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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo principal demonstrar a importância da integração 
econômica, através da análise do fluxo do comércio exterior do Estado de Santa 
Catarina no âmbito do Mercosul, com destaque para o período de 1997 a 2018. A 
fim de alcançar este objetivo, foi necessário buscar entender quais são os conceitos 
de integração econômica e compreender, de forma geral, a construção de blocos 
econômicos a partir, especialmente, do século XX. Após, apresentou-se um histórico 
referente ao processo de construção do Mercosul, bem como seus órgãos 
institucionais, principais objetivos e atual situação do bloco com o Brasil. 
Considerando que o Brasil ocupa a posição de líder perante os demais países do 
bloco, destacou-se o fluxo de comércio, exportações e importação de Santa Catarina 
com o Mercosul. Para tanto, recorreu-se coletar as informações por meio de livros, 
dissertações e dados fornecidos pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comécio Exterior (MDIC), por exemplo.  Dentre os principais resultados apontados, 
destacaram-se que o comércio exterior catarinense com o Mercosul apresentou-se 
deficitário desde o início do século XXI; os principais produtos exportados foram 
produtos industrializados, e os importados foram também produtos industrializados e 
primários e que o maior parceiro comercial foi a Argentina, seguido do Paraguai e do 
Uruguai. 

Palavras-Chave: Comércio Exterior; Integração; Blocos Econômicos; Mercosul; 

Santa Catarina. 
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ABSTRACT 

 

This study demonstrates the importance of economic integration, though the analysis 
of the flow of foreign trade in the State of Santa Catarina within the scope of 
Mercosur. To reach this objective, it was necessary to understand what are the 
concepts of economic integration and understand, in general, the construction of 
economic blocs from, especially, the 20th century. Afterwards, a history of the 
Mercosur construction is presented, as well as its institutional bodies, main objectives 
and the current situation of the bloc with Brazil. Considering that Brazil occupies a 
leading position, it was pointed out the flow of trade, exports and imports of the State 
with Mercosur. For this purpose, it was necessary to collect information through 
books, theses, dissertations and data provided by the Ministry of Development, 
Industry and Foreign Trade (MDIC), for example. Among the main results obtained, 
we can consider that Santa Catarina's foreign trade with Mercosur has been in deficit 
since the beginning of the 21st century; the main products exported were 
industrialized products, and the imported products were also industrialized and 
primary products and the largest trading partner was Argentina, followed by 
Paraguay and Uruguay. 

Keywords: Foreign Trade; Integration;  Economic Blocs; Mercosur; Santa Catarina.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 TEMA E PROBLEMA DE PESQUISA 

O processo de integração econômica passou a acontecer após o fim da 

Segunda Guerra Mundial e se intensificou com mais intensidade entre os séculos XX 

e XXI. Tal processo pode ser definido com uma união de duas ou mais economias 

que juntas tem o objetivo de formar uma extensa região econômica que ultrapassa 

as fronteiras dos estados nacionais. Juntos esses estados tomam decisões políticas 

que visam gerar um nível econômico elevado de cooperação, onde acordos visam 

intensificar os fluxos comerciais, eliminar barreiras tarifárias e não tarifárias, para 

que assim possam desenvolver o livre comércio entre suas economias. Desta forma, 

os países buscam, de maneira conjunta em nível regional, alcançar em algum nível 

mais elevado de desenvolvimento e enfrentar assim os impactos que o comércio 

internacional gera. (PEREIRA, 2008). 

De acordo com Vicente (2015) os blocos econômicos surgem como sendo 

um conjunto de Estados nacionais que buscam facilitar o fluxo de comércio entre os 

países integrantes e para que isso se torne possível, é de extrema importância que 

impostos e tarifas sejam reduzidos de forma conjunta entre os membros. Além disso, 

a manutenção da pacificação entre esses Estados, também é considerado como 

sendo um dos objetivos a serem buscados e não somente e exclusivamente a 

intensificação comercial. Com essa intensificação, ao longo, principalmente, do 

século XX diferentes blocos econômicos foram sendo formados. Dentre os 

principais, podemos destacar a União Européia, o Nafta, a Cooperação Econômica 

Ásia Pacifico, a Comunidade Andina e, no âmbito da América Latina, o Mercosul.  

O Mercado Comum do Sul (Mercosul) é um bloco econômico  formado a 

partir de um processo de negociações, envolvendo Brasil e Argentina, ainda na 

década de 1980. No entanto, sua formação se deu por meio de uma decisão de 

união entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai no ano de 1991 através do Tratado 

de Assunção. Possuindo uma estrutura institucional intergovernamental, ou seja, 

sem órgãos supranacionais, o bloco é considerado o principal bloco econômico na 

América do Sul, visto que, possui expressivos fluxos de comércio e tem como 

principais membros, os dois grandes da região: Brasil e Argentina.. O Brasil é 

considerado o líder do grupo devido as suas características geográficas, econômicas 

e populacionais, e assim, o país acaba se tornando forte impulsionador do bloco na 
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região sul-americana. Desta forma, participando do bloco e impulsionando o 

processo de integração na região, o Brasil acaba aumentando o alcance do 

Mercosul em atingir maior presença no cenário internacional, aumentando assim as 

relações econômicas e as negociações perante potências mundiais. (COUTINHO, 

2009) 

Neste sentido, considerando o Brasil como membro impulsionador do 

Mercosul, torna-se importante analisar como o Estado de Santa Catarina estabelece 

relações comerciais com os demais países do bloco, visto que, é notável a carência 

de estudos sobre blocos econômicos e seus efeitos em âmbito regional. Segundo 

França et. al (2012), o Estado de Santa Catarina ocupa uma posição de destaque no 

que tange o estabelecimento de fluxos de comércio com o Mercosul. Do total 

exportado pelo Estado no ano 2018, que foi de US$ FOB 9,3 bilhões, 8,30% 

destinou-se a esse mercado (MDIC, 2020).  Santa Catarina encontra-se numa região 

estratégica, ou seja, próxima geograficamente dos outros membros do Mercosul, o 

que facilita o intercâmbio comercial entre o estado e os demais países do bloco. 

Ademais, o estado apresenta uma economia diversificada, sendo que a qualidade 

seus produtos acaba levando a internacionalização do que é produzido. Além disso, 

o Estado possui grandes parques industriais e uma estrutura portuária consolidada, 

que por sua vez, é responsável por grande parte do escoamento da produção 

catarinense, assim como possui uma estrutura rodoviária e aeroviária que permite 

integração com os países da região. (ZILLI, 2016 apud CARIO et al. 2008). 

Neste sentido, considera-se relevante caracterizar o fluxo comercial 

existente entre Santa Catarina e os países membros – valores e produtos -, bem 

como a intensidade com que se manifesta.  

Para tanto, com a presente pesquisa, busca-se respostas para as 

seguintes perguntas de pesquisa: 

1º) Como ocorrem os fluxos comerciais entre Santa Catarina e o 

Mercosul?; e,  

2º) Como são caracterizados os fluxos de comércio entre Santa Catarina 

e os demais países do Mercosul?  

1.2 OBJETIVOS  

Com o propósito de analisar o tema e de responder as perguntas de 

pesquisa, delimitou-se um objetivo geral e quatro objetivos específicos, os quais 

orientam o presente estudo. 
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1.2.1 OBJETIVO GERAL 

Analisar como se estabelece o comércio exterior de Santa Catarina com 

os demais países pertencentes ao Mercosul. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Identificar o como se deu o processo de integração econômica e a formação 

dos blocos econômicos entre o século XX e XXI; 

b. Apontar o processo de formação do Mercosul, seus objetivos, órgãos, 

princípios e a sua atual situação; 

c. Verificar como ocorre, desde o estabelecimento do Mercosul, a relação 

comercial do bloco com o Brasil; 

d. Analisar as trocas comerciais entre o Estado de Santa Catarina com os 

demais países-membros do Mercosul (Argentina, Paraguai e Uruguai).  

 

1.3 JUSTIFICATIVA  

Considerando que existem diversos estudos sobre o comércio exterior 

brasileiro, é evidente que há pouca atenção dada para a análise de comércio 

exterior envolvendo o nível regional, sobretudo em termos de analises por blocos 

econômicos. Desta forma, o presente estudo justifica-se devido à escassez de 

pesquisas que analisam os fluxos de comércio entre o Estado de Santa Catarina 

com o Mercosul em um período de tempo que compreende desde o inicio do 

estabelecimento do bloco até os dias atuais.  

De acordo com MDIC (2020), atualmente Santa Catarina ocupa a posição 

de 9º lugar no ranking dos estados brasileiros que mais exportam. No que se refere 

às importações, o estado ocupa a posição de 3º lugar. Dentre os principais parceiros 

econômicos destacam-se a China, os Estados Unidos, Argentina e a Alemanha.  

Zilli et al. (2016) explicita que por Santa Catarina  ser uma das economias 

mais diversificadas dentre os estados brasileiros, ter importantes parques industriais 

e uma estrutura portuária desenvolvida, o Mercosul acaba se tornando um grande 

mercado externo para as organizações do estado catarinense. Dentre as principais 

vantagens de estabelecer fluxos de comércio com o bloco estão os incentivos 
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principalmente envolvendo isenções de tarifas alfandegárias e a proximidade 

geográfica entre o estado e o Mercosul.  

A criação do bloco mostrou-se como essencial para os países latino 

americanos, promovendo tarifas zero entre os membros e com isso o nível de 

comércio entre Santa Catarina e o bloco aumentou, tornando a Argentina o principal 

parceiro econômico do estado no âmbito do Mercosul. Desta forma, esperava-se 

que o comércio internacional catarinense fosse beneficiado com esse processo de 

integração na região. No entanto, há uma tendência de que o comércio de Santa 

Catarina com o bloco tornou-se deficitário nos últimos anos, especialmente a partir 

do inicio dos anos 2000. (PANIGALLI; KROTH, 2015). 

Diante disso, torna-se relevante o estudo acerca sobre o comércio 

exterior de Santa Catarina no âmbito do Mercosul. Sendo assim, esta pesquisa 

propõe analisar tais fluxos de comércio entre o estado e os demais membros do 

bloco desde os primeiros anos após o estabelecimento do Mercosul.  

1.4 ASPECTOS METODOLOGICOS  

O tipo de pesquisa utilizado é a pesquisa bibliográfica, pois envolve uma 

descrição interpretativa para adquirir um maior entendimento e conhecimento sobre 

assunto abordado. Conforme Marconi e Lakatos (2015), a finalidade da pesquisa 

bibliográfica é colocar o pesquisador em contato com o que já foi um dia escrito e 

dito, sendo que, desta forma, a pesquisa bibliográfica não se transforma em algo 

repetitivo, mas que propicia uma analise sob um novo enfoque, gerando assim 

conclusões inovadoras.  

A análise dos dados é quantitativa e qualitativa, visto que se trata de uma 

pesquisa que apresenta dados estatísticos sobre a pauta das exportações e 

importações de Santa Catarina e é realizada uma análise acerca dos resultados 

encontrados. A coleta de dados foi realizada a partir de fontes secundárias, como 

dados e materiais fornecidos pela Federação das Indústrias do Estado de Santa 

Catarina (FIESC), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) e Ministério 

da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), utilizando, principalmente, o 

portal de acesso a estatísticas de comércio exterior, o Comexstat e o sistema 

ComexVis.  
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Foram feitos usos de outras fontes de informação das quais se destacam 

livros, teses, dissertações que abordam o tema de Integração Econômica e dos 

fluxos comerciais entre Santa Catarina e Mercosul.  

 

1.4.1 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO  

Este trabalho está organizado em seis capítulos. No primeiro capitulo está 

contextualizado o tema do trabalho apresentando a dinâmica do processo de 

integração aliado com a concepção de blocos econômicos e a relevância de se 

analisar os resultados do comércio exterior de Santa Catarina com os demais 

membros do Mercosul. Neste mesmo capitulo, evidenciaram-se os objetivos gerais e 

específicos, justificou-se o presente trabalho, assim como a delimitação 

metodológica utilizada e a organização adotada para o trabalho de pesquisa. No 

capitulo dois é apresentado o tratamento teórico analítico, ressaltando temas como 

integração econômica e formação de blocos econômicos. O capitulo três aponta o 

tratamento teórico acerca do Mercosul, desde sua fundação até a sua situação no 

momento atual. O capitulo 4 trata-se da relações estabelecidas entre Brasil e 

Mercosul, evidenciando a importância do bloco para o país. No capitulo 5 estão 

evidenciados os resultados, mostrando o fluxo de comércio entre o estado 

catarinense com o Mercosul e com cada país membro do bloco. E, por fim, no 

capitulo 6 discorre-se sobre as conclusões do estudo realizado.  
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2. TRATAMENTO TEÓRICO E ANALÍTICO  

2.1  INTRODUÇÃO  

O processo de integração econômica passou a ocorrer após o final da 

Segunda Guerra Mundial e se intensificou na passagem do século XX para o século 

XXI. Consiste na união de duas ou mais economias que juntas formam uma extensa 

região econômica que ultrapassa as fronteiras nacionais. Esse processo passa a 

existir quando os Estados integrantes tomam a decisão política de cooperar 

economicamente por meio de acordos específicos com o propósito de intensificar as 

relações comerciais, onde o processo de eliminação de barreiras tarifárias e não 

tarifárias visa o exercício do livre comércio entre os países membros.  

Os blocos econômicos representam a formação de mercados regionais 

que dinamizam e integram as economias dos países integrantes. Acordos 

estabelecidos visam promover a flexibilização das relações comerciais, 

determinando diminuições ou até mesmo isenções fiscais no que tange a atividade 

de comércio entre os países, além de promover muitas vezes a livre circulação de 

indivíduos e mercadorias entre países do mesmo bloco.  

Ao longo dos anos, especialmente a partir da década de 1980 e 1990, 

surgiram blocos econômicos concretos que estão em vigor até hoje, dentre eles 

podemos destacar: União Européia, Tratado Norte-Americano de Livre-Comércio 

(NAFTA), Cooperação Econômica Ásia-PacÍfico (APEC), Comunidade Andina (CAN) 

e Mercado Comum do Sul (Mercosul).  

No item 2.2 do presente capitulo é apresentado o processo de integração 

econômica, bem como seu conceito e suas principais fases e no item 2.3 é apontado 

o processo de formação e os principais blocos econômicos existentes.  

 

2.2 INTEGRAÇÃO ECONÔMICA  

Considerando todos os processos de transformação no planeta, somados 

com o desejo de aproximação entre os povos, o aumento dos negócios em níveis 

internacionais e da evolução da tecnologia, diversos países buscam de modo 
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conjunto alcançar no desenvolvimento e enfrentar os impactos do comércio 

internacional.  

Foi a partir do final da Segunda Guerra Mundial, por meio de regras 

estabelecidas pelo então criado Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT) e por 

acordos firmados entre os próprios países, que a ideia de desenvolvimento e criação 

de espaços integrados passou a ganhar espaço e importância nos debates das 

Relações Internacionais. A busca pelo alcance de melhorias, como por exemplo, o 

esforço pelo alcance do bem-estar social através do crescimento econômico, foi e 

continua sendo um meio de promover a chamada superação do subdesenvolvimento 

nos países emergentes. A partir de então, países desenvolvidos e em 

desenvolvimento passaram ao longo dos anos dedicando esforços na construção de 

articulações de âmbito comerciais visando o fortalecimento econômico dos países, 

partindo como instrumento inicial a construção de grupos de integração regional. Ao 

mesmo tempo em que a criação de espaços integrados promovia o restabelecimento 

do livre comércio, o qual estava em desuso desde a Primeira Guerra Mundial, os 

processos de integração criavam laços entre os países e, desta forma, podia-se 

evitar a eclosão de novos conflitos. (PEREIRA, 2008).  

Após o fim da Segunda Guerra Mundial ficou claro que o isolamento 

econômico deveria dar espaço a construção de condições que gerassem um 

comércio mais livre e justo, por meio de instituições internacionais que promovessem 

a diminuição de barreiras ao comércio e, consequentemente, uma tentativa de 

promover assim um equilíbrio entre as economias mundiais. 

Foi a partir da década de 1950 que o termo integração econômica 

começou a ser mais debatido. Até então o conceito de integração ainda estava 

pautado na ideia das vantagens comparativas de David Ricardo descrita na sua obra  

“Princípios da Economia Política e Tributação” de 1817. Acreditava-se que acordos 

regionais eram vantajosos, pois asseguravam uma maior liberalização do comércio 

internacional, geravam bem-estar social e aumentavam as trocas comerciais em 

nível global. Sendo assim, até por volta da década de 1950, a integração regional 

era vista como sendo positiva e provedora do livre comércio. 
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De acordo com Averbug (1999) foi com os trabalhos de Viner (1950), 

Vanek (1965), Lipsey (1960 e 1970) e dentre muitos outros estudiosos que os 

estudos sobre o processo de integração regional começaram a apresentar avanços. 

Estes estudiosos focaram especificamente na análise sobre a integração regional, 

ou seja, na formação das chamadas áreas preferenciais de comércio (APCs), que 

não são uma forma de integração econômica, mas sim uma forma de tratamento 

especial entre dois países.  

Percebeu-se que entre os anos de 1950 e 1960 ocorreu a primeira grande 

onda do regionalismo, onde envolvia setores industriais específicos e era composta 

por países que detinham o mesmo nível de desenvolvimento. Desta forma, segundo 

Averbug (1999), Viner (1950) já considerava que possíveis efeitos negativos 

poderiam ocorrer em decorrência da integração e se tornava importante determinar 

as consequencias desse processo perante os fluxos de comércio. Para Viner (1950), 

os efeitos que as APCs poderiam geram nos países iriam depender da existência de 

criação ou de desvios de comércio.  Desta forma, as APCs poderiam gerar 

resultados favoráveis se desenvolvem o comércio internacional por meio do 

comércio intra-regional e poderiam também gerar resultados desfavoráveis se 

gerassem desvio de comércio, redirecionando os fluxos comerciais de mercados 

excluídos para parceiros preferenciais. 

Na década de 1980, surgiu o estudo do Novo Regionalismo que buscou 

analisar se as áreas preferenciais de livre comércio representavam vantagens ou 

desvantagens rumo à liberalização do comércio internacional vivida na época. 

Segundo Averbug (1999) o Novo Regionalismo surgiu em decorrência das 

mudanças no cenário internacional dos anos 80. Dentre as grandes mudanças estão 

o abandono de políticas antigas por parte dos países em desenvolvimento, como é o 

caso das políticas de substituições de importações, do aumento da liberalização do 

comércio de bens manufaturados por parte dos países desenvolvidos e do aumento 

de investimentos nos países em desenvolvimento por parte dos países 

desenvolvidos. 

De acordo com Senhoras (2010) o regionalismo se tornou um fenômeno 

que passou a envolver países em direção a uma maior integração, compreendendo 
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processos formais, regidos por forças políticas e econômicas que conduziram a um 

multilateralismo no comércio internacional.  

Gráfico 1 - Evolução Histórica dos Acordos de Integração Regional 

 

Fonte: Senhoras (2010). 

Conforme o gráfico 1, a primeira onda do regionalismo teria ocorrido mais 

expressivamente após o inicio da década de 1970, onde os países em 

desenvolvimento desejavam diminuir a dependência política e econômica em 

relação aos países desenvolvidos. O processo de integração e acordos preferenciais 

por parte desses países seria um modo de diminuir as importações e desenvolver 

atividades industriais exportadores nacionais.  

Contudo a segunda onda do regionalismo, segundo Senhoras (2010), 

teria ocorrido perante um novo contexto internacional, diferente do primeiro 

observado na primeira onda. A segunda fase do regionalismo teria ocorrido em um 

momento onde os países em desenvolvimento não expressavam mais o desejo de 

se desenvolverem isoladamente, mas sim tentando participar, ou seja, se inserindo 

na nova economia mundial globalizada. Ainda de acordo com Senhoras (2010), os 

novos processos de integração regionais surgidos, principalmente a partir da década 

de 1990 foram caracterizados como sendo estratégias de liberalizar as economias 
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por meio da implementação de políticas de exportação e de investimento ao invés 

de políticas de substituições de importações.  

