércio pen
desse flagrantemente para o lado negativo. É o que sucederia no
caso brasileiro, por exemplo, na hipótese de uma recusa americana
em incluir setores como o agrícola ou o siderúrgico no rol daqueles
sujeitos à desgravação tarifária e ao desmonte de barreiras não
tarifárias no âmbito do comércio continental. Se, antecipadamente,
não se previr o comércio facilitado justamente dos produtos nos
quais detemos vantagens comparativas, poucos atrativos resta
riam para que nos juntássemos àquela iniciativa. De todo modo,
desconsideraremos, neste artigo, essa solução trivial e adotare
mos a suposição de, que todas as nações americanas - aí incluí
dos os Estados Unidos - estão, em princípio, efetivamente inte
ressados na proposta de integração, o que equivale à inexistên
cia de precondições inaceitáveis para um ou mais membros potenciais.

Isto posto, cabe enumerar, inicialmente, os principais aspec-

2 Na linha da \Iparticipação conflituosa", como sugerido por Albuquerque (2001).
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Im
tos que desaconselhariam, a priori, sob um ponto-de-vista econô
mico, a participação do Brasil na ALCA, independentemente dos
elementos mencionados acima. Com base em Carvalho e Parente
(1998), Guimarães (2000), Guimarães (2001) e Batista Jr. (2001),
por exemplo, podem-se identificar os seguintes pontos:

(i) Maior produtividade da economia americana, fazendo com
que grande parte dos setores industriais brasileiros não resistisse
á competição sem freios com os concorrentes americanos;

(ii) Tendência da indústria brasileira em se especializar na
produção de bens com menor conteúdo tecnológico, em virtude
da maior competitividade americana na manufatura de mercadori
as com alto desenvolvimento tecnológico;

(iií) Desindustrialização da economia brasileira, em virtude da
especialização crescente em atividades primárias;

(iv) Dificuldade em permitir o aprimoramento tecnológico da
indústria brasileira, mercê da perda da autonomia do Estado em
conduzir políticas industriais ativas;

(v) Perda da posição brasileira de global trader, fruto dos
desvios de comércio trazidos pela integração continental;

(vi) Possibilidade concreta de aumento dos déficits em nos
sa balança comercial, especialmente com os EUA, agravando nos
sa vulnerabilidade externa;

(vii) Maior atratividade, em termos comerciais, de um acordo
de livre comércio entre o MERCOSUL e a União Européia, vis-á-vis
a integração do MERCOSUL á ALCA; e

(viii) Inexistência de grandes prejuízos para o Brasil em de
corrência da não integração com os mercados americanos.

Em contrapartida, os principais argumentos esgrimidos, tam
bém a priori, em favor da participação do Brasil na ALCA podem ser
identificados nos seguintes pontos:

(i) Oportunidade valiosa para a derrubada de barreiras que
impedem ou dificultam o acesso ao mercado norte-americano de
itens importantes de nossa pauta de exportações, com especial
destaque para os produtos agrícolas e siderúrgicos;

(ií) Aumento da competitividade e da eficiência da economia
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nacional, fruto da maior concorrência que se estabeleceria em
nosso espaço econômico; e

(iii) Aumento do influxo de investimentos, mercê do acesso
mais desimpedido da produção nacional aos mercados do conti
nente (em especial, dos EUA) e da maior estabilidade de regras e
políticas decorrente da aplicação do acordo de integração.

3. Resultados de simulações
Em princípio, tanto os argumentos contrários como os favorá

veis à participação do Brasil na ALCA devem ser considerados, já que
se baseiam em suposições plausíveis, dados os contornos ainda in
definidos para questões cruciais, como se viu acima. A experiência
histórica e a teoria econômica sugerem, no entanto, que, também
nesse caso, a virtude está no meio. Com efeito, não é razoável
esperar que a constituição da ALCA leve nossa economia a um de
sastre completo ou a um sucesso absoluto. Muito provavelmente,
alguns setores se beneficiarão e outros sofrerão prejuízos com a
formação de uma área de livre comércio continental. Nessas condi
ções, então, a avaliação daqueles elementos polares deve basear-se
no exame de estudos quantitativos e na análise de outras experiên
cias de integração. 3