Neste contexto, o desenvolvimento do Novo Regionalismo surgido a partir 

do século XX, nos sugere que as áreas de livre comércio podem ou não gerar baixos 

índices de desvios (desvantagens) de comércio. A maioria das áreas de livre 

comércio são formadas entre países vizinhos onde as relações comerciais entre 

esses Estados são naturalmente estimuladas e isso faz com que o surgimento de 

desvios de comércio sejam praticamente nulos. Sendo assim, os ganhos com a 

formação de áreas de livre comércio em regiões próximas são totalmente favoráveis 

para o desenvolvimento do comércio. (KRUGMAN, 1991 apud AVERBUG, 1999, p. 

54) 

Para Vicente (2015) o processo de integração regional é marcado por 

uma extrema complexidade, já que existem dificuldades para se estabelecer tal 

processo, como é o caso da aplicação de padrões de funcionamento. Isso pode ser 

explicado devido à dificuldade de estabelecer hábitos, normas, procedimentos e 

instituições, ao mesmo tempo em que a renúncia da soberania dos Estados é 

diminuída parcialmente e o  consenso passa a ser determinante para a manutenção 

do processo regional. Desta forma, todas as decisões internas dos países membros 

passam a interferir no estabelecimento do processo integrativo.  

Assim pode-se perceber a importância do regionalismo para o 

desenvolvimento do processo de integração econômica, ou seja, pode-se considerar 

o processo de integração econômica como parte da nova dinâmica econômica 

mundial baseada no Novo Regionalismo.  O Novo Regionalismo foi marcado por 

áreas de livre comércio e nessas áreas prevaleceu a formação de acordos que 

visavam à diminuição de barreiras tarifárias. Desta forma, podemos considerar que 

essas são algumas das características que definem o processo de integração 

econômica. 

De modo geral, o conceito de integração econômica pode ser definido 

como uma formação capaz de permitir uma unificação gradual de políticas 

econômicas de países próximos ou na tentativa de eliminar barreiras tarifárias ao 
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comércio. Tal processo é dado por meio da criação de instituições que permitem o 

funcionamento da unidade de integração. 

Torna-se importante ressaltar que o conceito de integração econômica é 

ainda muito recente e que muitos estudiosos da área de Relações Internacionais 

apresentam diversas definições sobre este processo, demonstrando assim, a 

dificuldade de se chegar a uma conclusão e um consenso sobre o conceito. Porém, 

foi a partir da década de 1950 que os estudiosos se debruçaram sobre o fenômeno 

da integração econômica que busca remover os entraves ao livre comércio.  

Segundo Balassa (1961) o processo de integração econômica existe 

quando há a eliminação de barreiras que restringem o movimento de troca de 

mercadorias entre os países, com objetivo de aumentar o volume do comércio 

exterior (exportações e importações) e diversificar as pautas exportadoras dos 

mercados nacionais.  Além disso, o autor sugere que o processo de eliminação de 

barreiras deve acontecer de forma lenta e gradual para que o processo de 

integração chegue na fase mais desenvolvida. Sendo assim, adoção da integração 

econômica por parte dos Estados já foi encontrada no sistema internacional desde 

as formas mais simplistas até as formas complexas. De acordo com Balassa (1961) 

as cinco fases clássicas do processo de integração econômica são: 

      I.        Zona de livre comércio 

    II.        União aduaneira 

   III.        Mercado comum 

  IV.        União econômica 

   V.        Integração econômica total 

A zona de livre comércio (I) é uma forma de integração onde dois ou mais 

países não cobram entre si impostos de exportação e de importação e são 

eliminadas outras formas de restrições ao comércio. Desta forma, a eliminação de 

barreiras tarifárias e não tarifárias acabam por facilitar a circulação de bens entre os 

países. 

A união aduaneira (II) além de apresentar as características de eliminação 

de barreiras tarifárias e não tarifárias da zona de livre comércio, apresenta também o 
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uso da Tarifa Externa Comum (TEC). De acordo com Luz (2005), a TEC se refere a 

“uma tabela com alíquotas de imposto de importação definidas para cada espécie de 

produto”, que acaba por impedir práticas comerciais que possam prejudicar as 

importações e exportações de bens dentro do bloco onde é utilizada. 

O Mercado comum (III) além de apresentar as características da união 

aduaneira, o mercado comum se destaca, de acordo com Balassa (1961) pela livre 

circulação de indivíduos, serviços, capital e trabalho, ou seja, pessoas, mercadorias 

e mão de obra não precisam ser taxadas e nem de autorizações especiais para 

cruzar as fronteiras entre os países do bloco. 

A união econômica (IV) é caracterizada pela utilização de políticas 

econômicas nacionais harmonizadas que estabelecem a necessidade que os países 

membros da união econômica têm de adaptar suas legislações nacionais para que 

as mesmas se complementem com os princípios formadores da união econômica. 

Segundo Balassa (1961), nas formas anteriores de integração econômica já haviam 

outros tipos de harmonizações, mas é na união econômica que a harmonização 

passa a ser focada nas políticas econômicas, compreendendo as políticas 

monetárias,cambiais e fiscais. 

A integração econômica total (V) é definida por Balassa (1961) como o 

mais avançado estágio do processo de integração.  Na integração econômica total 

as políticas econômicas não são mais harmonizadas, mas sim equalizadas, ou seja, 

as políticas econômicas dos países integrados são discutidas e adotadas de forma 

integral. Como consequência desse processo é adotada a chamada moeda única e 

as políticas de cunho econômico são formuladas por uma autoridade que é 

supranacional, onde os países delegam seu poder a tal autoridade e, desta forma, 

acabam se submetendo às decisões a essa autoridade máxima. Um exemplo deste 

tipo de integração é a União Européia (UE), que apresenta autoridades 

supranacionais, cujas decisões devem ser cumpridas por todos, incluindo também 

os Estados Nações, que acabam delegando seus poderes para tais autoridades 

supranacionais. 

Sendo assim, a adesão de cada nível de integração corresponde a uma 

espécie de renúncia das competências que são bases da soberania nacional, onde 
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os países membros acabam transferindo parcelas de suas iniciativas políticas e 

econômicas para as instituições do bloco, instituições essas que acabaram detendo 

tais iniciativas de forma exclusiva.  

 

Para o pleno processo de integração é preciso que haja um bom 

funcionamento das instituições. Estas devem estabelecer regras e políticas que 

fomentem a atração de investimentos, novas oportunidades de comércio e criação 

de incentivos que visem o desenvolvimento regional.  

Para Garcia Júnior (1998), o processo de integração consiste em um 

conjunto de medidas econômicas que possuem como finalidade a união das 

economias de dois ou mais países. Este processo pode auxiliar ainda no 

desenvolvimento dos países que o integram na medida em que as relações se 

aprofundam. Contudo, em relação aos países em desenvolvimento os ganhos estão 

pautados mais, sobretudo no desenvolvimento econômico.  Da mesma forma, 

trazendo um sentido de construção de uma espécie de unidade, Beçak (2000) afirma 

que o processo de integração tem como finalidade a união dos Estados participantes 

do processo integrativo, para que unidos os Estados possam combater possíveis 

ameaças externas a suas economias e assim também, consequentemente, 

fortalecer e desenvolver-las ainda mais. 

Em relação às necessidades do processo de integração, Schmied (2007), 

garante que o processo de integração deve possuir necessariamente iniciativas 

políticas com fortes bases econômicas e culturais para garantir a base do processo. 

Se uma dessas bases não estiver presentes, o processo de integração tende a não 

funcionar, como é o caso de vários processos de integração regional que falharam  

ao longo dos anos no cenário internacional. Neste caso, os fatores que devem ser 

considerados como sendo as condições das bases econômicas e sociais 

destacadas são os seguintes: 

a. População: mesmo os Estados membros apresentando números de 

habitantes que variam, este não é um fator que acaba dificultando o 

processo de integração econômica; 

b. Geografia: fator crucial para se considerar a ligação direta entre países 

vizinhos; 
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c. Economia: assimetrias econômicas entre os países são comuns, porém 

o tamanho das economias são fatores importantes a serem considerados; 

d. Política: a situação política entre os países membros é um fator crucial 

no processo de integração; 

e. Comunidade: a noção de comunidade é essencial por parte dos países 

membros para facilitar o processo de integração. 

No que se refere às correntes teóricas do estudo da integração 

econômica, existe uma subdivisão entre duas principais correntes, a ortodoxa e a 

heterodoxa.  

De acordo com Amado e Mollo (apud Pereira, 2008, p. 20), a corrente 

ortodoxa se baseia na tendência da convergência econômica entre os países 

desenvolvidos com os países não desenvolvidos, convergência essa motivada pela 

tendência que o capital abundante nos países desenvolvidos tende a ser transferido 

para os países menos desenvolvidos em busca de lucro. Desta forma, os ortodoxos 

defendem a integração, pois acreditam que o mercado é o sistema mais eficiente e 

propondo o controle da inflação nesse sistema, defendem a formação das chamadas 

uniões monetárias. Sendo assim, essas uniões monetárias funcionam como um 

mecanismo de controle de preços dos bens dispostos no comércio internacional, 

contribuindo assim para a manutenção do livre-comércio defendido também por 

essa corrente.   

Em contra partida a corrente heterodoxa, que é a base da construção da 

Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), se baseia numa 

construção mais flexível do processo de integração para os Estados. Defendendo a 

intervenção do Estado, essa corrente assegura que se devem considerar as 

características de cada Estado, além de que suas políticas internas e interesses 

devem também ser considerados. Em relação às uniões monetárias, a corrente 

heterodoxa destaca que esse mecanismo de controle evidenciado pelos ortodoxos 

acarretaria em mais desigualdade regional, pois a possibilidade de escassez de 

moeda em regiões menos desenvolvidas dificultaria a possibilidade de maiores 

investimento e crescimento em tais regiões. Desta forma, a corrente heterodoxa 

apresenta os problemas gerados pela manutenção do livre-comércio e defende uma 

integração econômica que considere a dependência externa dos países em 
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desenvolvimento, como é o caso dos países da América Latina. Em tese, a corrente 

heterodoxa da integração econômica foca no desenvolvimento de regiões por meio 

do aumento do mercado consumidor e da industrialização dos países em 

desenvolvimento tardio, e a corrente ortodoxa foca na manutenção do livre comércio 

por meio do mercado autorregulável.   

O fato é que a prática de acordos de integração econômica tem sido cada 

vez mais usual no mundo desde a década de 1950, se intensificando principalmente 

na passagem do século XX para o século XXI, sobretudo com o aumento do 

fenômeno da globalização. Sendo assim, torna-se importante ressaltar que essa 

tendência econômica está em desacordo com outra tendência: a multilateralização.  

De acordo com Mello (2011) a multilateralização pode ser definida como 

um sistema de interação estatal onde cada membro visa definir relações com os 

demais membros do sistema, não priorizando assim relações unilaterais ou 

bilaterais. Desta forma, a multilateralização é marcada pela busca por um sistema a 

ser promovido por meio de uma institucionalidade internacional ou, no mínimo, por 

uma preferência a um sistema que apresente um padrão de ação coletivo que esteja 

em detrimento de soluções individuais. 

Ao mesmo tempo em que se processa um movimento de integração global, 
também se observa um movimento de integração regional. O movimento 
regional é, antes de mais nada, um movimento de fragmentação do seu 
correlato em âmbito global. Desta forma, as principais potências globais ou 
regionais estão aglutinando suas forças regionais em processos de 
integração como forma principal de integração internacional. (COSTA, 2008, 
p. 31). 

Existem alguns estudiosos que defendem que o processo de integração 

econômica é uma consequência do processo de globalização, indo ambos ao 

mesmo destino: ao processo de desenvolvimento da economia. Tanto a globalização 

como a integração econômica são consideradas fenômenos do mundo moderno e 

ambas buscam integrar economias para promover melhores relações entre as 

nações participantes do processo integrativo como também promover boas relações 

com países que estão de fora da região integrada.  

Sendo assim, torna-se complexo conciliar a globalização e a integração 

econômica, pois fica claro perceber que o processo de integração visa seguir o 

propósito de fomentar privilégios para as economias que se integram. Desta forma, 
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de acordo com Vicente (2015), o processo de integração depende do país em 

questão, bem como do tempo vigente e dos interesses considerados. O objetivo 

principal  se torna agrupar um grupo de países que desejem alcançar seus objetivos 

de forma conjunta e coordenada, para que assim suas possibilidades de terem 

sucesso por meio da integração sejam possíveis.  

Em relação às conseqüências do processo de integração Luz (2005) 

afirma que a principal consequência do processo é a criação ou desvio de comércio, 

também conhecidos como sendo os efeitos estáticos do processo de integração. 

Dentre esses efeitos observados estão o aumento da oferta de bens, o 

barateamento dos produtos, aumento do fator de produção abundante do país e a 

melhoria na qualidade dos bens produzidos.  

2.3 A FORMAÇÃO E OS PRINCIPAIS BLOCOS ECONÔMICOS 

Apesar do conceito de integração econômica ser considerado recente e o 

processo de globalização estar intensificando as relações econômicas entre os 

países, as primeiras formações dos blocos econômicos se deram no período pós 

Segunda Guerra Mundial. Após o término do conflito mundial, os países capitalistas 

buscaram por meio da consolidação de acordos viabilizar e facilitar as transições 

comerciais e, consequentemente, tentar retomar do crescimento econômico devido à 

destruição da então Segunda Guerra Mundial. Além disso, a formação de 

integrações entre nações capitalistas desenvolvidas facilitou a garantia de atingir 

mercados consumidores para seus produtos industrializados, além é claro de auxiliar 

na garantia de atingir a disponibilidade de acesso a matérias-primas essenciais para 

o processo de industrialização. 

De modo geral, os blocos econômicos buscam facilitar o comércio entre 

os países integrantes. Para que isso seja possível, torna-se necessário reduzir 

impostos e tarifas alfandegárias, além de buscar soluções para problemas 

comerciais de forma conjunta. É importante citar que, os interesses em comum, 

como não só a intensificação de trocas comerciais, mas também a busca pela 

manutenção da paz, também são objetivos a serem buscados quando blocos 

econômicos são formados. (VICENTE, 2015)  
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O primeiro bloco a ser formado foi o BENELUX, formado  por Bélgica, 

Holanda e Luxemburgo logo após o fim da Segunda Guerra Mundial com o intuito de 

formar uma área de livre comércio entre essas nações e diminuir barreiras tarifárias. 

Com a adesão de outros países, o BENELUX acabou dando origem a Comunidade 

Econômica Européia (CEE). A CEE foi criada em 1958 e podia ser considerada um 

Mercado-Comum e logo em 1965 foi fundida com a Comunidade Européia de 

Energia Atômica formando assim as Comunidades Européias. Somente em 1992, as 

Comunidades Européias acabaram dando origem a então União Européia (UE), por 

meio do Tratado de Maastricht.  

Desta forma, considerando os esforços realizados pelos países na 

construção de articulações de âmbito comercial para fomentar o fortalecimento 

econômico das nações,  ao longo do século XX novos blocos econômicos foram 

sendo formados com o objetivo de integrar economias em crescimento. Os principais 

blocos econômicos e suas principais características estão listados a seguir:   

2.3.1 União Européia  

De acordo com Gonçalves e Silva (2010), o bloco foi formado a partir do 

Tratado de Maastricht, que ao ser instruido criou o novo nome do bloco, que antes 

era chamada de Comunidade Européia, e entrou oficialmente em vigor a partir do 

dia 1º de novembro de 1993. O Tratado de Maastricht previa a criação do bloco com 

características de integração econômica total, possuindo moeda única e instituições 

supranacionais, além da livre circulação de bens, serviços e fatores de produção. O 

processo de construção do bloco começou com apenas seis países, Alemanha, 

Itália, França, Bélgica, Luxemburgo e Holanda e atualmente apresenta 27 membros 

sendo eles: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Dinamarca, Eslováquia, 

Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, 

Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polônia, Portugal, República 

Tcheca, Romênia e Suécia.   

O bloco foi criado com o intuito de diminuir as possibilidades de 

ressurgimento de líderes nacionalistas e com interesses expansionistas na região. 

Assim, no início da década de 1950, políticos franceses  decidiram tentar uma 

proposta de integrar a Alemanha em um programa de cooperação econômica com 

outros países da Europa Ocidental. A partir de então, as negociações entre os 
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países membros evoluíram em um processo longo, mas que cujo resultado é um 

conjunto complexo de caráter jurídico entre os membros.  

A União Européia está fundamentada em dois princípios: ao respeito da 

identidade nacional dos Estados-membros que garante sistemas de governos 

pautados em princípios democráticos, e ao respeito aos direitos fundamentais  que 

estão garantidos na Convenção Européia de Salvaguarda dos Direitos do Homem. 

(GONÇALVES; SILVA, 2010).  

No que se refere aos principais objetivos do bloco, os cinco principais 

objetivos são:  

I.              Criar de uma união entre os povos da Europa; 

II.     Promover o progresso econômico e social por meio de um espaço 

sem fronteiras internas, utilização de uma moeda única e pela coesão 

econômica e social; 

III.     Construir de uma política externa e de segurança comum para 

assim afirmar sua identidade no Sistema Internacional; 

IV.        Cooperar para se obter domínio da justiça nas questões internas;  

V.   Preservar a conquista de formação do bloco e assim o desenvolver.  

Segundo Luz (2005, p. 287) “a União Européia possui características 

próprias que não existem nos outros blocos de integração.”, e dentre essas 

características podemos citar as instituições supranacionais que assumem parte da 

soberania dos Estados e criam normas a serem observadas pelos Estados e pelos 

indivíduos físicos e jurídicos do bloco.   

Os anos de 2000 a 2009 foram marcados pela continuação e alargamento 

da União Européia. O Euro passa a ser a nova moeda de muitos países europeus e 

divisões políticas entre Europa Ocidental e Europa Oriental são finalmente sanadas 

quando dez novos países aderem ao bloco (União Européia, 2019).  

Desta forma, a União Européia acaba se tornando um exemplo do mais 

complexo grau de integração regional. Além de apresentar grandes resultados 

positivos sem abrir mão dos princípios democráticos, ao ingressar no bloco os 



35 
 

países-membros continuam tendo suas autonomias garantidas, já que a soberania 

ao adentrar no bloco não é perdida.   

2.3.2 Tratado norte Americano de livre-comércio (Nafta) 

De acordo com Gonçalves e Silva (2010), o Nafta foi formado a partir do 

Acordo de Liberalização Econômica formado apenas pelos Estados Unidos e 

Canadá. Em 1º de janeiro de 1994, com a adesão do México em 1992, o NAFTA 

surge oficialmente, fazendo com que o mesmo se tornasse o maior bloco econômico 

regional do mundo no que tange em termos de exportações e importações.  

O bloco possui caráter totalmente econômico, o que explica o baixo nível 

de integração, já que não se trata de um acordo de livre-comércio, pois as 

eliminações de barreiras tarifárias têm ocorrido de forma lenta. Além disso, possui 

cláusulas referentes às regras de investimentos e à defesa da propriedade 

intelectual que favorecem os interesses de grandes empresas, principalmente as 

norte-americanas. Essas acabam visando enfrentar possíveis concorrências de 

outros mercados, como é o caso do europeu e do asiático que passaram a 

apresentar forte crescimento nas últimas décadas. 

Observando as características do Nafta fica claro perceber que após a 

criação do bloco, a situação de dependência das economias canadenses e 

mexicanas em relação à economia norte-americana se agravou e disparidades 

podem ser observadas entre os países do bloco. Porém é no México que a 

influência norte-americana é mais forte. As exportações mexicanas são destinadas, 

em sua maioria, para os Estados Unidos, fazendo com que o país se torne 

extremamente dependente do mercado consumidor norte-americano.  

Embora o nível de exportações do México tenha crescido, o valor agregado 

às suas cadeias de produção é extremamente baixo. Depois de 20 anos, os 

efeitos do NAFTA para o México são o agravamento da  pobreza   e   o  

baixo crescimento   do   PIB   em  descompasso   com o aumento das 

exportações. (PONTES, 2015, p. 73) 

Além disso, grandes empresas estadunidenses fixam suas filiais em 

território mexicano onde buscam isenções de impostos, redução de exigências 

ambientais e pagamento de baixos salários.  De acordo com Gonçalves e Silva 

(2010), cerca de 80% das exportações mexicanas tem como destino os Estados 
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Unidos e isso explica a situação de extrema dependência, considerando também 

que o crescimento do comércio exterior mexicano não condiz com uma efetivação 

industrial do país.  

Em relação a sua importância, fica claro perceber que o acordo gerou um 

aumento de empregos e crescimento econômico aos três países integrantes. A 

facilitação do comércio promovida pela abertura comercial facilitou ainda que 

empresas automobilísticas norte-americanas mudassem suas plantas industriais 

para o México. Além disso, grande parte das importações norte-americanas de 

petróleo e alimentos processados são de origens mexicanas e canadenses.  

O resultado mais importante do bloco até os dias hoje, somado com 

aumento expressivo do comércio entre os membros, foi a ajuda financeira prestada 

pelos Estados Unidos ao México durante a crise cambial que ocorreu no ano de 

19941. Mesmo tal iniciativa não fazendo parte do acordo do Nafta, mas fez parte do 

processo de integração econômica, visto que os Estados Unidos possuem acesso 

facilitado aos produtos primários mexicanos. Esta ajuda fez com que a economia 

mexicana não sofresse ainda mais com o processo de desestabilização econômica.  

De qualquer forma, o projeto de estender o Nafta para os demais países 

do continente americano deve ser visto com atenção, já que “muito dificilmente essa 

potencial área de livre comércio contribuirá para proporcionar uma melhora da 

situação econômica social desses povos.”  (GONÇALVES; SILVA, 2010, p. 164). A 

acentuada diferença negativa nas balanças comerciais entre, principalmente, 

Estados Unidos e México mostra claramente os efeitos de uma integração 

assimétrica.  

 

2.3.3 Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) 

De acordo com Miyazaki (2005), o  bloco de Cooperação Econômica para 

Ásia-Pacífico foi criado em 1989, mas teve sua consolidação como bloco econômico 

 
1  A crise cambial que ocorreu no México em 1994, também conhecida como Efeito Tequila, foi 
causada pela falta de reservas internacionais, políticas econômicas inapropriadas e pela busca da 
credibilidade internacional, como sendo esta última, fruto da própria política neoliberal. (ROCHA. G. 
2004, p. 29)  
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apenas em 1994 na Conferência de Seattle. Foi criado devido ao aumento da 

interdependência das economias na  região da Ásia e ao aumento de adesão de 

países a outros blocos econômicos. Sendo formada por países que estão situados 

nos dois lados do pacífico, a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico é constituída de 

21 membros, sendo eles: Austrália, Nova Zelândia, México, Peru, Chile, Canadá, 

Estados Unidos, Rússia, Japão, Hong-Kong, Taiwan, Coréia do Sul, China, Filipinas, 

Vietnã, Brunei, Cingapura, Indonésia, Malásia, Papua-Nova Guiné, Tailândia.  

Juntos estes países visam promover o livre comércio na região, buscando 

novos mercados para seus produtos, especialmente, os agrícolas e promover a 

cooperação econômica. Além desses objetivos principais, outros objetivos foram 

definidos como cooperação em áreas de tecnologia, saúde, educação e projetos 

contra corrupção.  

A década de 1990 foi um período importante para o desenvolvimento do 

bloco, marcando não apenas a consolidação da APEC como também a adesão de 

muitos países membros que acabaram se tornando grandes atores para o bloco. No 

ano da criação do bloco apenas 12 países estavam aderidos à APEC, já em 1991 a 

China, Taiwan e Hong Kong passaram a fazer parte do grupo. Em 1993 o México 

adentra no grupo e em 1994 o Chile passa a ser o primeiro país da América Latina a 

ser membros. Porém somente em 1998 a Rússia entra no grupo, representando 

juntamente com os Estados Unidos e China os “grandes” deste bloco. (MIYAZAKI, 

2005).  

NA estrutura da APEC não há uma liderança geral única, já que estava 

dividida entre os três grandes Estados-partes que são três grandes potências 

mundiais, Estados Unidos, Japão e China. Para os países desenvolvidos, como é o 

caso dos Estados Unidos, a participação na APEC é vantajosa, pois se tratando se 

uma área de livre comércio, o acesso a matérias-primas e produtos primários é 

facilitado e acaba encontrando grandes mercados consumidores para seus produtos 

industrializados. Já para os países em desenvolvimento do outro lado do oceano, a 

participação na APEC não se torna muito vantajosa, visto que mesmo aumentando 

as exportações de produtos primários, ainda assim continuam sendo dependentes 

dos países desenvolvidos.  Desta forma, o Oceano Pacífico acaba se tornando o 
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elemento que centraliza as trocas entre os países integrantes, possuindo assim 

grande importância estratégica.  

Juntos os países-membros apresentam elevados índices de crescimento 

no que tange às exportações, porém segundo Miyazaki (2005), a APEC perdeu nos 

últimos anos sua credibilidade no que se refere à liberalização comercial, devido, 

principalmente, ao novo regionalismo presente na região. Este novo regionalismo 

pautado no aumento de acordos bilaterais entre os Estados principalmente a partir 

da crise econômica na região em 1997 que abalou as economias locais e fez com 

que as mesmas sentissem certa desconfiança dos países ocidentais membros em 

oferecer apoio no período de crise.  

De acordo com Miyazaki (2005), a APEC perdeu seu foco no processo de 

liberalização econômica e a tendência de acesso dos países-membros a novos 

mercados consumidores via este bloco também é baixa. Desta forma, com pouca 

clareza em relação às questões econômicas, os países da APEC passaram a formar 

acordos preferenciais de comércio entre si e as reuniões do bloco, que ocorrem 

anualmente, passaram a dar mais enfoque às questões políticas dos Estados 

membros.  

Sendo assim, torna-se importante ressaltar que a APEC pode ser 

considerada como um dos principais blocos econômicos mundiais, visto que é 

composta por várias potências mundiais, China, Estados Unidos, Japão e Rússia, 

fazendo com que o bloco apresente elevados índices de crescimento econômico ao 

longo dos anos. Porém, o bloco ainda carece de resoluções em relação às questões 

econômicas, mas também é importante considerar que os países integrantes são 

heterogêneos e isso faz com que muitos dos interesses em pauta sejam distintos. 

Esses entraves acabam impossibilitando a construção de objetivos para que a 

integração de fato ocorra.  

2.3.4 Comunidade Andina (CAN) 

Segundo Silva (2006), a Comunidade Andina (CAN) foi formada partir do 

Pacto Andino em 1969 com a assinatura do Acordo de Cartagena, que visava 

acelerar o desenvolvimento dos membros por meio da integração econômica. Foi 

apenas em 1997 que a Comunidade Andina começou a desempenhar suas funções. 
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Atualmente o bloco econômico sul-americano é formado por apenas quatro países: 

Equador, Colômbia, Peru e Bolívia, e a cidade sede está localizada em Lima (Peru). 

Pelo fato da maioria dos países estarem localizados na Cordilheira dos Andes, o  

bloco foi denominado de Comunidade Andina. 

As relações econômicas entre os países integrantes apresentam valores 

expressivos, porém os principais parceiros da CAN são: Estados Unidos, Reino 

Unido, China, Brasil e países da União Européia. Desta forma, fica claro perceber a 

forte influência e importância que este bloco tem para a região andina e para a 

América Latina.  

A Comunidade Andina se propõe a ajudar os países membros em 

promover o progresso comum. Assim como os outros blocos econômicos, busca 

atuar na liberalização do comércio, pois desta forma, a Comunidade Andina enxerga 

ser capaz de promover uma melhoria significativa nas situações econômicas, sociais 

dos países que formam o bloco.   

Um dos principais acontecimentos da Comunidade Andina foi o anuncio 

em abril de 2006, que a Venezuela, que fazia parte do bloco desde 1973, iria deixar 

o bloco. De acordo com o país, naquele período Peru e Colômbia estavam 

assinando acordos de livre-comércio com os Estados Unidos e que esses acordos 

estariam colocando em risco as instituições do bloco.  (SILVA, 2006).  

Segundo Araújo (2014, p. 191), a Comunidade Andina (CAN), 

representando o mais antigo processo de integração na América do Sul, ao longo 

desses anos de atuação, se tornou símbolo de um bloco que sofreu divergências 

ideológicas de governos dos próprios países membros, colocando em risco os 

rumos dos processos de integração. Isso se deve já que nas últimas décadas do 

século XX os países integrantes acabaram passando por mudanças ideológicas de 

seus governos, o que acabou acarretando em mudanças que influenciaram o 

processo de integração na região. Foi devido a isso que, de acordo com Araújo 

(2014, p. 191), a ideologia passou a ser considerada a principal causadora da 

estagnação do bloco no início dos anos do século XXI.  

Conforme Silva (2006, p. 79), a maioria dos países andinos “[...] sofrem 

diversos problemas, tentam promover o desenvolvimento interno e mostrar sua 
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importância na globalização dos negócios na América Latina.”. Isso explica o esforço 

que a CAN tem buscando em intensificar contatos com outros blocos econômicos, 

principalmente com o Mercosul e com a União Européia, e assim tentar fomentar e 

fortalecer ainda mais o processo de integração e cooperação econômica com esses 

outros blocos econômicos.  

2.3.5 Os objetivos e as dificuldades dos Blocos Econômicos  

Analisando os blocos anteriormente descritos nota-se que todos possuem 

desde sua formação, objetivos estabelecidos para serem alcançados ao longo do 

processo de integração. Os objetivos estipulados são as medidas que os países 

integrantes assumem para atingir a efetivação do bloco em questão. Contudo, fica 

claro observar que a maioria dos blocos econômicos possui ainda muitos obstáculos 

a serem vencidos.  

Assim como afirmado por Vicente (2015), a formação de um bloco 

econômico é extremamente complexa, pois existem diversas dificuldades para 

serem vencidas, como é o caso da aplicação dos padrões que visam o efeito de 

funcionamento. Da mesma forma, conforme citado por Schimied (2007), devemos 

também considerar as bases econômicas e sociais de cada país integrante do bloco.  

O Quadro 1 apresenta uma síntese entre os objetivos estabelecidos, os 

objetivos alcançados e as dificuldades enfrentadas nos os blocos econômicos 

citados no item anterior deste capítulo. 
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QUADRO I: Síntese entre os blocos econômicos: Objetivos estabelecidos, objetivos 

alcançados e dificuldades enfrentadas. 

Bloco 
Econômico 

Número de 
países 

integrantes 

Objetivos 
Estabelecidos 

 

Objetivos 
Alcançados 

 
Dificuldades 

 
 
 
 

União Européia 

         
 
 
 
 

27 

Promoção do 
progresso 
econômico e social 
em um espaço sem 
fronteiras. 
Construção de uma 
política externa 
comum e utilização 
de moeda única. 

Alcance dos 
principais objetivos. 
Bloco econômico 
em nível mais 
avançado. 

Disparidades 
econômicas em 
relação às 
economias dos 
membros. Saída do 
Reino Unido (Brexit) 
do bloco. Questões 
relacio-nadas à 
imigração. 

 
 
 
 

Nafta 

 
 
 
 

03 

Eliminação de 
barreiras tarifárias 
entre os membros, 
aumentar 
oportunidades de 
investimento e 
proteção da 
propriedade 
intelectual. 

Aumento do 
comércio entre os 
membros, gerando 
aumento de 
emprego e 
crescimento 
econômico. Acesso 
dos EUA a 
produtos primários. 

Disparidades entre 
os membros. Alta 
dependência do 
México e do Canadá 
em relação à 
economia norte 
americana. 
  

 
 
 

APEC 

 
 
 

21 

Promover o livre-
comércio, buscar 
novos mercados 
consumidores e 
desenvolvimento 
de outras áreas 
especificas. 

Aumento das 
exportações entre 
os membros. Para 
os países 
desenvolvidos, 
facilita o acesso a 
muitos mercados e 
a matérias-primas  

Perda de foco no 
âmbito de integração 
econômica. Aumento 
de acordos 
preferenciais de 
comercio entre os 
membros. 

 
 
 

Comunidade 
Andina 

 
 
 

04 

Desenvolvimento 
político, econômico 
e social. 
Cooperação e 
relações amistosas 
entre os membros. 

Aumento 
expressivo do 
comércio entre os 
países do bloco. 
Aumento da 
integração com 
outros blocos. 

Divergências 
Ideológicas entre os 
governos dos países 
integrantes. 

Fonte: Elaboração própria (2020).  

Analisando o quadro exposto, percebe-se que os quatro blocos 

econômicos apresentam desde sua criação, objetivos que caminham em direção a 

promoção do livre-comércio, diminuição de barreiras tarifárias entre os membros e 

desenvolvimento político e econômico nas suas determinadas regiões. Muitos dos 

objetivos traçados pelos blocos econômicos acima são considerados como 

alcançados, visto que estes processos de integração são classificados como os 

principais e bem sucedidos atualmente. Ao longo dos anos, desde a criação de cada 

bloco, houve um esforço por parte dos membros para tentar alcançar os objetivos 

estipulados.  
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Percebe-se que dentre os quatro blocos descritos, a União Européia é o 

bloco que se destaca, ou seja, é o processo de integração mais desenvolvido. 

Mesmo apresentado as disparidades econômicas, que é um desafio para todo bloco 

econômico, a União Européia2 atingiu o nível de União Econômica, mesmo 

possuindo um número elevado de membros, se comparado com os demais blocos 

econômicos analisados.  

Em relação ao Nafta, podemos destacar que a dependência das 

economias canadense e mexicana são os principais entraves ao funcionamento 

efetivo desse bloco. Assim como destacado por Schimied (2007), as assimetrias 

econômicas entre os países são comuns, porém o tamanho dessas economias são 

fatores a serem considerados. Desta forma, considerando o tamanho da economia 

do México, Canadá e dos Estados Unidos, fica claro perceber que os Estados 

Unidos é o membro mais contemplado com o alcance dos objetivos do Nafta, ou 

seja, Canadá e México não gozam totalmente dos resultados do bloco. Assim, o 

Nafta acaba não sendo totalmente efetivo, não atingindo seus objetivos primordiais, 

gerando um baixo nível de integração regional e reduzindo de forma lenta as 

barreiras ao comércio entre os membros.  

No que se refere à APEC, o bloco atingiu muitos de seus objetivos, 

principalmente no que se refere ao aumento do comércio entre os 27 países 

membros. A dificuldade a ser vencida nos dias de hoje se refere à perda do foco em 

questões econômicas, principalmente envolvendo o funcionamento destas. Dentre 

os países pertencentes ao bloco, os países desenvolvidos são os que mais se 

beneficiam dos resultados e objetivos atingidos. Deste modo, as economias 

menores, que formam grande parte desse bloco, acabam preferindo assinar acordos 

bilaterais de comércio e, por consequencia, a APEC acaba não alcançando seus 

objetivos e passa a apresentar um menor nível de integração econômica.  

A Comunidade Andina, por sua vez, é considerada um importante 

processo de integração na América do Sul e tem ao longo dos anos demonstrado 

resultados muito efetivos. Proporcionando aumento expressivo no comércio entre os 

 
2  A União Européia é considerada a mais completa experiência de integração regional. Com grande 
capacidade de avançar produzindo resultados satisfatórios e sem se afastar do compromisso com os 
princípios democráticos, a União Européia é considerada um paradigma dos blocos econômicos. 
(GONÇALVES E SILVA, 2010) 
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membros e colaborando assim para o desenvolvimento econômico da região, a 

Comunidade Andina passou a apresentar um aumento de integração e cooperação 

não somente entre os países-membros, como também com outros blocos 

econômicos, como é o caso da aproximação com o Mercosul. Em relação às 

dificuldades do bloco, a discordância ideológica é o principal obstáculo a ser vencido 

pelo bloco. Ao longo das últimas décadas, países da América Latina, como é o caso 

dos membros da CAN (Peru, Colômbia, Equador, Bolívia), passaram a eleger 

governos com diferentes princípios ideológicos e isso acabou barrando o efetivo 

processo de negociações e integrações.  Assim, conforme destacado por Schmied 

(2007), a situação política entre os países membros é um fator crucial para o 

desenvolvimento de blocos econômicos em qualquer região.  

Os processos de integração econômica são considerados como sendo 

altamente complexos e exigindo uma aplicação efetiva de padrões internos de 

funcionamento que visem o alcance dos objetivos estabelecidos no inicio do 

processo de formação dos blocos econômicos. Ao longo do processo, inúmeras são 

as dificuldades e barreiras que são apresentadas, e de acordo com Figueiredo 

(2015, p. 41):  

O principal desafio econômico, então, é a eliminação total de todas as 
barreiras, sendo elas tarifárias ou não, incidentes sobre o comércio dos 
países, além de adoção de políticas macroeconômicas conjuntas em um 
nível mais elevado de integração, devendo os países-membros adotarem 
mecanismos para tratar de possíveis divergências que possam 
comprometer suas relações comerciais. 

Desta forma, torna-se importante ressaltar que estas disparidades, 

econômicas e políticas, entre os membros devem ser consideradas e analisadas, 

bem como o uso de mecanismos para solucionar estes problemas que afetam o 

processo de integração.  Previamente analisadas estas questões, é que objetivos 

mais realistas podem ser elencados e só então os resultados podem ser alcançados 

plenamente.  
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3. O MERCOSUL 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

O Mercado Comum do Sul (Mercosul) é um bloco econômico formado a 

partir da decisão de união entre Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai no ano de 

1991 por meio do Tratado de Assunção. Sua criação é resultado de processos de 

negociações, principalmente entre Brasil e Argentina, ainda na década de 1980. 

Com a retomada dos princípios neoliberais na década de 1990, os processos de 

negociações e integração amadureceram e Uruguai e Paraguai aderiram ao bloco 

então formado.  

Com objetivo de formar uma zona de livre comércio, fixar uma tarifa 

comum (TEC) e estabelecer uma união aduaneira, o Mercosul possui atualmente 

uma eficiente estrutura institucional. Esta estrutura faz com que o bloco não possua 

estruturas supranacionais, onde as decisões são resultantes de negociações 

baseadas no princípio do consenso entre os representantes dos Estados-membros.  

Considerando o processo de integração do bloco como um processo de 

longo prazo, com diferentes fases definidas pelas transformações internas e 

externas ao bloco, hoje o Mercosul enfrenta um processo de fortalecimento 

econômico, comercial e institucional. Representando o maior bloco econômico 

latino-americano, o Mercosul hoje “busca prosperidade econômica, com democracia, 

estabilidade política e respeito aos direitos humanos e liberdades individuais.” 

(Mercosul, 2020).  

No item 3.2 do presente capitulo são apresentados os antecedentes ao 

processo de formação do Mercosul. Em seguida nos itens 3.3, 3.4 e 3.5 são 

apresentados o processo de formação histórico, estrutura institucional e fontes 

jurídicas e princípios norteadores do Mercosul, respectivamente. Por fim, no item 3.6 

são apontadas as medidas institucionais e no item 3.7 é apresentado o processo de 

evolução do Mercosul, indicando suas principais fases. 

 

3.2 ANTECEDENTES  

De acordo com Waquil e Zerbielli (2006), após o fim da Segunda Guerra 

Mundial, houve um crescimento da economia global, devido, principalmente, a 
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internacionalização do capital produtivo e da intensa integração dos mercados em 

escala global. Desta forma, o crescimento da economia global nesta época, estava 

diretamente ligado com a enorme expansão do comércio internacional. São três os 

fatores que explicam o desenvolvimento da economia globalizada: 

 

As altas taxas de crescimento do comércio mundial geraram aumento de 
renda, o aumento do comércio mundial foi maior nos países industrializados 
do que nos países em desenvolvimento [...] e a partir de 1976 consolidou-se 
um grupo de países em desenvolvimento com alto grau de abertura e com 
surpreendente crescimento das importações e exportações. (WAQUIL; 
ZERBIELLI, 2006, p. 68) 
 

Durante o mesmo período, a criação de um novo sistema monetário 

internacional, o Bretton Woods, favoreceu o processo de liberalização comercial, 

surgindo assim novos princípios que iriam promover a ordem econômica 

internacional liberal, motor do multilateralismo. Paralelamente a Bretton Woods, 

novas organizações foram criadas, como por exemplo, o Banco Mundial, o Fundo 

Monetário Internacional (FMI) e o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT), 

sendo que essas organizações tinham como objetivo promover o comércio 

multilateral de forma harmônica entre os países. 