A esse respeito, três estudos técnicos recentemente publica
dos lançam luzes interessantes sobre a validade de alguns desses
argumentos. Batista (2001), por exemplo, efetua análise dos fato
res de competitividade agregados da indústria brasileira de manufa
turados e da de nossos competidores nos mercados doméstico e

3 Neste sentido, é muito pertinente a observação de Krueger (1999): "Despite
these analytical advances, however, the initial Vinerian [referência ao trabalho
de Viner (19S0)) conclusion - that PTAs [Preferential Trade Agreements) could
enhance or reduce welfare - remains. The issue of the net effect of PTAs on the
we!fare of the member countries ( ... ) is ( ... ) an empirica! issue." "Apesar desses
progressos analíticos, porém, a conclusão Vineriana [referência ao trabalho
de Viner (1950)] inicial - de que os APT [Acordos Preferenciais de Comércio]
podem aumentar ou diminuir o bem-estar - ainda se aplica. A questão do
efeito líquido dos APT sobre o bemMestar dos países membros (... ) é (... ) uma
questão empírica." Tradução livre, grifos e observações do autor.
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mundial, identifica nossos maiores concorrentes nos mercados glo
bais de manufaturados, determina as perdas e ganhos de noS,Sas
exportações de manufaturados e das exportações de manufaturá
dos dos demais competidores ao longo da década de 90 e compara
essas perdas e ganhos com o resultado que seria de se esperar à
vista dos indicadores de competitividade de cada país. Dentre os
muitos resultados a que chegou, aquele estudo indica três aspec
tos muito interessantes para a presente discussão:

(i) As exportações brasileiras de manufaturados ao longo da
década de 90 revelaram-se bastante concentradas para as Améri
cas (ver Tabela 1, a propósito do ano de 2000), especialmente no
setor de máquinas e equipamentos de transporte, reduzindo, por
tanto, a validade da hipótese de global trader para o Brasil nesse
segmento;

(li) Os EUA são nossos grandes competidores nos mercados
do México e do Pacto Andino, enquanto o México é um concorren
te importante nos mercados dos EUA e da América do Sul. A China
é uma grande competidora nossa nos mercados do NAFTA e ne
nhum dos países das Américas figura entre nossos concorrentes
mais relevantes nos mercados da União Européia;

(lii) A vigência de acordos comerciais e a existência de mar
gens de preferências exerceram importante influência explicativa
dos ganhos e das perdas das exportações brasileiras de manufa
turados nos mercados globais' para nossos concorrentes. Em ge
rai, esses ganhos e perdas se mostraram incoerentes, quando
consideradas país a país, com a evolução dos índices de competi
tividade (baseadas em câmbio, custos de produção e preços de
produtos) de cada país; e

(iv) Em contrapartida, os índices de competitividade revela-

4 Como, por exemplo, as perdas frente ao México e ao Canadá no mercado
americano e frente aos EUA no mercado mexicano, devidas ao NAFTA; as
perdas frente ao México nos mercados do Pacto Andino, devidas ao acordo
de llvre comércio entre esses países; e as perdas frente aos países do Leste
Europeu no. mercado da União Européia, devidas aos acordos de associação
da UE com aqueles países.
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ram boa capacidade explicativa para as perdas e ganhos agregados
das exportações brasileiras de manufaturados naquele período. '

Desta forma, os resultados de Batista (2001) indicam que a
vigência de acordos comerciais exerce influência decisiva para a
determinação da competitividade das exportações de produtos
manufaturados. Considerando-se a distribuição das nossas expor
tações dessa categoria de produtos e a identificação de nossos
principais concorrentes, portanto, não parece estar amparada pe
los fatos a hipótese de que nossa exclusão da ALCA seria irrele
vante para o comportamento de nossas vendas de manufaturados
ao exterior.

É interessante notar que a Tabela 1 mostra que, em termos
agregados, o Brasil distribui hoje suas exportações de forma bastan
te equilibrada (cerca de um quarto para os EUA e Canadá, um quarto
para a América Latina e Caribe, um quarto para a União Européia e
um quarto para as demais regiões). No caso específico dos produtos
manufaturados, porém, observa-se marcada concentração para os
mercados das Américas, da ordem de 70% para os países que seriam
nossos parceiros em uma futura ALCA. É razoável afirmar, portanto,
que o Brasil já direciona de forma preferenciai suas exportações de
produtos manufaturados para esses países, mesmo antes da implan
tação da Área de Livre Comércio das Américas. Não seria a ALCA,
então, a responsável pela introdução deste viés.