 

Devido a pouca participação que os países emergentes estavam tendo 

perante as negociações comerciais desde a criação do GATT, principalmente 

envolvendo o insuficiente peso que estes países estavam demonstrando frente às 

transações comerciais para influenciar as agendas do GATT, os países emergentes 

passaram  a se unir na tentativa de aumentar sua participação no comércio 

internacional. (WAQUIL e ZERBIELLI, 2006, p. 69).  

 

De acordo com Almeida (2001, p. 4) a criação da  Associação Latino-

Americana de Livre Comércio (ALALC) na década de 1960 pode ser considerada a 

primeira tentativa concreta de promover a integração na América Latina. Com o 

objetivo de promover uma integração econômica visando criar uma área de livre 

comércio na região, as dificuldades de implementação das questões práticas 

acabaram levando ao fracasso da ALALC, mas a sua construção e seus objetivos 

elencados acabaram por preparar os países da região para futuras tentativas de 

integração. Dentre os fatores que acabaram por levar ao fracasso da ALALC estão a 
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falta de regimes democráticos nos Estados latino-americanos que acabaram 

inviabilizando o processo de integração, países com características e interesses 

totalmente assimétricos e crises econômicas e políticas permanentes na região 

latino-americana entre as décadas de 1960 e 1980.  

 

Porém no ano de 1980, foi criada a Associação Latino-Americana de 

Integração (ALADI) com o intuito de substituir a ALALC. Visando promover também 

a integração da América Latina, além do desenvolvimento econômico e social, a 

ALADI obteve lenta evolução, porém possibilitou a aproximação entre os Estados da 

região. A então associação acabou fomentando a realização de acordos bilaterais 

entre os Estados, acordos estes que possibilitavam a adesão de demais Estados da 

região. Desta forma, estes acordos acabaram possibilitaram uma maior integração 

entre Brasil e Argentina, e acabaram servindo de base para a criação do Mercosul 

alguns anos mais tarde.  

 

De modo geral, o processo de integração na América Latina é visto como 

sendo uma busca de solucionar ou de tentar atenuar as consequências das 

transformações ocorridas no século XX. O processo de substituição de importações 

construído pelo pensamento Cepalino pautado na superação do 

subdesenvolvimento via ação do Estado, acabou fracassando na década de 1970, já 

que não ocorreu uma verdadeira abertura comercial e, consequentemente, a 

proteção dos mercados em níveis nacionais ainda se mantinha na tese da 

substituição de importações.  

 

Considerando as mudanças decorrentes das últimas décadas do século 

XX, resultantes das transformações econômicas no sistema internacional e da pouca 

atenção voltada para os países em desenvolvimento, podemos considerar que o 

Brasil acabou modificando sua inserção perante a eclosão desta nova conjuntura. A 

partir da década de 1980, por meio do desejo de participar e de promover políticas 

de integração, juntamente com os outros países em desenvolvimento, o país passou 

a considerar em sua pauta de política externa o desenvolvimento de temas voltados 

para a cooperação e integração, para assim também, obter uma maior inserção 

internacional.  
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De acordo com Miyamoto (2000, p.119, apud FIGUEIREDO, 2015, p. 54), 

em função dessas grandes transformações ocorridas no século XX, o Brasil 

possuindo capacidade limitada de influência, passou a atribuir grande importância às 

organizações internacionais. Ao mesmo tempo, a cooperação e a interdependência 

passaram a ser motivos para o Brasil buscar se inserir em âmbito internacional. Por 

meio da cooperação, as desigualdades entre os países industrializados e os não 

industrializados poderiam ser reduzidas via processo de cooperação regional ou 

inter-regional. Desta forma, especialmente a partir da década de 1980 com o 

processo de redemocratização de muitos países na região da América Latina, a 

cooperação passa a ser uma das prioridades da política externa brasileira.   

 

3.3 O PROCESSO HISTÓRICO DE CONSTRUÇÃO DO MERCOSUL 

 

O processo de formação do Mercado Comum do Sul (Mercosul) foi 

pautado perante o massivo processo de liberalização comercial e política na região 

latino-americana, somado a retomada da democracia, onde a liberalização 

econômica passou a ser adotada pelos governos latino-americanos entre as 

décadas de 1980 e 1990. Neste momento, o desejo brasileiro de participar de um 

processo integrativo estava relacionado com o intuito de se inserir no sistema 

internacional, e neste caso, a interdependência e a cooperação eram os meios a 

serem utilizados para que o objetivo pudesse ser alcançado. 

 

Segundo Figueiredo (2015) a Declaração de Iguaçu, realizada em 30 de 

novembro de 1985 na cidade de Foz do Iguaçu foi o primeiro documento assinado 

pelo Brasil e pela Argentina que oficializou uma primeira tentativa de unir os dois 

países em um bloco regional. Desde a década de 1970 os dois países já formavam 

laços de cooperação após anos de relações conflitantes, principalmente envolvendo 

assuntos de interesses nacionais na região do Prata. Desta forma, a Declaração de 

Iguaçu marcou o início de um período de transição nas relações externas entre os 

dois países mais desenvolvidos até então na América do Sul. Além disso, 

possibilitou deixar de lado a rivalidade entre os dois países, para que assim ambos 

os Estados pudessem trilhar de forma cooperativa objetivos para tentar alcançar o 

desenvolvimento econômico na região.  
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Juntamente com a Declaração de Iguaçu foi criada a Comissão Mista de 

Cooperação e Integração Bilateral que tinha como principal objetivo analisar e 

aprofundar o processo de integração e classificar as áreas estratégicas que 

poderiam ser de interesse para ambas as partes, como por exemplo, as áreas de 

comércio, indústrias, energias e transportes.   

Com o alcance dos objetivos propostos até então e com aprofundamento 

da integração dos dois países, em 29 de julho de 1986 na cidade de Buenos Aires 

foi então assinada a Ata de Integração Argentino-Brasileira que teve como marco 

principal a criação do Programa de Integração e Cooperação Econômica (PICE) 

entre Argentina e Brasil. Na  Ata de Integração Argentino-Brasileira foram aprovados 

diversos acordos de cooperação em diversas áreas, como, por exemplo, nas áreas 

energéticas, biotecnológicas e aeronáuticas. Em relação ao PICE, o mesmo foi 

criado perante o âmbito da ALADI e serviu de base para a formação de um mercado 

comum entre Argentina e Brasil. Para que isso fosse viável, o PICE era formado por 

diversos protocolos que regulamentavam a integração entre os dois países, sendo 

totalmente flexível para que o alcance dos objetivos fosse alcançado e para que a 

harmonização das políticas e das economias do Brasil e da Argentina fosse 

realizada. (FIGUEIREDO, 2015).  

 

 Com o intuito de criar um  bloco de integração entre Argentina e Brasil 

por meio do Programa de Integração e Cooperação Econômica (PICE), em 29 de 

novembro de 1988, em Buenos Aires foi assinado o Tratado de Integração, 

Cooperação e Desenvolvimento. Conforme citado por Waquil e Zerbielli (2006, p. 

70), considerando e assinando outros protocolos em diversas áreas de interesses 

para Brasil e Argentina, o Tratado de Integração, Cooperação e Desenvolvimento 

representava, dentro do projeto de integração da ALADI, a tentativa de construção 

de um espaço econômico comum entre Brasil e Argentina.  

 

A construção desse mercado comum entre Argentina e Brasil iria ser 

criado em duas importantes etapas. A primeira etapa se referia à eliminação de 

barreiras tarifárias e não tarifárias, além de formulações de políticas comuns de 

cunho fiscal, comercial, agrícola e aduaneira, por exemplo. Já a segunda etapa seria 

composta pela harmonização de outras políticas que podiam ser consideradas 

necessárias para a formação do mercado comum entre Argentina e o Brasil.  
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O Tratado de Integração, Cooperação e Desenvolvimento entrou em vigor 

somente no ano seguinte a sua criação, em agosto de 1989 e, de modo geral, 

procurou liberalizar de forma total o comércio de bens e serviços entre Brasil e 

Argentina em um prazo de até dez anos. Porém, com o avanço de novas 

negociações este prazo foi antecipado para o final do ano de 1994, com a assinatura 

da Ata de Buenos Aires.  

 De acordo com Gonçalves e Silva (2010), a Ata de Buenos Aires 

representou todos os compromissos firmados pelo Brasil e pela Argentina desde a 

Declaração de Iguaçu em 1985. A Ata de Buenos Aires foi assinada  em 6 de julho 

de 1990 pelo então presidente argentino Carlos Saúl Menem e pelo presidente 

brasileiro Fernando Collor de Mello, e tinha como principal objetivo construir um 

mercado comum entre Argentina e Brasil até 31 de dezembro de 1994. Para 

alcançar tal objetivo, estava pautado que seria necessário analisar as políticas 

macroeconômicas, reduzir custos aduaneiros e barreiras não-tarifárias.  

No mesmo ano, em 1990, foi assinado a Acordo de Complementação 

Econômica nº 14 que incorporou 24 novos protocolos  antes já acordados entre os 

dois países que serviram de base para a formação do mercado comum até o ano de 

1994. Dentre as incorporações dos protocolos estavam destacadas as preferências 

tarifárias negociadas entre os dois países entre as décadas de 1960 e 1980 e 

regimes de cooperação nuclear e indústria automotiva.  

No ano de 1988, segundo Figueiredo (2015), enquanto o Paraguai ainda 

estava retornando ao regime democrático, o Uruguai passou a participar do 

processo de integração para a formação do mercado comum. Um ano após a 

assinada a Ata de Buenos Aires, em 1991 Paraguai e Uruguai decidem oficialmente 

participar do processo de construção do mercado comum. Considerando que o 

Paraguai e o Uruguai são países pouco desenvolvidos e possuem certo grau 

econômico relativo na região, eles, no entanto, são muito dependentes do comércio 

com a Argentina e com o Brasil3. 

 
3 De acordo com Campo (2009 apud FIGUEIREDO, 2015, p. 56) a criação do Mercosul se justificava 

do ponto de vista econômico, porque implicava em uma mútua solução de necessidades alimentares 
no Brasil e de acesso a bens de capital para a Argentina; também porque era uma época de 
constituição de grandes blocos; constituía um instrumento para agir frente a terceiros e obter mais 
peso; implicava um incentivo adicional à necessidade de investimentos na região e representava uma 
resposta ao multilateralismo na época. 
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Além disso, pode-se considerar que a possibilidade de eliminação de 

barreiras e o aumento do processo de integração foram os principais motivos que 

levaram Paraguai e Uruguai a aceitarem participar do processo de integração, pois 

esta seria uma oportunidade de buscar o desenvolvimento de suas nações e de 

ficarem a par das estratégias de seus dois grandes vizinhos sul-americanos. Pode-

se também afirmar que a integração tornou-se considerada vantajosa, pois os quatro 

países apresentaram história, cultura e povos com fortes laços de amizade e isso fez 

com que os motivos econômicos não fossem apenas as únicas razões pela 

construção do processo integrativo. 

 

Desta forma, com a incorporação do Paraguai e do Uruguai ao processo 

de integração Brasil-Argentina, foi assinado em 26 de março de 1991 o Tratado de 

Assunção, criando assim o Mercado Comum do Sul (Mercosul). Porém somente em 

1994, os quatro países então assinaram o Protocolo de Ouro Preto onde o Mercosul 

passou a apresentar personalidade jurídica internacional4 e ter seu ambiente 

institucional delimitado.  

 

De acordo com Averbug (1999), o Tratado de Assunção previa a 

construção de um mercado comum com a livre circulação de bens, serviços e fatores 

de produção envolvendo Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai e, como sendo um 

mercado comum, seria também uma zona de livre comércio e uma união aduaneira. 

Dentre os principais objetivos estavam a promoção do “comércio intra-regional, 

modernizar a economia local e projetar a região de forma competitiva no mercado 

internacional.”   (AVERBUG, 1999, p. 55).  

 

O Tratado de Assunção previa que até o dia 1º de janeiro de 1995 as 

medidas necessárias para a formação do Mercosul deveriam ser adotadas. Averbug 

(1999) ressalta que as principais medidas a serem adotadas para a devida 

instauração do Mercosul eram:  

 

 
4 Segundo Luz (2005) quando o Mercosul passou a ter personalidade jurídica de Direito Internacional, 
o bloco então estava apto a poder praticar todos os seus atos necessários à realização de seus 
objetivos, bem como, comparecer em juízo, adquirir bens e conservar fundos.  
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• Liberalização comercial com reduções tarifárias e eliminação de restrições 

comerciais de qualquer natureza, zerando tarifas para o comércio intra-

indústria; 

• Adoção de uma tarifa externa e políticas comerciais comuns entre os quatro 

países integrantes;  

• Coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais; 

• Adoção de acordos setoriais com a finalidade de otimizar a utilização e 

mobilidade dos fatores de produção e alcançar escalas operativas eficientes;  

• Construção de um regime geral de origem, cláusulas comuns de 

salvaguardas e um sistema de solução de controvérsias; 

• Harmonização legislativa em áreas consideradas pertinentes.  

 

Devido à complexidade das características que os quatro países 

integrantes apresentavam, como por exemplo, características econômicas, sociais, 

políticas, fez com que o processo de adoção das medidas estipuladas pelo Tratado 

de Assunção fosse sendo adiado e assim a formação do bloco como um mercado 

comum se tornasse mais lenta ao longo dos anos. No prazo acordado, as metas 

foram alcançadas apenas parcialmente, o que fez com que o Mercosul passasse 

então a ser considerado uma união aduaneira.  A não eliminação de muitas barreiras 

significativas foram causadas, principalmente, pela condição periférica dos quatro 

membros integrantes e, em decorrência disso, os membros desde a formação do 

bloco precisaram conciliar as suas vulnerabilidades diante das oscilações da 

conjuntura econômica internacional.  

 

3.4 ESTRUTURA INSTITUCIONAL  

 

Em 17 de dezembro de 1994 na cidade de Ouro Preto foi assinado o 

Protocolo de Ouro Preto que teve como objetivo atender o Tratado de Assunção, 

dando ao Mercosul sua estrutura orgânica de tipo intergovernamental5.  

 

 
5 O Protocolo de Ouro Preto estabeleceu a estrutura institucional para o MERCOSUL, ampliando a 
participação dos parlamentos nacionais e da sociedade civil, foi o instrumento que adotou o 
MERCOSUL de personalidade jurídica de direito internacional, possibilitando sua relação como bloco 
com outros países, blocos econômicos e organismos internacionais.  
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Segundo Gonçalves e Silva (2010), o Protocolo de Ouro Preto forneceu 

ao Mercosul uma estrutura institucional intergovernamental, significando que o bloco 

não iria possuir órgãos supranacionais. Neste caso, as decisões a serem tomadas 

seriam resultantes de negociações entre os representantes dos quatros países 

integrantes, decisões estas baseadas no consenso entre as partes. Torna-se 

importante ressaltar que algumas decisões e diretrizes internas de cada órgão não 

prevalecem o consenso, porém na decisão final o consenso existe.  

 

O Protocolo de Ouro Preto estabeleceu assim a estrutura institucional 

definitiva do Mercosul e, de acordo com Figueiredo (2015), a estrutura institucional 

do bloco é formada por seis órgãos superiores, sendo eles:  

 

• Conselho do Mercado Comum (CMC) 

• Grupo do Mercado Comum (GMC) 

• Comissão de Comércio do Mercosul (CCM) 

• Comissão Parlamentar Conjunta (CPC) 

• Foro Consultivo Econômico-Social (FCES) 

• Secretaria Administrativa (SA) 

 

O Conselho do Mercado Comum  (CMC) é formado pelos ministros de 

Relações Exteriores e de Economia dos Estados-membros e é considerado o órgão 

superior do bloco. É  responsável pela condução política do processo de integração, 

além de tomar decisões que visam garantir os objetivos elencados no Tratado de 

Assunção, garantindo assim uma articulação necessária para o desenvolvimento do 

bloco.  

 

O Grupo do Mercado Comum (GMC) é formado por representantes dos 

Ministérios das Relações Exteriores, dos Ministérios da Economia e dos Bancos 

Centrais. Assessorando as ações do Conselho do Mercado Comum (CMC), o órgão 

toma as medidas necessárias para o comprimento das decisões adotadas pelo 

Conselho. Além disso, conforme ressalta Waquil e Zerbielli (2006), o Grupo do 

Mercado Comum (GMC) fixa cronogramas de trabalho, negocia acordos com 

terceiros países e manifesta-se sobre propostas ou recomendações dos demais 

órgãos do Mercosul.  
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A Comissão de Comércio do Mercosul (CCM) assessora o Grupo do 

Mercado Comum (GMC) na aplicação dos principais instrumentos da política 

comercial comum intra-Mercosul com terceiros países e com outros blocos. Cabe 

também a esta comissão, pronunciar-se sobre as solicitações dos países integrantes 

em relação à aplicação da Tarifa Externa Comum  (TEC), revisar alíquotas tarifárias 

de determinados produtos específicos da TEC. (WAQUIL E ZERBIELLI, 2006). 

 

Já a Comissão Parlamentar Conjunta (CPC) é um órgão responsável pela 

representação dos Parlamentos dos Estados-membros mediante as propostas 

encaminhadas ao Conselho do Mercado Comum (CMC). Ao mesmo tempo, também 

é responsável por acompanhar o processo de integração e manter os Congressos 

Nacionais dos países membros informados.  Emite possíveis recomendações ao 

Conselho do Mercado Comum (CMC) e para o Grupo Mercado Comum (GMC) sobre 

a condução do processo de integração, além de constituir comissões para analisar 

temas relacionados à integração do Mercosul.  

 

O Foro Consultivo Econômico-Social (FCES) reúne diferentes setores da 

sociedade dos Estados-membros e enviam propostas ao Grupo Mercado Comum 

(GMC). O órgão é representado por entidades empresariais, organizações de 

trabalhadores, comunidades acadêmicas e científicas, além de organizações não 

governamentais. O Foro Consultivo Econômico-Social (FCES) é responsável 

também por acompanhar e avaliar os impactos econômicos e sociais das políticas 

de integração e propor uma maior participação da sociedade no processo. 

 

Por fim, a Secretaria Administrativa (SA) é, de acordo com Waquil e 

Zerbielli (2006), um órgão responsável por assessorar e oferecer apoio técnicos os 

demais órgãos do Mercosul. Com sede na cidade de Montevidéu, a secretaria avalia 

também o processo de integração, desenvolve estudos sobre possíveis temas para 

o processo de integração, realiza publicações e divulga decisões adotados pelo 

Mercosul, além de organizar os aspectos logísticos das reuniões dos demais órgãos. 
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3.5 FONTES JURÍDICAS E PRINCÍPIOS NORTEADORES DO MERCOSUL  

 

O Protocolo de Ouro Preto, assinado em 1994, além de estabelecer a 

estrutura institucional do Mercosul, conferiu ao bloco a personalidade jurídica de 

direito internacional. Somado a isso, o protocolo consagrou a regra do consenso no 

processo decisório, listando assim as fontes jurídicas do bloco. Também instituiu o 

princípio da vigência simultânea das normas adotadas pelos três órgãos de maior 

poder decisório no bloco: Conselho do Mercado Comum (CMC), Grupo Mercado 

Comum (GMC) e da Comissão de Comércio do Mercosul (CCM).   

 

De acordo o artigo 41 do Protocolo de Ouro Preto6, que é o Protocolo 

adicional ao Tratado de Assunção, as três fontes jurídicas do Mercosul são:  

 

I. O Tratado de Assunção, seus protocolos e os instrumentos adicionais e 

complementares;  

II. Os acordos celebrados no âmbito do Tratado de Assunção e seus 

protocolos e  

III. As Decisões do Conselho do Mercado Comum, as Resoluções do Grupo 

Mercado Comum e as Diretrizes da Comissão do Mercosul, adotadas 

desde a entrada em vigor do Tratado de Assunção.  

 

Em relação aos princípios norteadores do Mercosul, Strenger (2009) 

afirma que a utilização desses princípios é fundamental para auxiliar em possíveis 

problemas no ordenamento do bloco. Desta forma, a função primordial dos 

princípios norteadores “é o funcionamento da vida jurídica em comum dos membros 

do bloco.” (STRENGER, 2009, p. 142). Abaixo, na Tabela 1, estão listados os 

Princípios Norteadores do Mercosul e seus significados.  

 

 

 

 

 

 
6  Protocolo Adicional ao Tratado de Assunção sobre a Estrutura Institucional do MERCOSUL 
(Protocolo de Ouro Preto), de 17 de dezembro de 1994. 
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   TABELA 1: Princípios Norteadores do Mercosul 
 

Princípio Norteador Significado 

 
Livre Consentimento 

É derivado da soberania dos Estados, 
pressupondo que os mesmo estão livres para 
assumir obrigações. 

Pacta Sunt Servanda Refere-se ao dever das partes em cumprir o 
Tratado. 

 
 
Rebus Sic Stantibus 

Baseia-se que os Estados, ao assinarem o 
Tratado, estão de acordo com o estado das 
coisas no momento da celebração. Mudanças 
podem alterar as obrigações. 

 
Boa Fé 

Deriva da ideia de que os Estados assinam o 
Tratado com a intenção de cumpri-lo, assim 
espera-se que os mesmos honrem esse 
compromisso. 

 
 
Livre Comércio 

Pode ser considerado uma finalidade de um 
Tratado. A eliminação de tarifas e restrições 
estão unidas para atingir a liberdade dos 
fluxos comerciais. 

 
Cláusula da Nação Mais Favorecida 

Todos os Estados devem ser tratados com 
isonomia, qualquer vantagem atribuída a um 
Estado, deve ser dada a outro da mesma 
forma. 

 
Tratamento Nacional 

É derivado do tratamento de caráter similar a 
produtos importados, evitando discriminação 
entre Estados. 

 
Direito de Integração e Princípios 

Se baseia em promover o potencial das 
economias no cenário internacional e 
fomentar o desenvolvimento social dos 
membros. 

 
Progressividade 

Refere-se que uma etapa só será iniciada 
após o cumprimento da etapa anterior. 

Flexibilidade Permite a possibilidade de serem permitidas 
exceções às regras gerais. 

 
Equilíbrio/Igualdade 

Consagra a permissão do uso de cláusulas 
de salvaguardas para defesa das economias 
dos Estados. 

 
Reciprocidade 

Derivado de que concessões mútuas devem 
ser realizadas em troca de benefícios 
comerciais. 

 
Razonalidade 

Determina que as autoridades do bloco 
devem envolver a soberania dos membros 
apenas em casos estritamente necessários. 

Proporcionalidade Refere-se que devem ser ponderados os 
custos e os benefícios de uma medida, sendo 
que os benefícios devem ser maiores do que 
custos. 

Fonte: Elaboração própria com base em STRENGER (2009). 

Desta forma, estes princípios acabam servindo como guias para 

determinar a interpretação e a aplicação do direito jurídico do Mercosul, onde 

também fornece as orientações para a formulação de decisões jurídicas do órgão  

de soluções de controvérsias.  
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3.6 PRINCIPAIS MEDIDAS INSTITUCIONAIS  

 

No final do Tratado de Assunção assinado em 1991 consta alguns anexos 

que se referem ao ordenamento das principais medidas institucionais do Mercosul. 

De acordo com Luz (2005), as principais medidas institucionais vigentes são: o 

Regime Geral de Origem, o Sistema de Solução de Controvérsias e Salvaguardas.  

 

3.6.1 REGIME GERAL DE ORIGEM 
 

O Acordo de Complementação Econômica n° 18 (ACE 18) foi 

implementado no território brasileiro por meio do Decreto n° 550, de 27/05/1993, 

com o intuito de normatizar as operações comerciais no Mercosul. Tal acordo foi 

formalizado aos moldes da ALADI com a finalidade de promover a criação de 

condições necessárias para a formação do Mercosul. (MDIC, 2020). 

 

O Regime Geral de Origem é uma medida institucional que se encontra 

originalmente no Anexo II do Tratado de Assunção e foi regulamentado pela decisão 

CMC n° 06/1994. A função deste regime é definir as “regras às quais um produto 

importado deva obedecer para que seja considerado do Mercosul e obtenha o 

tratamento favorecido da não tributação”. (LUZ, 2005, p. 277).  Ao mesmo tempo, o 

Ministério da Economia define que os Acordos de Regimes de Origem são 

dispositivos que fazem parte integrante dos Acordos de Comércio que definem 

normas para qualificação e determinação de um produto, emissão de Certificado de 

Origem e verificação e controle dos certificados emitido.  

 

Desta forma, o objetivo principal do Regime Geral de Origem é 

estabelecer condições para que um produto possa usufruir de preferências tarifárias 

negociadas em um determinado acordo e, assim,  garantindo que tal produto 

beneficiado pela preferência tarifária não seja proveniente de países que não fazem 

parte de determinado acordo. Por meio da certificação  da origem do produto os 

países-membros acabam por obter ganhos de produção internamente.  

 

Para garantir que uma mercadoria é originária do Mercosul e que deve 

gozar de alíquota zero, Luz (2005) garante que o Certificado de Origem, definido nos 
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artigos 11 e 12 do Anexo II do Tratado de Assunção, é o documento responsável 

que permite comprovar se os produtos cumprem ou não os requisitos de origem. 

Segundo os artigos 11 e 12 do Anexo II do Tratado de Assunção:  

 
Artigo 11 - Para que a importação dos produtos originários dos Estados 
Partes possa beneficiar-se das reduções de gravames e restrições 
outorgadas entre si, na documentação correspondente às exportações de 
tais produtos deverá constar uma declaração que certifique o cumprimento 
dos requisitos de origem estabelecidos de Acordo com o disposto no 
Capítulo anterior.  
Artigo 12 - A declaração a que se refere o Artigo precedente será expedida 
pelo produtor final ou pelo exportador da mercadoria, e certificada por uma 
repartição oficial ou entidade de classe com personalidade jurídica, 
credenciada pelo Governo do Estado Parte exportador.  

 

 

3.6.2 SISTEMA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 
 

No Mercosul, assim como em todo acordo internacional, há um sistema 

utilizado para solucionar controvérsias entre os países integrantes. No caso do 

Mercosul, este sistema foi primeiramente definido pelas diretrizes encontradas no 

Anexo III do Tratado de Assunção, diretrizes estas que seriam adotadas pelos 

países signatários durante o período de transição do Mercosul, desde o início do 

vigor do Tratado de Assunção até o dia 31 de dezembro de 1994.  Tais diretrizes  

foram revogadas pelo Protocolo de Olivos assinado em 18 fevereiro de 2002, 

entrando em vigor somente no ano de 2004. (LUZ, 2005). 

 

O Protocolo de Olivos procura minimizar as diferenças e solucionar 

controvérsias entre os países membros do Mercosul por meio de três níveis de 

entendimentos. De acordo com Luz (2005), em um primeiro momento, quando 

ocorre uma controvérsia, os países devem realizar negociações diretas, ou seja, 

sem intervenções externas. Estas negociações não podem exceder um período de 

quinze dias, a partir do momento em que a controvérsia é comunicada. Em um 

segundo momento, caso as negociações diretas não obterem resultados, os Estados 

podem submeter a controvérsia ao Grupo Mercado Comum (GMC), que analisará a 

controvérsia recebida. Este procedimento de análise do Grupo Mercado Comum não 

poderá exceder o período de trinta dias, a partir do momento que a controvérsia foi 

submetida ao órgão. Se a intervenção do Grupo Mercado Comum (GMC) não ser 

suficiente e um consenso não ser alcançado, os Estados membros podem submeter 
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uma controvérsia à Secretaria Administrativa, onde será adotado um procedimento 

arbitral e este é considerado o terceiro nível.   

 

Ressalta-se que o terceiro e último nível de entendimento do Sistema de 

Solução de Controvérsias tramitará perante um Tribunal Ad Hoc7 composto por três 

árbitros, sendo que cada Estado parte envolvido indica um árbitro e o terceiro árbitro 

deve ser um representante de um Estado não envolvido no então processo de 

controvérsia e sendo designado pelo Presidente do Tribunal Arbitral então formado. 

O resultado é adotado por meio de consenso e é firmado pelo Presidente e pelos 

outros dois árbitros e deverá ser cumprido em um prazo máximo de quinze dias.  

 

Conforme citado por Luz (2005), o Protocolo de Olivos ainda permite o 

encaminhamento de controvérsias para o Tribunal Permanente de Revisão (TPR). 

Este tribunal tem “a função principal de ser um órgão de segunda instância para as 

decisões tomadas no Tribunal Arbitral”. (LUZ, 2005, p. 281). O TPR é formado por 

quatro árbitros representantes de cada Estado membro e um quinto árbitro escolhido 

por consenso entre as partes.  

Além disso, a controvérsia pode ser diretamente encaminhada ao TPR, 

caso as negociações diretas não gerem bons resultados, não havendo assim a 

necessidade de intervenção do Grupo Mercado Comum ou pelo Tribunal ad hoc. 

Além disso, o Protocolo de Olivos prevê a possibilidade de uma pessoa física ou 

jurídica dos Estados membros requerer de alguma sanção de âmbito restritivo, 

discriminatório ou de concorrência desleal, violando assim o Tratado de Assunção. 

Segundo Luz (2005, p. 281), “qualquer cidadão tem o direito de, ao se sentir 

prejudicado pelo Governo de algum Estado-Parte, invocar o sistema de solução de 

controvérsias. Este sistema não é, portanto, exclusivo para reclamações dos 

Governos.” 

 

 

 

 

 

 

 

 
7  Refere-se a tribunais internacionais criados temporariamente com o intuito de julgar casos 
específicos após a ocorrência dos acontecimentos que necessitam ser julgados.  
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3.6.3 Cláusulas Salvaguardas 
 

De acordo com Oliveira (2007) a aplicação das cláusulas de 

salvaguardas8 no comércio intrabloco do MERCOSUL era regulamentada pelo 

Anexo IV do Tratado de Assunção. Neste anexo ficou definido que os  países 

integrantes do Mercosul poderiam aplicar medidas de salvaguardas em  momentos 

excepcionais a produtos que se beneficiariam do Programa de Liberalização 

comercial da época até dezembro de 1994.  

 

Em 17 de dezembro de 1997 os países formadores do Mercosul 

assinaram o Décimo Nono Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação 

Econômica nº 18, onde ficou estabelecido que o MERCOSUL poderia, a partir de 

então, adotar medidas de salvaguarda contra outros países de fora do bloco, isto é, 

em nome do próprio Mercosul ou em nome de seus Estados membros. No caso de 

aplicação de medidas de salvaguardas em nome do próprio Mercosul, o chamado 

Comitê de Defesa Comercial e Salvaguardas se torna o órgão responsável em 

determinar se houve ou não prejuízo. No entanto, quando as medidas salvaguardas 

adotadas pelo Mercosul forem em nome de um Estado integrante, os órgãos 

responsáveis pelas análises serão os órgãos técnicos do país em questão, ou seja, 

as autoridades do próprio país tomarão a decisão de aplicar ou não medidas 

salvaguardas. Nestes casos, as salvaguardas são adotadas mediante o aumento do 

imposto de importação, não haverá redução do volume, se comparado aos três 

últimos anos, porém, o produto que sofrer a aplicação de salvaguarda pelo bloco  

“em nome de um Estado membro estará sujeito ao regime de origem do 

MERCOSUL no comércio com os outros membros, para que seja evitada a 

triangulação.” (OLIVEIRA, 2007, P. 39).  

 

Desde 1994, a Argentina procurou concretizar medidas de salvaguardas 

intrazona, envolvendo, principalmente, questões de divergências macroeconômicas 

entre o país e o Brasil e buscando também defender sua indústria local. Como 

 
8 Podem ser definidas como um tipo de barreira não-tarifária que são aplicadas com o objetivo de 
aumentar, por um determinado período, a proteção à indústria local que se encontre ameaçada de 
danos devido ao aumento de importações de produtos similares. Essas medidas devem ser 
consideradas temporariamente, já que visam evitar consequências econômicas graves advindas pelo 
aumento das importações. (OLIVEIRA, 2007). 
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nenhum consenso foi alcançado até 2006, foi então assinado o Mecanismo de 

Adaptação Competitiva (MAC) entre Brasil e Argentina, que tinha como principal 

objetivo determinar medidas restritivas quando houvesse um aumento relevante de 

importações de determinado produto de origem do outro país membro, que pudesse 

causar danos a indústria local.  

 

De modo geral, as medidas de salvaguardas não são totalmente proibidas 

no comércio intrabloco, algumas exceções são consideradas permitidas. O artigo 3º 

da Decisão 08/94 do Conselho do Mercado Comum (CMC) garante a aplicação de 

medidas de salvaguardas quando há importações provenientes de zonas francas 

comerciais, industriais e de zonas de processamento de exportação que podem 

causar danos ou ameaças para o país importador. Como exemplo, podemos citar o 

caso de julho de 2004, quando as exportações de televisores brasileiras oriundas da 

Zona Franca de Manaus sofreram uma aplicação de 21% de impostos nas 

importações. Esta decisão não vai contra o pressuposto do Anexo IV do Tratado de 

Assunção, que permitia a adoção de medidas de salvaguardas até o dia 31 de 

dezembro de 1994. Decisões como esta de acordo com o Protocolo de Ouro Preto 

que, quando firmado pelos países membros do bloco, instituiu no seu artigo 53 que 

“todas as disposições do Tratado de Assunção que conflitem com o estabelecido por 

este Protocolo e as Decisões do Conselho do Mercado Comum aprovadas durante o 

período de transição ficam revogadas.” (OLIVEIRA, 2007, P. 46).  

 

Atualmente a defesa comercial do MERCOSUL perante terceiros países 

envolve a construção de uma política comum de salvaguardas, assim como uma 

defesa contra importações de produtos a preços de dumping ou subsidiados, que 

possam vir a causar danos à produção do MERCOSUL. No Brasil a aplicação de 

medidas de salvaguardas é de responsabilidade da Câmara de Comércio Exterior 

(CAMEX), que se baseia nos estudos feitos pelo Departamento de Defesa Comercial 

(DECOM), que pertence à Secretaria de Comércio Exterior (SECEX). Já na 

Argentina, a avaliação da aplicação das medidas de salvaguarda é de 

responsabilidade da Comissão Nacional de Comércio Exterior (CNCE), que pertence 

ao Ministério de Economia e Produção. (MDIC, 2019).  
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3.7 O PROCESSO DE EVOLUÇÃO DO MERCOSUL 

 

Desde a assinatura do Tratado de Assunção em 1991, o Mercosul passou 

por distintos momentos, períodos em que as expectativas em relação ao futuro do 

bloco eram mais favoráveis e períodos onde tais expectativas foram mais 

pessimistas. De qualquer modo, avaliar toda a trajetória do Mercosul até os dias 

atuais não é simples. Existem hoje diferentes análises acerca da trajetória do bloco, 

fazendo com que o bloco possa ser considerado uma iniciativa de sucesso ou de 

fracasso.  

Mallmann e Marques (2013) afirmam que destacar o caso de sucesso ou 

não do Mercosul depende de como a análise é usada. Se levarmos em 

consideração os objetivos políticos que fomentaram Brasil e Argentina a se 

aproximarem para vencerem antigas rivalidades, é possível reconhecer o sucesso 

do bloco. No entanto, se o foco da análise estiver direcionada para os objetivos 

econômicos e comerciais elencados, ainda no início do processo de criação, é 

possível reconhecer o fracasso do Mercosul. Desta forma, torna-se importante 

considerar a integração do Mercosul como um processo de longo prazo, pois 

apresenta diferentes fases e estas foram regidas por importantes transformações 

internas e externas ao bloco.  

 

De acordo com Fonseca e Pamplona (2008. p. 8), a aproximação dos 

países sul-americanos se deu em conjunto “com a redemocratização de suas 

sociedades o que foi primordial para possibilitar a formação e a manutenção do 

bloco regional”, porém, atualmente, é questionado esse processo integrativo na 

região em crise. Para obter a resposta é necessário avaliar o processo de 

constituição das fases do bloco, a fim de se diagnosticar a existência ou não de uma 

crise no bloco.  

Hoffmann et al (2008 apud MALLMANN E MARQUES 2013, p. 77) afirma 

que, com base em análises de indicadores econômicos, políticos e sociais de 

integração, existem três principais fases do Mercosul. A primeira é a fase de 

formação e dos mercados e compreende o período entre 1991 a 1997, a segunda 

fase é a fase caracterizada pela crise e que vai de 1998 a 2002 e a terceira fase 

compreende o ano de 2003 a 2007, marcada pela retomada do processo de 
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integração. Podemos adicionar ainda uma quarta fase que compreende os anos de 

2008 a 2018 onde predominou a manutenção do processo de integração.  

 

A Fase Neoliberal 

 

A fase de formação, também chamada de “fase de bonança”, “fase de 

ouro” e “fase neoliberal”, compreende o período de 1991 a 1997 e foi marcada pela 

ênfase comercial do processo de integração, com o aumento dos fluxos comerciais 

entre os países-membros e pela criação de instituições dentro do órgão.  

 

O início da primeira fase é marcado pela assinatura do Tratado de 

Assunção e foi totalmente influenciado por uma conjuntura favorável na região sul-

americana. As políticas nacionais eram convergentes, as negociações estavam 

pautadas no alcance de uma integração regional e a conjuntura internacional do 

período era também favorável. Esse conjunto de fatores acabaram por impulsionar o 

processo de integração regional inicial entre os países-membros do Mercosul. 

(FONSECA, PAMPLONA, 2008).  

 

A primeira fase é marcada também pelo Plano Cavallo na argentina em 

1991, durante o governo do então presidente argentino, Carlos Saúl Menem, plano 

este que deu origem a lei de conversibilidade entre o peso argentino e dólar. O 

período em que o plano de combate à inflação com uma taxa de câmbio fixa foi 

adotado pelo governo argentino, acabou convergindo com o período de 

estabilização do Plano Real no Brasil iniciado em 1994, com o governo do então 

presidente Fernando Henrique Cardoso. (FONSECA, PAMPLONA, 2008). 

Ao mesmo tempo, os governos que compunham o Mercosul se 

orientavam pela adoção dos princípios do então Consenso de Washington, com 

fortes políticas de cunho neoliberal, lançadas em novembro de 1989. A América 

Latina foi a principal região alvo do Consenso de Washington e também a região que 

sofreu as mais danosas consequências, como por exemplo, o baixo crescimento do 

PIB, aumento de desemprego, aumento da pobreza e desigualdade social, 

diminuição da capacidade industrial, fazendo com que os países latinoamericanos 

voltassem a ser produtores e exportadores de matérias-primas e de produtos com 
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baixo valor agregado. Entretanto, tal situação na região acabou fomentando o 

processo de integração:  

Contraditoriamente, entretanto, este quadro econômico e político caótico 
parece ter criado condições para o avanço do processo de integração 
regional do Mercosul, na medida em que, ao buscar se contrapor à proposta 
lançada por Bush, em 1990, denominada Iniciativa para as Américas, a 
criação do Mercosul foi antecipada como forma de criar melhores condições 
comerciais e econômicas entre Argentina e Brasil, que assim procederam 
na Assinatura da Ata de Buenos Aires, em julho de 1990,  reduzindo os 
prazos previstos para abertura comercial de dez para cinco anos [...]. 
(VICENTE, 2015, P. 140).  

 

Durante este período, Brasil e Argentina então passaram a seguir os 

pressupostos neoliberais. Na Argentina dava-se início a Era Menem e no Brasil a 

Era FHC, marcada pelo forte alinhamento automático com os Estados Unidos. Já no 

Paraguai, o primeiro presidente eleito democraticamente, Juan Carlos Wasmony 

chegava ao poder em 1993. No Uruguai, o Tratado de Assunção foi assinado por 

Luis Alberto Lacalle, mas em 1995, Julio Maria Sanguinetti passou a presidir o país.  

Segundo Fonseca e Pamplona (2008), a atuação do Programa de 

Liberalização Automática que gerou cortes em tarifas aduaneiras nos quatro países 

membros do Mercosul, impulsionou um aumento significativo da “interdependência 

da região, visto que o fluxo de comércio intrarregional cresceu substancialmente”. 

(FONSECA, PAMPLONA, 2008, P. 11). 