De outra parte, Pereira (2001) realizou exaustivo estudo dos
impactos macroeconômicos de uma associação do MERCOSUL com
a ALCA, por um lado, e com a União Européia, de outro, por meio de
simulações efetuadas com um modelo de equilíbrio geral computá
vel, conhecido como Global Trade Analysis Project - GTAP. A impor
tância de semelhante tratamento é inquestionável, já que só o
ambiente de equilíbrio geral permite captar importantes efeitos en
dógenos decorrentes de mudanças exógenas nos parâmetros de
uma economia. Em particular, levam-se em consideração os efeitos
de realocação de fatores de produção pelas empresas e de altera
ção do consumo das famílias em resposta a modificações nos pre
ços relativos de insumos e produtos derivadas de uma liberalização
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comercial. Se bem que subsistam limitações relevantes - como o
fato de se tratar de um modelo estático - a introdução do equilíbrio
geral enriquece de maneira ponderável o alcance das simulações.

Muitos são os resultados do estudo, mas podem-se destacar
os seguintes:

(i) Com as hipóteses e dados utilizados, conclui-se que uma
associação do MERCOSUL à União Européia redundaria em um au
mento maior do produto brasileiro que o resultante de uma associa
ção do MERCOSUL à ALCA;

(ii) O maior crescimento do produto no cenário MERCOSUL
União Européia, porém, seria decorrente da maior especialização
da economia brasileira nos setores primários. De fato, em ambos
os casos registrar-se-iam diminuição do produto industrial e cres
cimento do produto agrícola, mas a queda do produto industrial
seria bem menor na alternativa MERCOSUL-ALCA; e

(lii) As exportações industriais crescem mais e as exporta
ções agricolas do Brasil crescem menos no cenário MERCOSUL
ALCA que na alternativa MERCOSUL-União Européia.

O estudo de Pereira (2001), portanto, não apóia a tese de
que o ingresso do Brasil na ALCA implicaria perda da competitivida
de brasileira nas exportações de produtos industriais. Não só esta
competitividade aumenta, como aumenta mais do que na situação
em que o MERCOSUL optasse por formar uma área de livre comér
cio com a UE.

Por fim, Brandão e Brandão (2001) analisam as negociações
agrícolas no âmbito do NAFTA, indicam as tendências das exporta
ções brasileiras de produtos agrícolas e suas perspectivas frente
àquele mercado e efetuam estudos de simulação com o mesmo
modelo GTAP para avaliar os impactos da implantação da ALCA
sobre o comércio exterior de nossa agricultura. Resultados de par
ticular interesse foram:
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(i) A liberalização do comércio de produtos agrícolas - des
gravação tarifária e desmonte de barreiras não tarifárias - no
âmbito do NAFTA se dá de forma gradual e negociadas, durante
um prazo de transição longo, sendo pontuada por algumas ques
tões comerciais complexas'. Ademais, resolveu-se que a elimina
ção dos subsídios às exportações de produtos agrícolas seguirá as
negociações multilaterais da OMC;

(ii) Existência de medidas de apoio interno tomadas pelos
Governos do México (Programa PROCAMPO) e dos EUA (Fair Act,
de 1996), destinadas a melhorar a eficiência e a competitividade
dos respectivos setores agrícolas, apoiar as indispensáveis recon
versões produtivas e prepará-los para o livre comércio de produ
tos agrícolas; e

(iH) Simulações com o GTAP indicam aumentos ponderáveis
de exportações brasileiras de produtos agrícolas processados (in
cluindo-se, dentre outros, açúcar e suco de laranja) e de produ
tos da pecuária e perdas no comércio de grãos em decorrência da
integração do Brasil à ALCA.

Desta forma, o estudo de Brandão e Brandão (2001) realça
um aspecto importantíssimo e, muitas vezes, negligenciado nas
análises prospectivas da formação da ALCA: a implantação do
livre mercado para produtos agrícolas não pode ser considerada
ponto pacífico. Ao contrário, como mostra o exame do processo
de integração no âmbito do NAFTA, podem-se esperar penosas e
complexas negociações, especialmente com os EUA e particular
mente com respeito a produtos em que somos muito competitivos,
mas que são, hoje, alvo de medidas protecionistas por parte da"
quele país, como açúcar e suco de laranja. Assim, os possíveis
ganhos' decorrentes do acesso desimpedido de nossos produtos

S Especialmente complexa é a metodologia de liberalização do comércio de
açúcar e de suco de laranja congelado entre os EUA e o México.
6 Como, por exemplo, a imposição, pelo México e pelo Canadá, de tarifas
compensatórias incidentes sobre as importações de carne e de açúcar dos
EUA respectivamente.
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agrícolas ao mercado americano, ponto inquestionavelmente posi
tivo de uma futura ALCA, não podem ser encarados como garanti
dos. Antes, poderão ser menores ou vir mais tarde do que norm'al
mente se pensa. Por isso mesmo, a questão agrícola deverá ser
fruto de uma cuidadosa, ativa e incansável participação do Brasil
nas negociações pré e pós-2005.

A par de todos esses aspectos, muito se tem enfatizado,
nos debates que se têm travado sobre o tema ALCA, que nosso
setor produtivo não teria condições de ser exposto, de forma sú
bita, à concorrência externa, já que seria dependente de uma
estratégia de proteção, herdada do regime de substituição de
importações. Esquece-se, porém, que esse choque já ocorreu no
início da década de 90, com a inesperada, ampla e algo caótica
abertura da economia que então se verificou. Adicionalmente, a
Tabela 2 mostra que a abertura comercial no início da década de
90 não fez com que o Brasil se especializasse em um exportador de
matérias-primas. Pelo contrário, reduziu-se a participação dos pro
dutos básicos e aumentaram as dos produtos semimanufaturados
e manufaturados ao longo do período pós-abertura. Basta notar
que, entre 1980 e 1989 período pré-abertura - nossas exporta
ções foram compostas, em média, de 34,5% de produtos básicos,
11,2% de produtos semimanufaturados e 53,2% de produtos ma
nufaturados. Em comparação, nos doze anos entre 1990 e 2001
(até o mês de setembro) - período pós-abertura - aquelas médias
situaram-se em 25,4 % de produtos básicos, 16,0% de produtos
semimanufaturados e 56,8% de produtos manufaturados. De outra
parte, a Tabela 3 mostra que a abertura comercial não trouxe uma
"farra dos importados", como normalmente se aventa. Pelo con
trário, a participação dos bens de consumo nas nossas importa
ções revelou-se decrescente na segunda metade da década de
90, sendo compensada pelo aumento da de matérias-primas e de
produtos intermediários.

A registrar, também, que os estudos mencionados não con
sideraram elementos importantes j:-_.a a consideração dos impac
tos da ALCA, tais como os efeitos benéficos de ganhos decorren-
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tes de economia de escala, função do acesso a um mercado inte
grado com um produto da ordem de US$ 11 trilhões e com,um
mercado consumidor de quase 800 milhões de pessoas. Não se
levaram em consideração, tampouco, os reflexos positivos decor
rentes da possibilidade de acesso a insumos mais avançados tec
nologicamente. Igualmente relevante, em nossa opinião, é a pos
sível melhoria das expectativas de investidores brasileiros e es
trangeiros quando confrontados com as oportunidades abertas pela
integração continental em um cenário de estabilidade de regras, o
que poderá redundar em expressivo aumento do fluxo de investi
mentos produtivos.

Acima de tudo, não nos parece ciaro que a formação da
ALCA impediria a elaboração e a execução de políticas industriais
ativas por parte do Estado brasileiro. Deve-se lembrar, a propósi
to, que a adesão do País àquele projeto não implicará a perda da
soberania nacional - e, em particular, não eliminará nossa autono
mia na formulação e execução orçamentárias. Assim, aquela inter
pretação pessimista só fará sentido se se confundir política indus
trial com a existência generalizada de mecanismos de proteção
ampla e de duração indefinida contra a concorrência externa 
mas, neste caso, não necessitamos de uma ALCA para nos con
vencermos da sua inadequação.