Gráfico 2 - Intercâmbio comercial do Mercosul, no período de 1991 a 1998. 

 
         Fonte: Fonseca e Pamplona (2008)  
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Analisando o gráfico 2, percebe-se o aumento do comércio intrazona 

entre os anos de 1991 e 1998, se comparado como o comércio extrazona. Apenas 

nos primeiros três anos, o comércio intrabloco passou de US$ 10.201,1 milhões em 

1991 para US$ 23.712,9 milhões em 1994, gerando assim um aumento de 132%. 

Por outro lado, o comércio extrazona crescia bem menos, em torno de 42%. Assim, 

o comércio intrabloco crescia a uma taxa média de 30% ao ano e o comércio 

extrabloco (extrazona) apenas 10% ao ano. (FONSECA; PAMPLONA, 2008).  

Em relação à diminuição de barreiras, no final do ano de 1994, grande 

parte do comércio intrabloco estava submetido à tarifa zero, exceto alguns produtos 

que eram considerados sensíveis, como é o caso do açúcar e dos automóveis, onde 

suas tarifas estavam previstas para serem eliminadas até janeiro de 2000. No que 

tange a eliminação de barreiras não tarifárias, os avanços foram poucos, apenas 

treze barreiras não tarifárias foram extintas, relacionadas com proibições de 

importações e restrições de quantidades. Somente em janeiro de 1995 foi 

implementada parcialmente a Tarifa Externa Comum (TEC), visto que exceções 

temporárias foram autorizadas, e assim, o Mercosul passou então a  ser 

considerado uma união aduaneira imperfeita.  

No que se refere aos dois principais membros do Mercosul, Brasil e 

Argentina, apresentavam durante este período políticas macroeconômicas 

semelhantes, no que tange a implementação do Plano Real em 1994 pelo governo 

de Fernando Henrique Cardoso com as políticas de estabilização propostas por 

Menem na Argentina.  

Neste sentido, o Plano Real propiciou uma forte expansão da economia 
brasileira e, assim, toda a região compreendida pelo Mercosul foi 
beneficiada. Entretanto, a partir de 1998, a economia internacional tornou-
se desfavorável e isto criou um ambiente externo pouco propício para o 
avanço do processo de integração. (BOUZAS, 2000, apud FONSECA, 
PAMPLONA, 2008).  

 

A primeira fase foi, de modo geral, um período marcado pelo aumento da 

interdependência comercial até, aproximadamente, o ano de 1998, onde os 

processos de negociações se tornaram mais complexos, visto a retomada de crises 

internacionais. Contudo, podemos ressaltar que no período de 1991 a 1998, os 

quatro países integrantes do Mercosul avançaram significativamente no âmbito de 

integração e liberalização do comércio regional. Mesmo com a implementação 
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parcial da Tarifa Externa Comum (TEC) os todos os avanços foram importantes 

perante os objetivos elencados no Tratado de Assunção.  

 

A Fase de Crise 

 

A Primeira Fase do Mercosul encerra-se com o esgotamento do modelo 

de abertura econômica adotado no início da década de 1990, fazendo com que o 

Mercosul ingressasse em uma segunda fase compreendendo o período de 1999 a 

2002.  

Esta fase de crise foi marcada por extremas mudanças nas economias 

dos países integrantes do Mercosul e fomentaram fortes crises em suas economias, 

gerando diminuição dos níveis de produção e comércio e ainda acarretando no 

aumento das assimetrias entre os países membros do bloco. Durante este período 

algumas medidas que visavam o relançamento do Mercosul foram apresentadas, 

porém foram ineficazes, devido ao então contexto internacional e também as 

próprias crises instaladas nos países membros do Mercosul, mais precisamente no 

Brasil e na Argentina. (VICENTE, 2015) 

 

Os dois gigantes do Mercosul passaram a sentir as consequências das 

políticas neoliberais efetivadas por meio do Consenso de Washington. No Brasil, a 

desvalorização do real em 1999, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, 

somada com o período de incerteza e recessão econômica que se estabeleceu nos 

países sul americanos em decorrência da crise financeira nos países asiáticos em 

1998, intensificaram ainda mais a retração econômica iniciada no ano de 1998. 

(FONSECA; PAMPLONA, 2008). Na Argentina, o legado deixado pelo governo de 

Carlos Saúl Menem foi uma grande crise econômica e política9 no país, deixando o 

país empobrecido, com um alto índice de desempregados, a beira do caos social.  

 

 
9 A crise argentina teve seu ápice em 2001 com a declaração do calote da dívida externa e com a 
declaração de moratória. Devido ao aumento da divida pública, somado com o aumento de 
importações de bens manufaturados, gerando déficits comerciais e ainda com os reflexos da crise 
asiática de 1998, o país sofreu durante esse período com alta inflação, desemprego, queda de 
produtividade e instabilidade política com a queda do então presidente. Com a declaração de 
moratória e falta de estabilidade, empresas estrangeiras deixaram o país e assim a Argentina passou 
a apresentar dificuldade em conseguir empréstimos internacionais, dificultando ainda mais o 
financiamento de suas contas externa. Somente em 2016 o país conseguiu negociar a dívida externa, 
deixando assim a moratória. (VICENTE, 2015).  
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Com todos esses acontecimentos e com o consequente impacto no 

mercado, a partir do ano de 1998 se observa a queda do comércio regional no 

âmbito Mercosul. 

 

Gráfico 3 - Intercâmbio comercial do Mercosul no período de 1998 a 2007 

 
            Fonte: Fonseca e Pamplona (2008).  

 

Observando o gráfico 3, percebe-se que enquanto o intercâmbio 

comercial extrabloco estava constante entre os anos de 1999 e 2002, o comércio 

dentro do bloco (intrabloco) sofreu forte retração.  Ainda segundo Fonseca e 

Pamplona (2008), no ano de 1999 o comércio total do mercado do Mercosul 

decresceu 25% se comparado ao ano anterior, enquanto o comércio  total com o 

resto do mundo retraiu 13%.  No mesmo período, a Tarifa Externa Comum (TEC) 

também verificou retrocesso, pois a Argentina suspendeu, em 2001, de forma 

unilateral a vigência da tarifa para dois grupos de importações (bens de consumo e 

bens de capital). Os demais países-membros do Mercosul, para evitar conflitos 

políticos em um período de crises na região, acabaram por ratificar no mesmo ano 

as suspensões de forma temporária. Em relação a avanços, pode-se elencar a 

assinatura da Declaração de Convergências Macroeconômicas no ano de 2000, 

assinada pelos quatro membros, Bolívia e Chile que visava delimitar as metas e os 

mecanismos macroeconômicos que serviriam de convergências entre os países-

membros do bloco.  
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Mallmann e Marques (2013) afirmam que o cenário internacional, a 

redução dos preços de commodities, restrições ao financiamento internacional e a 

queda do comércio em nível mundial foram os principais responsáveis pela queda 

da atividade econômica dos países do Mercosul nesse período. Além disso, as 

crises que se instalaram na região acabaram por acometendo individualmente cada 

um dos países-membros do Mercosul, países esses que possuem assimetrias entre 

si, o que acaba dificultando ainda mais o processo de integração.  

 

Contudo, a segunda fase do Mercosul apresenta, de modo geral, um 

saldo negativo, pois houve poucos avanços relevantes e os países-membros do 

bloco, perante as crises que assolaram suas economias, priorizaram objetivos 

individuais.  Desta forma, o período de 1998 a 2002 é marcado pela desintegração 

comercial do Mercosul por meio do esgotamento do modelo de abertura econômica 

adotado na América Latina na década de 1990.  

 

A Fase de Retomada 
 

 A terceira fase compreende os anos de 2003 a 2007, que se inicia com a 

adoção de políticas desenvolvimentistas e de inclusão social implementadas por 

novos governos progressistas, representados no Brasil com o governo de Luiz Inácio 

Lula da Silva e na argentina pelo governo de Néstor Kirchner. O período é marcado 

pela retomada do crescimento econômico dos países-membros do Mercosul e pelo 

um aumento da participação do comércio do bloco com o mundo.  

 

De acordo com Fonseca e Pamplona (2008) a partir desse período o 

desempenho comercial do Mercosul melhorou substancialmente, apresentando 

assim bons resultados, uma vez que, do ano de 2002 para 2003, as trocas 

comerciais entre os países do bloco aumentou cerca de 25% e comércio total do 

bloco com o resto do mundo aumentou 14%. A partir do ano de 2003, o comércio do 

bloco passou a apresentar uma variação positiva, indicando que as relações 

comerciais do bloco melhoram significativamente se comparadas com a fase 

anterior, entre os anos de 1998 a 2002. Em relação ao comércio intrabloco, o 

mesmo cresceu entre 2003 e 2007 cerca de 123%, um aumento expressivo também 

se comparado com a fase anterior. Já o comércio extrabloco teve um crescimento 

similar, 121%.  
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O governo de Néstor Kirchner na Argentina, que teve início em março de 

2003, e de Cristina Kirchner em 2007, favoreceu uma forte aproximação com o 

governo de Luiz Inácio Lula da Silva no Brasil, o que acabou colaborando para 

retomada de ações que viriam a revitalizar o Mercosul. O ano de 2003 se 

apresentou a eclosão de “grandes oportunidades” para a retomada da agenda 

interna do Mercosul. As similaridades de políticas cambiais, o retorno do crescimento 

econômico da América Latina e a posse de presidentes, nos quatro países do bloco, 

favoráveis a agenda do Mercosul, fomentaram um ambiente propício ao 

desenvolvimento durante este período. Além do ambiente interno favorável na 

região, o cenário internacional também corroborou para a retomada, com um 

período de estabilidade econômica internacional que perdurou até a crise financeira 

de 2008. (MALLMANN;MARQUES, 2013).  

 

Durante a terceira fase grande parte da agenda do Mercosul avançou, 

porém alguns assuntos obtiveram maior êxito, como por exemplo, a coordenação de 

políticas macroeconômicas, já que políticas cambiais dos países-membros passaram 

a se convergir. Torna-se importante ressaltar, a criação do BRIC em 2006, que 

deixou de ser apenas classificado como uma sigla para designar países com 

características econômicas em comum e passou a ser um grupo capaz de realizar 

ações econômicas de cunho coletivo e aumentar a comunicação entre os membros. 

Em relação ao tema que teve pouco desenvolvimento durante este período de 

retomada, pode-se citar o desenvolvimento dos assuntos referentes à Tarifa Externa 

Comum (TEC). Os membros do Mercosul “conservaram as exceções à TEC por 

meio de sucessivas prorrogações nas datas originalmente previstas para a 

suspensão das mesmas.”  Além disso, o conflito entre Uruguai e Argentina em 

relação a construção de duas plantas de celulose na fronteira desses dois países 

mostram alguns desafios a serem vencidos perante a agenda do bloco. (Fonseca e 

Pamplona, 2008, p. 20).  

A terceira fase encerra com a eclosão da crise internacional, cujos sinais 

já eram percebidos em 2007, por meio da diminuição do PIB mundial e problemas 

no mercado financeiro e que seus desdobramentos se dariam nos anos seguintes 

durante momentos incertos. Porém, este período de breve retomada do Mercosul, 

segundo Vicente (2015) foi, se comparado com a fase anterior (1998-2002), um 
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período de saldo positivo. Com o crescimento do comércio intrabloco e da retomada 

das discussões sobre a agenda interna do Mercosul, a terceira fase se encerra com 

diversas iniciativas, tanto no ambiente internos dos Estados quanto no plano 

regional, que fortaleceram o bloco tanto social, quanto política e economicamente.  

 

Desta forma, podemos considerar que a fase de retomada, em seu 

primeiro momento, de 2002 a 2008, apresentou um resultado positivo, como 

consequência não somente do cenário internacional favorável para intercâmbio 

comercial, mas os fatores que se convergiram entre os países integrantes do bloco 

foram também elementos cruciais para o desenvolvimento do Mercosul. O comércio 

intrazona e extrazona apresentaram índices antes não vistos, a integração regional e 

consequentemente as economias da região se alimentaram desse momento de 

bonança. A crise internacional de 2008 veio a colocar um fim nesse caminho 

ascendente do Mercosul, decisões mais individuais precisaram ser tomadas, visto 

que o ambiente não estava mais favorável às trocas tanto em âmbito intrazona, 

quanto extrazona. 

 

A Fase de Manutenção 

 

A quarta fase é iniciada em 2009 quando Dilma Rousseff assume a 

presidência da república no Brasil e como a mesma matriz política do governo 

anterior, mantém as mesmas pautas em relação à agenda do Mercosul. O mesmo 

acontece com os demais membros do bloco, com Cristina Kirchner (Argentina), José 

Mujica (Uruguai) e Frederico Franco (Paraguai). Esta fase compreende também o 

governo de Michel Temer no Brasil e se encerra no ano de 2018 com o inicio do 

governo do então Presidente Jair Bolsonaro e da eclosão de assimetrias ideológicas 

entre os países do Mercosul. 

 

Este período é marcado pelo acontecimento da 43º Cúpula do Mercosul 

em 31 de julho de 2012, onde o Paraguai foi suspendido do bloco até que novas 

eleições democráticas fossem realizadas no país. Perante os representes do 

Mercosul, a destituição controversa do anterior presidente paraguaio, Fernando 

Lugo, foi considerada uma ruptura da ordem democrática no país. No mesmo dia, a 

Venezuela ingressou efetivamente como membro do Mercosul, gerando profundos 
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debates acerca de sua entrada  no Bloco. Desde 2006 o país já havia entrado com 

um pedido de ingresso, tentando buscar  maior integração econômica, política e 

social com os demais Estados. O retorno do Paraguai ao bloco se deu a partir do dia 

15 de agosto de 2013, com a posse do então novo presidente Horácio Cartes. 

(Vicente, 2015).  

 

Durante o período pós 2009, os efeitos da crise financeira internacional 

começaram a ser sentidos nos países sul-americanos e novos dilemas foram 

impostos ao Mercosul. Em outubro de 2012, o Conselho do Mercado Comum (CMC) 

anunciou o aumento na tarifa de importação de cem produtos, sendo que outros cem 

produtos teriam suas tarifas também aumentadas em breve. A medida foi justificada 

como sendo uma necessidade perante aos desequilíbrios comerciais que estavam 

sendo impostos perante a crise da economia internacional. Tal medida foi originada 

a partir de uma proposta da Argentina, país que enfrentou desde o início do século 

XXI problemas em manter sua balança de pagamentos. Desta forma, segundo 

Cornetet e Morosini (2013), houve um respeito perante os limites estabelecidos pela 

Organização Mundial do Comércio (OMC), que estabelece um teto de tarifa de 

importação de 35%, e as estabelecidas pelo Mercosul orbitavam entre 2% e 25%. 

  

Esta posição perante a postura do Mercosul  em relação à política 

comercial difere em duas etapas, a primeira fase entre 2002 e 2008, e a segunda 

entre 2009 e 2016. Entre 2002 e 2008 o cenário externo era totalmente favorável 

para novos avanços em negociações comerciais, porém, a partir da crise de 2008, 

os Estados tornaram-se menos propensos a investimentos, limitando assim a 

capacidade de ação externa de países, como é o caso dos países-membros do 

Mercosul. O protecionismo muito discutido nesse período é em resposta à tendência 

de fechamento de mercados que estava sendo observada em nível global. 

(CORNETET;MOROSINI, 2013).  

 

A destituição da presidente brasileira Dilma Rousseff no seu segundo 

mandato, em agosto de 2016, também pode ser considerado um marco para o final 

da quarta fase do Mercosul. A partir desse momento uma política brasileira 

indefinida em relação ao bloco teve início. De fato o cenário havia se modificado e 

isso acabou sendo mais evidenciado nos anos seguintes.  Michel Temer assumindo 
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a presidência do Brasil e Mauricio Macri em 2015 na Argentina formavam os dois 

novos grandes do Mercosul, já que rompiam com a hegemonia  progressista no 

bloco.  

 

No Brasil, Michel Temer, procurou em seu governo defender para que o 

bloco avançasse em importantes áreas, como é o caso da economia, defendendo 

manter a “vocação original” do bloco com o livre comércio e com a democracia. 

Considerou ainda como importante a retomada do Mercosul com a capacidade de 

negociações com outros blocos, especialmente com a Aliança do Pacífico e com a 

tentativa de acordo com a União Européia. No entanto, o presidente argentino, 

Mauricio Macri, defendia uma integração inteligente, buscando sempre enfatizar a 

democracia e o diálogo em tempos de transformações e tensões. Defensor de um 

Mercosul expandido, via a necessidade de aprofundar negociações para novos 

acordos e priorizava a tentativa de acordo com a União Européia como um meio do 

Mercosul progredir e melhorar seu intercâmbio comercial. (Planalto, 2019)  

 

Segundo Vicente (2015) a suspensão da Venezuela também foi um 

acontecimento que gerou debates perante ao Mercosul. No dia 2 de dezembro de 

2016, os membros do Mercosul anunciaram a suspensão do país por tempo 

indeterminado , em decorrência do descumprimento das normas do bloco. A saída 

da Venezuela gerou muitas discussões, visto que a entrada no país no bloco poderia 

ter sido favorecida pelo apoio político dado pelo governo brasileiro e argentino da 

época (Dilma Rousseff e Cristina Kirchner). Segundo o Ministério das Relações 

Exteriores do Brasil, a Venezuela não cumpriu com grande parte das normas 

estabelecidas no Protocolo de Adesão ao Mercosul, cumprindo assim cerca de 25% 

do tratados e 20% das 1.224 normas estabelecidas. Ademais a situação econômica 

que se encontrava a Venezuela influenciou o fim da flexibilidade que os demais 

membros do Mercosul estavam tendo frente aos descumprimentos das normas e 

tratados. Observando essa decisão ficou claro perceber que a saída de Dilma 

Rousseff e posse de Michel Temer, somada com a posse de Maurício Macri 

promoveram essa modificação no Mercosul. O Brasil como sendo o país com maior 

potencial no bloco, com o apoio da Argentina, impulsionou a suspensão da 

Venezuela, país com princípios políticos divergentes com os dos demais membros 

na época.   
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Em julho de 2017 foi realizada na cidade de Mendoza (Argentina) a 

Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados, após uma período 

de mais de um ano marcado por desavenças, principalmente envolvendo a 

Venezuela. O evento foi marcado pela nova guinada à direita que o bloco obteve, 

deixando seus principais membros em espécie de sintonia. Na reunião os países 

defenderam a competitividade do livre comércio como ponto de fortalecimento e a 

procura por eliminar as barreiras comerciais pendentes nos últimos anos. Além 

disso, a defesa de uma agenda externa de negociações com outros blocos também 

estavam na pauta das discussões, principalmente o acordo com a União Européia, 

que estava previsto para ser fechado até dezembro daquele ano. (Itamaraty, 2017).  

 

Sendo assim, os anos de 2016 a 2018 foram marcados pela nova guinada 

do Mercosul à direita. A posse de Michel Temer em 2016 no Brasil e o início do 

governo de Mauricio Macri na Argentina marcaram esse período. O Mercosul com 

alinhamento à esquerda deu lugar a um Mercosul que estava a partir de então 

focado em uma nova agenda, agenda essa mais ampla com interesses em 

negociações com outros países e blocos. Os anos seguintes, período atual, ainda é 

marcado por indefinições, visto que agora as duas grandes potências do bloco, 

Brasil e Argentina, são representados por governos com princípios divergentes 

frente a manutenção do Mercosul.  

 
Período Atual: Fase de Reestruturação e Incertezas  

Atualmente o Mercosul encontra-se fragmentado e a incerteza continua 

pairando o bloco. Discordâncias entre os dois grandes membros, Brasil e Argentina 

marcam o período atual e isso pode colaborar para uma nova reestruturação ou para 

uma futura crise do Mercosul.  

Na argentina o atual presidente, sucessor e opositor de Mauricio Macri, 

Alberto Fernández foi eleito em dezembro de 2019 e com uma postura mais a 

esquerda defende os princípios do Mercosul. Empenhado em realizar novas 

negociações, Fernández também é a favor da concretização do acordo Mercosul-

União Européia, em curso desde a década de 1990. 
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O atual presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, juntamente com o ex-

presidente argentino Mauricio Macri procuraram realizar durante o ano de 2019 uma 

espécie de “limpeza ideológica”, com o objetivo de despolitizar o bloco e avançar em 

assuntos de ordem comercial. A assinatura do Acordo União Européia e Mercosul10 

era o foco do Mercosul nesse período, porém atualmente a ratificação do acordo 

então assinado em 2019 encontra-se cada vez mais distante. A França e alguns 

deputados europeus condenam a política ambiental defendida por Bolsonaro, 

fazendo com que o acordo se torne mais utópico em relação ao Brasil. 

Atualmente as relações entre os presidentes da Argentina e do Brasil 

podem ser consideradas como conturbadas. Com princípios políticos distintos, 

Bolsonaro defende uma menor atenção ao Mercosul, focando principalmente nos 

interesses internos do Brasil, priorizando acordos bilaterais com países 

desenvolvidos, especialmente com os Estados Unidos, e reforçar o papel do Brasil 

como grande exportador de commodities. No entanto o presidente argentino, Alberto 

Fernández, visa fortalecer o processo de retomada do Mercosul e integração 

regional iniciado em 2003. Além disso, pretende construir uma boa relação com o 

Brasil apesar das diferenças ideológicas. 

Em relação ao Paraguai, o atual presidente conservador, Mario Abdo 

Benítez, defende a manutenção da democracia entre os países do Mercosul, bem 

como suas instituições. Essas ações, de acordo com o presidente paraguaio, são 

fundamentais para consolidar os pilares do processo de integração. Já o presidente 

Uruguaio centro-direitista Luis Lacalle Pou, também defende o fortalecimento do 

Mercosul e para que isso ocorra é de grande importância que os Estados deixem de 

lado as ideologias e relações conturbadas. Considera que as atuais desavenças  

entre Brasil e Argentina podem colocar em risco o futuro do bloco. 

É possível perceber que atualmente o bloco encontra-se fragmentado, 

três dos quatro países apresentam posicionamentos mais a direita (Paraguai, 

Uruguai e Brasil) e Argentina com posicionamento mais à esquerda. A ratificação do 

 
10  De acordo com Itamaraty (2019) o acordo visa implementar tarifas de importação, apenas a 
fixação de cotas preferenciais para uma gama de produtos. O acordo, em curso de 1999 e paralisado 
durante muitas vezes pela falta de consenso em as partes, se coloca como o segundo maior acordo 
do mundo em relação ao PIB somado de seus participantes, atrás apenas do PIB do acordo entre a 
União Européia e o Japão.  
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Acordo União Européia e Mercosul parece ser o objetivo que os quatro países têm 

em comum, visto que tal acordo trará, se ratificado, inúmeras vantagens para o 

bloco, indo muito além de proporcionar alta de exportações e acesso a produtos 

europeus industrializados sem incidência de impostos de importação. Podemos 

destacar que existe uma real tensão entre os dois grandes membros do bloco, Brasil 

e Argentina e isso pode de alguma forma fragilizar o Mercosul. De fato a ruptura com 

o alinhamento político do Mercosul, a partir do ano de 2016, representa uma clara 

situação de divergências e futuro incerto. A partir desse momento, para que o 

Mercosul no futuro seja mantido, é preciso que o pragmatismo supere as diferenças 

ideológicas entre seus integrantes.  

Em relação à atual situação econômica do bloco, os quatro países 

integrantes do Mercosul representavam no ano de 2018, 75,1%, cerca de US$ 2,78 

trilhões do PIB da América do Sul que era de US$ 3,7 trilhões naquele ano. Ainda 

assim, em 2018 o Mercosul representava o 5º maior PIB mundial, estando à frente 

de economias como a do Reino Unido e da Índia. Em comparação ao ano de criação 

do bloco, em 1991, as trocas dentro do bloco cresceram nove vezes, passando de 

US$ 4,5 bilhões em 1991 para US$ 40,4 bilhões em 2017.  (Itamaraty, 2019).  

 

O gráfico 4 apresenta a balança comercial do Mercosul entre os anos de 

2017 e 2018, onde, de acordo com o Sistema de Estatísticas de Comércio Exterior 

do Mercosul (SECEM), em 2018 o intercâmbio comercial do bloco com o mundo 

aumentou cerca de 10% se comparado com o ano anterior 
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Gráfico 4: Balança Comercial do Mercosul entre 2017 e 2018 
 

 
Fonte: SECEM (2019).  
 

Analisando o gráfico 4, tanto as exportações como as importações 

aumentaram em 2018 se comparadas com o ano de 2017. De acordo com o SECEM 

(2019), a balança comercial do Mercosul obteve um superávit de US$ FOB 56.933 

milhões, representando um aumento de 1,7%, onde o mês de dezembro de 2018 

apresentou o maior saldo positivo e o mês de janeiro o menor saldo.  

 

No que se refere às exportações, no ano de 2018 os principais destinos 

eram a Ásia (45%), a Europa (22%) e a América do Norte (16%). Juntas essas três 

regiões representaram cerca de 83% das exportações do bloco e os principais 

países de destino foram China, Estados Unidos e Países Baixos. As exportações 

com destino para a América do Sul representaram 8% das exportações do bloco. 

Em relação aos principais produtos exportados, se destacam rações e frutos 

oleaginosos, combustíveis e óleos minerais, carnes e suas miudezas e alimentos 

para animais. No entanto, em relação às importações, as principais regiões de 

origem foram Ásia (41%), Europa (26%) e América do Norte (22%). Em conjunto 

essas três regiões representaram cerca de 89% das importações do Mercosul e os 

principais países de origem foram China, Alemanha e Estados Unidos. As 

importações provenientes da  América do Sul representaram 6% das importações do 

bloco. Dentre os principais produtos importados destacaram-se os combustíveis e 

óleos minerais, máquinas, equipamentos e materiais elétricos, caldeiras, veículos e 

acessórios e produtos químicos. (SECEM, 2019).  
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Desta forma, torna-se importante ressaltar que o atual período de 

indefinições que o Mercosul se encontra, principalmente, envolvendo questões 

políticas divergentes entre seus membros, pode ser considerado uma espécie de 

alavanca para o decréscimo da atividade econômica do bloco. Com questões 

políticas e diplomáticas em discordância e a diminuição da atenção de alguns 

governos  voltada para as questões elementares do Mercosul, o bloco muito 

provavelmente nos próximos anos irá sentir o impacto negativo da falta de 

articulação entre seus integrantes.  

3.8 Síntese Conclusiva 

Considerando o processo de formação do Mercosul, podemos apontar 

que o bloco, desde sua instalação por meio do Tratado de Assunção em 1991, vem 

paulatinamente tentando estabelecer os objetivos elencados. O que se observa é 

que o bloco foi formado em um período onde havia uma conjuntura favorável para o 

seu estabelecimento, ou seja, a década de 1990 foi marcada pela adoção dos 

preceitos neoliberais que acabaram fomentando o desenvolvimento do Mercosul. 

Assim, com a eclosão de crises nos principais países do bloco, como ocorreu com a 

Argentina em 2001 e no Brasil em 1999, o período de bonança do bloco chega ao 

fim e variações nos fluxos de comércio passaram a partir de então a serem 

frequentes.  

O Mercosul é considerado o principal bloco econômico na América do Sul, 

possuindo expressivos fluxos de comércio entre seus países-membros e 

apresentando desenvolvidas estruturas e medidas institucionais eficientes que 

garantem a manutenção e organização do bloco. No entanto, o Mercosul 

proporcionou desde a sua criação a expansão na integração econômica entre os 

seus países-membros mas alguns de seus objetivos iniciais ainda estão pendentes, 

como é o caso da construção efetiva de um Mercado Comum e aplicação da Tarifa 

Externa Comum (TEC). 

Atualmente o Mercosul é uma União Aduaneira e mesmo tendo como 

objetivo reduzir e alinhar as políticas de comércio exterior dos países integrantes, 

inúmeras são as exceções aplicadas à TEC, além de uma gama de barreiras 

comerciais que acabam dificultando o comércio no bloco. Sendo assim, alinhar as 

políticas de interesses nacionais, além de considerar as assimetrias entre os países-
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membros faz parte do desafio de construir de fato um Mercado Comum, onde exista 

uma total integração e circulação de bens e serviços.    
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4. O BRASIL NO MERCOSUL 

4.1 INTRODUÇÃO 

 
No que se refere ao Brasil, o Mercado Comum do Sul (Mercosul) oferece 

a possibilidade de tornar o país o principal líder do grupo, em função de suas 

características geográficas, econômicas e populacionais, e, portanto faz com que o 

país aumente cada vez mais seu papel de promover o processo de integração na 

região.  Desta forma, o Brasil é considerado um grande impulsionador do Mercosul, 

fazendo com que o bloco alcance maior presença no cenário internacional, 

aumentando suas relações econômicas e maior capacidade de negociação perante 

outras potências.  

Representando um país com uma pauta exportadora  e importadora 

diversificada, o Brasil possui uma forte e impulsionadora relação econômica com os 

demais membros do Mercosul, se comparado com outros países desenvolvidos que 

são parceiros comerciais do Brasil. Mesmo assim, tendo uma posição de líder, o 

Brasil possui uma grande responsabilidade no que se refere a continuidade do bloco 

e, ainda assim, define a região da América do Sul como sua área de influência 

político-econômica.  

O presente capítulo tem como propósito ressaltar no item 4.2 a posição 

de líder que o Brasil ocupa no bloco, considerando a adesão ao Mercosul como uma 

estratégia política do país. No item 4.3 é destacado o comércio exterior do Brasil, 

bem como sua balança comercial e os principais destinos de suas exportações e 

origens de suas importações. No item 4.4 são apontados os fluxos de comercio 

entre Brasil e Mercosul, os principais produtos exportados e importados perante o 

bloco, a participação das exportações e importações brasileiras no âmbito intrabloco 

e extrabloco e a variação dos fluxos de comércio entre o país e o Mercosul. Por fim, 

no item 4.5 é apresentada uma síntese conclusiva sobre o referente capítulo.  

4.2 MERCOSUL: UMA ESTRATÉGIA DE INSERÇÃO BRASILEIRA  

A partir de meados do ano de 2016 o Mercosul entrou um período de 

incertezas. Com o fim de políticas voltadas para o desenvolvimento e ampliação do 

bloco e com a retomada de políticas neoliberais, principalmente a partir do ano de 

2018, o Mercosul encontra-se atualmente em um momento de indefinições. O 
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momento atual é marcado pela oposição de ideias a cerca do bloco envolvendo os 

dois principais e maiores membros do bloco: Brasil e Argentina. O Brasil apresenta 

um posicionamento de enfraquecimento das relações intrabloco, principalmente 

envolvendo a Argentina, porém sem a clara determinação de desejo de rompimento 

com o bloco por parte do atual governo de Jair Bolsonaro. Em contrapartida, a 

Argentina prioriza o fortalecimento do Mercosul, mesmo com as discrepâncias 

políticas e ideológicas muito exacerbadas na região.  

De acordo com Coutinho (2009), desde o inicio da fundação do Mercosul, 

o Brasil se configura como o principal membro do bloco e possui uma superioridade 

perante os demais membros. Esta superioridade está pautada em duas 

características: população e território.   Em termos populacionais o Brasil apresenta 

o maior número de habitantes, chegando a ter seis vezes mais habitantes do que o 

segundo maior membro do bloco, a Argentina. No que se refere ao território, o Brasil 

também apresenta a maior área, 8.514.876Km2, contra 2.766.889 Km2 de território 

argentino. Além disso, Coutinho (2009) ressalta que o vasto território brasileiro está 

diretamente relacionado com o maior peso do Brasil no sistema internacional e com 

o elevado Produto Interno Bruto (PIB) do país se comparado com os demais 

membros do bloco. No entanto, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do 

Brasil acaba colocando o país em desvantagens, se comparado com as grandes 

possibilidades de crescimento que o país possui. Em comparação com os demais 

membros do Mercosul, Argentina e Uruguai apresentam IDH mais elevado, estando 

o Brasil a frente apenas do Paraguai. Desta forma, pode-se dizer que a má posição 

do IDH brasileiro está relacionada diretamente com a desigualdade de distribuição 

de renda no país.  

No entanto, a importância de um bloco, como é o caso do Mercosul, 

acaba sendo estratégica. A construção de um bloco econômico faz com que países, 

mesmo possuindo assimetrias e limitações entre si, possam interagir e negociar com 

outros blocos. Sendo assim, o Mercosul acaba sendo uma espécie de expoente 

brasileiro no sistema internacional, aumentando assim a  representatividade 

brasileira perante os países desenvolvidos, fomentando relações políticas e 

econômicas, já que desta forma o país acaba por usufruir de pertencer e ser o 

membro com maior destaque dentro do Mercosul.  
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 Weiland (2015) afirma que o Brasil possui desde o governo de 

Fernando Henrique Cardoso um crescente interesse na América do Sul, que é 

formulado principalmente por meio da participação no Mercosul, onde visa construir 

uma estratégia de desenvolvimento e inserção internacional. Este interesse acabou 

ganhando maior destaque com o inicio do governo Lula, onde a região da América 

do Sul passou a se tornar prioridade. A prioridade em ter relações com os demais 

membros do bloco e manter essas relações como ferramenta de inserção no meio 

internacional foram desde o inicio do Mercosul os principais fundamentos de 

continuidade na política externa brasileira.  

Para o Brasil, o Mercosul passou a ser considerado não apenas só como 

uma tentativa de alcançar o livre comércio, mas sim um empreendimento complexo, 

onde o aumento dos fluxos comerciais passam a ser um dos pontos importantes. 

Vinte anos após a constituição do bloco, é possível verificar que, em uma 
avaliação geral, os papéis que o Mercosul desempenha como meio para a 
inserção internacional do Brasil se desenvolveram de uma maneira eficaz. 
O papel econômico, apesar das limitações provocadas por crises 
financeiras, é significativo: desde a sua criação, o bloco é um dos principais 
destinos das exportações do Brasil e um dos seus mais significativos 
fornecedores, sendo preferência para tornar o espaço econômico sul-
americano em um espaço forte e unificado (STURARO, 2010, apud 
WEILAND, 2015). 

O Mercosul torna-se um instrumento para a inserção internacional 

brasileira, por meio do papel econômico instaurado inicialmente e pelo forte papel 

político. Este cunho político está vinculado com a busca pelo maior espaço no 

sistema internacional, para que assim, a América do Sul, passe a ser apresentar 

como uma área de influência, sendo a Argentina e, principalmente, o Brasil como 

sendo os principais atores do bloco no meio internacional. Porém as debilidades 

financeiras dos quatro países membros do bloco acabam transformando a 

construção de um espaço econômico integrado e democrático na região em um 

processo muito mais lento do que o esperado. De acordo com Weiland (2015) a 

medida mais eficiente para sanar este processo de lentidão seria a adoção de 

melhorias no que se refere ao desenvolvimento de infraestrutura, podendo assim, 

estabelecer fortes fluxos de comércio e também aumentar o número de 

investimentos na região.  

Desta forma, podemos considerar que o Mercosul contribuiu para o 

processo de inserção internacional do Brasil. O chamado “relançamento” do bloco 

no inicio do século XXI, tornou o Brasil um articulador da região na América do Sul, 
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transformando assim, não só o Brasil mas também o Mercosul em interlocutores em 

fóruns multilaterais e, abrindo também, espaço para a criação de novos acordos. 

Estes acordos, entre os países da região e com outros países do mundo tinham 

como objetivo principal buscar uma maior capacidade de barganha no sistema 

internacional e aumento do comércio exterior. Com isso, a política externa do Brasil 

passa a priorizar uma América do Sul com estabilidade e pacifica, visto que, houve 

um acréscimo do processo de integração entre os países membros e países fora do 

bloco. (WEILAND, 2015). 

Mesmo atualmente o Mercosul passando por um período de indefinições 

e assimetrias político-ideologicas e sendo um dos principais destinos das 

exportações brasileiras e também um dos principais parceiros econômicos no que se 

refere a importações do país, é notório perceber o sucesso das políticas internas do 

Mercosul para o Brasil. Estas políticas criadas beneficiaram estrategicamente as 

capacidades brasileiras de atuar no sistema internacional, visto que com isso, como 

sendo o principal membro do bloco, o Brasil passou a desempenhar um papel de 

maior proximidade com países desenvolvidos e, consequentemente, aumentando 

sua importância no cenário internacional.  

4.3. O COMÉRCIO EXTERIOR BRASILEIRO 

 A balança comercial é um eficiente indicador econômico que nos permite 

analisar e determinar a relação entre o total das exportações e das importações de 

bens e serviços de um país em um dado período de tempo. É definida como uma 

balança comercial favorável, ou superavitária, aquela onde o país exporta mais do 

que importa. Ao contrário, uma balança comercial desfavorável, ou deficitária, 

representa um país que importa mais do que exporta em um determinado período. 

As vantagens geradas pelo aumento das exportações são inúmeras. Ocorre o 

aquecimento do mercado interno, o aumento da renda e do consumo e, 

consequentemente, o desenvolvimento da indústria e comércio. (SOUZA, 1999).  

 

A balança comercial brasileira se caracteriza com sendo superavitária, 

isto é, o país exporta mais do que importa de outros países. Por ser um país em 

desenvolvimento, o Brasil mantêm esse superávit graças à exportação de produtos 

primários, resultado da agricultura, pecuária e extrativismo.  
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No Gráfico 5, podemos observar a série histórica da balança comercial 

brasileira entre os anos de 2009 a 2019. Observando o gráfico, percebe-se que 

mesmo tendo variações entre os anos analisados, a balança comercial se mantém 

favorável ao longo dos anos, exceto no ano de 2014.   

 

Gráfico 5: Balança Comercial Brasileira entre 2008 a 2019 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do MDIC (2020).  

A balança comercial brasileira encerrou o ano de 2008 com US$ FOB 

197,7 bilhões de exportações e US$  FOB 173,1 bilhões de importações, de acordo 

com o MDIC (2011), sendo esse um saldo inferior ao ano anterior. No ano de 2009 

foi marcada pela redução de 24,3% da corrente de comércio comparada com o ano 

de 2008. Esta retração está ligada com a crise financeira internacional de 2008, que 

acarretou na diminuição dos preços internacionais de commodities e da queda da 

demanda por bens manufaturados. Nos anos seguintes, o comércio exterior 

brasileiro apresenta novos recordes da corrente de comércio. Em 2010 as 

exportações encerram em US$ FOB 201,8 bilhões e as importações em US$ FOB 

181,8 bilhões, representando uma ampliação da corrente de comércio de 36,6% se 

comparadas ao ano anterior.  Em 2011 com novo recorde, as exportações atingem 
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US$ FOB 255,9 bilhões e as importações US$ FOB 226,2 bilhões, mantendo a 

balança comercial superavitária11. (MDIC, 2011).  

No entanto, os anos de 2012 e 2013 chamam a atenção para a 

estagnação das exportações, devido à diminuição das cotações de commodities e o 

recuo de 7,6% das vendas de produtos de produtos semimanufaturados. As 

exportações apresentaram em 2013 uma retração de 0,2% comparada com o ano 

de 2012 e um aumento de 7,4% das importações. Já o ano de 2014 apresentou o 

primeiro déficit desde o ano 2000. Neste ano as exportações somaram US$ FOB 

225,1 bilhões, representando uma queda de 7% em comparação com o ano anterior 

e as importações também registraram uma queda de 4,4%, ficando o saldo da 

balança comercial em US$  FOB 4,1 bilhões. Os principais causadores do déficit 

foram mais uma vez a queda do preço das commodities, o cenário internacional 

ainda vulnerável e a queda da vendas de produtos industrializados em 11,5% e de 

produtos manufaturados em 13,7%. (MDIC, 2019). 