4. Conclusões
Procurou-se mostrar, de forma resumida, que a complexida

de do projeto ALCA recomenda uma análise técnica e política acu
rada de todas as etapas e de todos os possíveis reflexos do pro
cesso. A perspectiva de integração continental traz oportunida
des e riscos que são tão numerosos quanto relevantes. Em parti
cular, não se deve perder de vista que o desenho final da futura
área de livre comércio será aquele que resultar das negociações.
Assim, as restrições a que efetivamente estará sujeito o País após
a integração não podem ser conhecidas por antecipação nem são
exógenas, mas dependerão, em parte, de nossa participação nos
próprios entendimentos. Dessa forma, a menos que questões cru-



ciais para nossos interesses sejam peremptoriamente deixadas à
margem das tratativas, a oposição prévia a qualquer participação
do Brasil no processo negociai não parece representar uma estrá
tégia dominante no presente momento.

Tabela 1 - Exportações brasileiras por bloco de
destino e por categoria de produtos (2000)

-~

DESTINO Produtos Produtos Semi- Produtos Total
Básicos manufaturados Manufaturados

--
val~-.:lValor % Valor % % valor %

(US$ bi) (US$ bi) (US$ bi) (US$ bi)
!------

União 6,28 50,0 2,55 30,0 5,9 18,1 14,73 27,5
Européia

I- --- --
América
Latina e 0,939 7,5 0,420 4,9 12,53 38,5 13,89 25,9
Caribe

-
EUA e 1,03 8,2 2,56 30,1 10,07 30,9 13,66 25,S

Canadá
I--

Ásia e
Oriente 3,37 26,8 2,17 25,6 1,95 6,0 7,49 14,0
Médio

- - l-----
Demais 0,943 7,5 0,799 9,4 2,08 6,5 3,82 7,1
regiões

FONTE: MOIC -

085: As exportações não incluem US$ 1,5 bilhão de operações especiais
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Tabela 2 - Exportações brasileiras por tipos
de produtos (1965-2001)

í Produtos Produtos Semi- Produtos
Básicos manufaturados Manufaturados

Valor % Valor I % Valor I %
(US$ bi) Total (US$ bi) Total (US$ bi) Total

1965 1,30 81,6 0,154 9,7 I...0,llQ~~f---.~'-?-
1970 2,05 74,8 0,249 9,1 0,416 15,2
1975 5,03 58,0 0,849 9,8 2,59 29,8

~ 1980_~ 849 422 2 35 11 7 903 22J!_
1985 8,54 33,3 2,76 10,8 14,1 54,9
1989 9.55 27,6 5,81 16,9 18,6 ~~?-
1990 8,75 27,8 5,11 16,3 _]J--,9-...~... _~:4.L
1991 8.74 27,6 4,69 14,6 17, 8.__ -ª.§.L~

0--~'"
1992 8 83 247 575 16 1 20 8 58 O
1993 _.~ 24,3 5,45 14,1 23,4 60,8
1994 11,1 25,4 6,89 15",8 25,0 57,3
1995 110 23 6 9 15 19 7 25 6 55 O
1996 11,9 24,9 8,61 18,0 26,4 55,3
1997 14,5 27,3 8,48 16,0 29,2 55,1
1998 1312._ _~5,4 8,12 15,9 29,4 57,S

f---.1,,9 9 9 . r· ll ,8 24,6 7,98 rl6,~ 27,3 56,9
2000 12,6 22,8 8,50 15,4 32,S 59,0
2001 11,9 26,8 6,09 13,7 24,9 56,1

FONTE: Banco Central do Brasil
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Tabela 3 - Importações brasileiras por
categoria de uso final (1996 e 2llllll)

IBens de consumo: 9,78 18,3 7,33
, i

13,1

Combustíveis e I 5,93
lubrificantes I

11,1 6,36 11,4

"--~,

Matérias-primas
e produtos 24,74 46,4 28,53 51,1

intermediários
~---~""

Total 53,35 100,0 55,81 100,0

OS5. As exportações não Incluem US$ 1,5 bilhão de operações espeCiaiS
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