 

Os anos de 2015 e 2016 apresentaram melhoras significativas. Em 2015 

o superávit foi de US$ FOB 19,69 bilhões, o maior desde 2011. Porém, no ano de 

2016 a balança comercial brasileira atingiu um novo recorde de superávit de US$ 

FOB 47,7 bilhões. Isso ocorreu devido, principalmente, à queda de 19,8% das 

importações12, se comparadas com o ano anterior. Porém observando o Gráfico 4, 

podemos apontar que a  partir de 2015 em diante houve a predominância de 

elevados superávits na balança comercial brasileira. De acordo com o MDIC (2019), 

o ano de 2017 representou o mais alto superávit registrado até então, o saldo da 

balança comercial ficou em cerca de US$ FOB 67 bilhões, com um crescimento de 

17,7% das exportações e 9,6% das importações.  Nos anos de 2017 e 2018 

ocorreram superávits de US$ FOB 67 bilhões e US$ FOB 58,3 bilhões, 

respectivamente. O ano de 2018 apontou uma queda devido ao aumento das 

importações naquele ano, cerca de 20,2%, se comparado com o ano anterior. No 

entanto, as balanças comerciais superavitárias destes três anos, estiveram 

relacionadas com os preços favoráveis das vendas para o mercado internacional. 

 
11 Os crescimentos significativos entre os anos de 2009 e 2011 refletem a retomada das vendas 

externas brasileiras e a recuperação da economia nacional após a crise econômica de 2009. 
12 A queda das importações se deu devido o alto valor do dólar e da crise econômica brasileira, 

diminuindo a demanda de produtos estrangeiros. 
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Houve o aumento de 28,5% de produtos básicos, 9,3% de produtos manufaturados 

e 13% de produtos semimanufaturados. Já as importações sofreram um aumento de 

20,2%, o maior crescimento desde 2015, pautado, principalmente, na compra de 

combustíveis e lubrificantes.  

 

De acordo com os dados anteriores, o Sistema de Estatísticas de 

Comércio Exterior do Mercosul (SECEM), define que o ano de 2014 foi marcado 

pelo déficit na balança comercial brasileira. O SECEM ainda destaca que houve sim 

uma queda das importações entre os anos de 2014 a 2017, porém apresentou 

aumento a partir de 2018. Já o ano de 2017 foi marcado pelo maior superávit e, 

além disso, do total do saldo superavitário desse ano, cerca de 59% representavam 

as exportações, contra 41% das importações. No entanto, em 2018, onde ocorreu o 

segundo maior saldo superavitário, 57% do total da balança comercial era 

representado pelas exportações brasileiras e 43% pelas importações. (SECEM, 

2019).  

O comércio exterior brasileiro apresentou, quando analisado em um longo 

período de tempo, transformações muito importantes que foram responsáveis por 

alterar os fluxos comerciais de exportação e importação do país, bem como gerou 

uma modificação nas matrizes de produtos comercializados. Mesmo sendo uma das 

dez maiores economias do mundo, o país ainda possui um comércio exterior pouco 

desenvolvido, se comparado com outras grandes economias mundiais. De acordo 

com o MDIC (2019), o Brasil é responsável por cerca de 1,1% do comércio 

internacional. Ainda dependente das exportações de produtos primários, que 

possuem baixo valor agregado, os produtos manufaturados já fazem parte de 

grande parcela da pauta de exportações do país, porém grande parte desses 

produtos manufaturados são pouco processados, evidenciando assim a dificuldade 

que o país possui em agregar valor em seus produtos. 
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                       Gráfico 6: Exportações brasileiras por região – 2008 

 

Fonte:  Elaboração própria com base nos dados de Comexstat (2020).  

Analisando o Gráfico 6, podemos perceber que no ano de 2008 as 

exportações brasileiras tiveram como principais destinos a Europa e a América do 

Sul. Juntas essas regiões representaram cerca de 51,65% do total de US$ FOB 

197,3 bilhões de exportações brasileiras neste ano. Para a Europa destacam-se as 

exportações para a Holanda, US$ FOB 20,9 bilhões e para a Alemanha, US$ FOB 

17,6 bilhões. Já em relação à América do Sul, se destacam as exportações 

destinadas à Argentina, representando US$ FOB 35,1 bilhões. No que se refere aos 

maiores valores, em 2008 o Brasil exportou a quantia de US$ FOB 35,1 bilhões, 

citados anteriormente, para a Argentina e para os Estados Unidos o país exportou 

cerca de US$ FOB 27,4 bilhões. Neste ano, é importante ressaltar que, para a China 

foram exportados cerca de US$ FOB 16,5 bilhões, ocupando a quinta posição entre 

os principais destinos das exportações brasileiras 

Em relação às importações, o Gráfico 7 ressalta que no ano de 2008, as 

importações brasileiras foram originadas, principalmente, da Ásia e Europa. 
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                          Gráfico 7: Importações brasileiras por região –  2008 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados de Comexstat (2020). 

Ásia e Europa apresentaram juntas cerca de 55% do total de US$ FOB 

228,1 bilhões de importações brasileiras naquele ano. Na Ásia, o país que exportou 

mais produtos ao Brasil foi a China, US$ FOB 20,1 bilhões. Já em relação à Europa, 

destacaram-se a Alemanha e França, exportando ao Brasil, US$ FOB 24,0 bilhões e 

US$ FOB 9,4 bilhões, respectivamente.  

Observando o gráfico 8, podemos notar que houve uma mudança entre 

os principais destinos das exportações brasileiras. Observa-se que a China passa a 

ser o principal parceiro econômico do Brasil. O ano de 2013 terminou com um saldo 

positivo na balança comercial de US$ FOB 2,3 bilhões, porém com um total de 

exportações em US$ FOB 242,2 bilhões.  
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Gráfico 8: Exportações brasileiras por região –  2013 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados de Comexstat (2020). 

A China passando a ser o principal destino das exportações brasileiras, 

representou cerca de US$ 46,0 bilhões, isto é, 24,83% do total das exportações do 

país no ano de 2013. No mesmo ano destacam-se as exportações para Europa, 

onde Holanda e Alemanha continuam sendo os principais destinos das exportações 

brasileiras, representando, respectivamente, US$ FOB 34,6 bilhões e US$ FOB 13,1 

bilhões.  É importante ressaltar que a partir deste período se observa, com a 

ascensão do mercado chinês, uma diminuição do intercâmbio comercial brasileiro 

com a América do Norte e América do Sul, especialmente, com Estados Unidos e 

Argentina, importantes parceiros econômicos e responsáveis por expressiva 

participação na balança comercial brasileira.  

Em relação às importações brasileiras no ano de 2013 se observa que os 

principais parceiros se mantiveram os mesmos. Ásia e Europa representaram juntas 

57,25% do total das importações brasileiras em um ano onde as importações 

ficaram em US$ FOB 239,9 bilhões. Porém, os países que o Brasil mais importou 

em questão de valores foram China (US$ FOB 37,3 bilhões), Estados Unidos (US$ 

FOB 36,1 bilhões) e Argentina (US$ FOB 32,9 bilhões).  
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Gráfico 9: Importações brasileiras por região – 2013 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados de Comexstat (2020).  

Além da China, a Coréia do Sul também teve uma participação expressiva 

exportando produtos para o Brasil, cerca de US$ FOB 9,5 bilhões, além do Japão 

que exportou US$ FOB 7,1 bilhões em 2013. No que tange aos países europeus, se 

destacaram a Alemanha e Itália, exportando ao Brasil, US$ FOB 30,3 bilhões e US$ 

FOB 13,4 bilhões, respectivamente.  

No que se refere ao ano de 2018, o Brasil atingiu um total de exportações 

no valor de US$ FOB 240,3 bilhões. Observa-se um aumento expressivo de 21,46% 

entre 2013 e 2018 das exportações com destino para Ásia, um também aumento de 

18,00% é observado no mesmo período para as exportações para a América do 

Norte; 
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Gráfico 10: Exportações brasileiras por região – 2018 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados de Comexstat (2020). 

Em relação à Ásia, os países que mais se destacaram como sendo os 

principais parceiros econômicos estão, China importando US$ FOB 63,9 bilhões, 

Cingapura importando US$ FOB 7,1 bilhões e Japão US$ FOB 4,3 bilhões.  Na 

Europa se destacaram a Holanda e Alemanha importando cerca de US$ FOB 26,1 

bilhões e US$ FOB 10,4 bilhões, respectivamente. Os Estados Unidos ocupam a 

posição de terceiro principal parceiro econômico brasileiro, importando em torno de 

US$ FOB 28,7 bilhões, o terceiro maior valor entre os principais parceiros 

econômicos do Brasil. No que se refere à América do Sul, a Argentina importou em 

2018, US$ FOB 29,9 bilhões, sendo o segundo principal parceiro econômico 

brasileiro.  

Por fim, no final do ano de 2018 as importações fecharam em um valor de 

US$ FOB 181,2 bilhões. Observando o Gráfico 11, podemos perceber um aumento 

também em relação às importações asiáticas, aumento esse de 11,57%, se 

comparado com o ano de 2013. Houve aumento também na entrada de importações 

provenientes da América do Norte, cerca de 11,36%. No entanto, observa-se uma 

diminuição da entrada de importações européias, 4,66% e de importações 

provenientes da América do Sul em 4,69%.  
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Gráfico 11: Importações brasileiras por região – 2018 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados de Comexstat (2020). 

Em relação à Ásia, destacaram-se as importações provenientes da China 

no valor de US$ FOB 34,7 bilhões, da Coréia do Sul em US$ FOB 5,4 bilhões e do 

Japão em US$ FOB 4,3 bilhões. No que tange à Europa, a Alemanha segue 

liberando exportando ao Brasil cerca de US$ FOB 21,1 bilhões e a Itália, como 

segundo principal parceiro econômico europeu, exportando ao Brasil cerca de US$ 

FOB 9,0 bilhões. Em relação à América do Norte, os Estados Unidos são 

responsáveis por exportar ao Brasil US$ FOB 29,0 bilhões e o México por US$ FOB 

4,9 bilhões. Já na América do Sul, a Argentina continua se destacando, exportando 

US$ FOB 22,1 bilhões ao Brasil. 

Cabe destacar que é nítido o aumento da participação dos mercados 

Asiáticos como principais parceiros econômicos brasileiros, especialmente a 

economia chinesa que, a partir do ano de 2013, adentra não só como importadora 

de produtos brasileiros como também fornecedora de produtos ao país.  Ao mesmo 

tempo, observa-se uma permanência, mesmo com pequenas diminuições de fluxos 

de comércio, entre o Brasil e países que formam grandes mercados consumidores, 

como são o caso, dos Estados Unidos e países europeus, como Alemanha, Holanda 

e Itália. Por fim, vale ressaltar também a pequena participação de determinadas 

regiões e blocos, como é o caso, da Oceania, África e do Mercosul, por exemplo. 

Observando os gráficos, percebe-se que o fluxo comercial de exportações e 

importações entre o Brasil e essas regiões, vem ao longo do tempo caindo, 
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ressaltando ainda mais a prevalência de grandes e poderosos parceiros 

econômicos, como é o acaso, atualmente, da China, Estados Unidos e países 

europeus.  

4.4 O FLUXO DE COMÉRCIO ENTRE BRASIL E MERCOSUL 

No que se refere ao comércio entre Brasil e os demais países membros 

do Mercosul, Fontes e Stella (2017), destacam que todos os países do bloco têm em 

comum suas pautas exportadoras baseadas em produtos primários, ou seja, as 

commodities agrícolas acabam se destacando devido a alta fertilidade dos solos e 

das condições climáticas da região. Além disso, observa-se uma significativa 

participação de produtos industrializados nas pautas exportadoras brasileiras e 

argentinas, porém, o Brasil acaba se destacando no volume e valor de bens 

industrializados exportados.  

A partir do inicio do processo de integração entre os quatro países, sul 

americanos, começou-se a perceber um aumento considerável no volume comercial 

transacionado entre a região do Mercosul. É possível perceber também que ao 

longo dos últimos anos houve uma perda de importância desse mercado para os 

países membros do bloco. A evolução comercial do Mercosul pode ser observada 

em quatro fases principais. 

De acordo com dados do ano de 2019 do Sistema de Estatísticas de 

Comércio Exterior do Mercosul (SECEM), o comércio externo do Mercosul com o 

mundo, no ano de 2018 aumentou, se comparado com ano de 2017. A balança 

comercial do bloco fechou o ano de 2018 com um superavit de US$ 56.993 milhões, 

representando um aumento de 1,7% comparado com o mesmo período do ano 

anterior.  

 Os principais destinos das exportações do bloco foram a Ásia, Europa e 

América do Norte, representando, 45%, 22% e 16%, respectivamente13. Dentre os 

principais produtos exportados pelo bloco estão: sementes, frutas, combustíveis 

minerais, carnes, cereais, máquinas, veículos e suas partes e acessórios. Já no que 

se refere às importações, Ásia, Europa e América também foram considerados os 

principais países de origem das compras exteriores do bloco, representando, 41%, 

 
13  No ano de 2018, 25% das exportações do Mercosul tiveram como destino a China, 12% os 
Estados Unidos e 5% os Países Baixos.(SECEM, 2019). 
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26% e 22%, respectivamente14. Dentre os principais produtos importados pelo bloco 

estão: combustíveis, máquinas e materiais elétricos e suas partes, automóveis, 

produtos químicos orgânicos, fertilizantes, produtos farmacêuticos e plásticos e seus 

derivados. (SECEM, 2019).  

 

As exportações e importações brasileiras representam um volume muito 

expressivo se comparadas com o volume total das exportações e importações do 

Mercosul. De acordo com o SECEM, entre anos de 2014 a 2018 as exportações 

brasileiras representaram, em média, cerca de 75,9% do total das exportações do 

Mercosul. No mesmo ano, as importações brasileiras representaram 73,8% do total 

das importações do bloco. Já a Argentina ocupa o segundo lugar, representando, 

em média, 19,6% das exportações e 20,4% das importações. Em terceiro, aparece o 

Paraguai com 2,4% das exportações e 2,9% das importações do bloco, e, em 

quarto, o Uruguai representando cerca de 2,4% das exportações e 2,7% das 

importações do Mercosul.  

Porém, observando os gráficos, no tópico 4.3, referentes a exportações e 

importações brasileiras por região, podemos perceber que o percentual da 

participação das exportações brasileiras com destino ao Mercosul vem caindo desde 

2008. No ano de 2008, 8,22% das exportações brasileiras tinham como destino o 

bloco, em 2018 esse percentual caiu para 6,74%. Já em relação às importações 

brasileiras oriundas do bloco, o percentual também vem caindo. Em 2008 o 

percentual das importações brasileiras provenientes do Mercosul estavam em 

6,54%, já em 2018 o valor estava em 5,87%.  

Com todos estes dados apresentados, podemos afirmar que o Brasil é 

ainda responsável por grande parte das exportações e importações do Mercosul, 

evidenciando assim o caráter principal que o país tem em relação aos outros países 

para a manutenção do bloco. No entanto, é notável que o fluxo de comércio entre o 

Brasil e o bloco está caindo ao longo dos anos.  

 

14  Em 2018, 23% das importações do Mercosul foram originadas da China, 17% dos Estados Unidos 
e 7% da Alemanha. (SECEM, 2019).  
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No que se refere aos produtos brasileiros exportados para o Mercosul e 

os produtos oriundos da Argentina, Paraguai e Uruguai para o Brasil, podemos 

observar, conforme apêndices , que estes produtos são diversos, ou seja, na pauta 

exportadora e importadora do Brasil no âmbito do Mercosul estão produtos 

manufaturados quanto produtos básicos. No que tange aos produtos exportados 

pelo Brasil para os demais membros do bloco, podemos destacar que existe uma 

dominância ao longo dos anos na exportação de automóveis de passageiros (NCM 

870323). A partir do ano de 2014, tem-se um aumento significativo na exportação de 

óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos (NCM 270900). Já em 2017, os 

veículos automóveis para transportes de mercadorias (NCM 870421) passam a 

apresentar um valor expressivo de exportações para os demais países do bloco. 

Outros produtos existentes na pauta exportadora brasileira com destino para o 

Mercosul também merecem destaque, são eles: Minérios de ferro ou não 

aglomerados e seus concentrados (NCM 260111) e tratores rodoviários para semi-

reboques (NCM 870120).  

Dentre os produtos que são importados pelo Brasil e que tem como 

origem os demais países do Mercosul, de acordo com tabelas nos apêndices, 

podemos destacar que em 2008 o trigo (exceto trigo duro), mistura de trigo com 

centeio (NCM 100190) era o principal produto importado pelo Brasil. Nos anos 

seguintes, houve também o destaque para as importações de óleos leves ou 

petróleo ou de minerais betuminosos (NCM 271011) e automóveis de passageiros 

incluído os veículos de uso misto (NCM 870323). Em 2013, teve-se um aumento 

significativo nas importações de veículos de transporte de mercadorias (NCM 

870421), malte não torrado (NCM 110710) e óleos leves e preparações (NCM 

271012). Observa-se que ao longo dos anos se teve uma dominância na importação 

de automóveis para transporte e mercadorias, no entanto outros produtos também 

se destacaram, como por exemplo, os veículos automóveis com motor a diesel 

(NCM 870323) e, o milho exceto para semeadura (NCM 100590). 

 Desta forma, como dito anteriormente, a pauta exportadora brasileira de 

produtos destinado ao Mercosul mostra-se diversificada. Há uma predominância na 

exportação de bens industrializados para o bloco, colaborando assim na exportação 

de elevados valores que são favoráveis para a balança comercial com o bloco. No 

entanto, o inverso também se observa. Grande parte dos produtos importados pelo 
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Brasil oriundos dos países do Mercosul são produtos industrializados, que acabam 

diretamente impactando na balança comercial com o bloco. Torna-se importante 

ressaltar que os produtos, como o milho e o trigo, são produtos primários, que 

possuem destaques importantes na pauta exportadora desses países. Estes são 

produtos que possuem baixo valor agregado, e assim, são necessários volumes 

expressivos na exportação destes para que o valor seja significativo na pauta 

exportadora.  

Analisando a Tabela 2, podemos observar o percentual da participação 

das exportações e importações brasileiras no âmbito intrazona do Mercosul e no 

âmbito extrazona com os demais países do mundo. 

Tabela 2: Participação em % das Exportações e Importações Brasileiras – 

Intra e extrazona no Mercosul, 2009 – 2018. 

 EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES 

Ano Intrazona Extrazona Intrazona Extrazona 

2009 10% 90% 10% 90% 

2010 11% 89% 10% 90% 

2011 11% 89% 9% 91% 

2012 9% 91% 9% 91% 

2013 10% 90% 8% 92% 

2014 9% 91% 8% 92% 

2015 9% 91% 8% 92% 

2016 10% 90% 9% 91% 

2017 10% 90% 8% 92% 

2018 9% 91% 11% 89% 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados de Secem (2019).  

Analisando a tabela acima e fazendo uma média aritmética entre os 

dados, podemos afirmar que cerca de 90,2% das exportações e 91,0% das 

importações brasileiras são comercializadas no âmbito extrazona, ou seja, com 

outros países que não são membros do Mercosul.  Apenas, em média, 9,8% das 

exportações brasileiras são destinadas para os outros três países do Mercosul. 

Segundo o MDIC (2020), considerando apenas o plano intrabloco, o principal destino 

das exportações brasileiras desde o inicio da efetivação do Mercosul continua sendo 

a Argentina, bem como a origem da importações oriundas do Mercosul.  No plano 

extrabloco, a China é o principal destino das exportações e também o principal país 

de origem das compras internacionais brasileiras. 
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Com bases nestes dados, podemos assegurar que mesmo o Brasil sendo 

o principal membro e do Mercosul e representando as exportações e importações 

brasileiras volumes muito significativos na balança comercial do Mercosul, o Brasil 

ainda possui uma tímida relação comercial com o bloco. É importante ressaltar que 

tanto os valores referentes às exportações quanto as importações se mostram 

constantes, não havendo grandes variações ao longo dos anos. Estes dados nos 

confirmam que as relações comerciais que o país possui com outros países fora do 

bloco, especialmente com países desenvolvidos como Estados Unidos, e com fortes 

parceiros econômicos, como é o caso da China.   

A tabela 3 nos apresenta as taxas de variação das exportações brasileiras 

com destino aos outros três países do Mercosul.  

Tabela 3: Taxa de variação das exportações do Brasil com destino aos países do 

Mercosul, 2009 - 2018 

Ano Argentina Paraguai Uruguai 

2009 -27% -32% -17% 

2010 45% 51% 13% 

2011 23% 17% 42% 

2012 -21% -12% 0% 

2013 9% 14% -5% 

2014 -27% 7% -42% 

2015 -10% -23% -7% 

2016 5% 10% 1% 

2017 31% 19% -14% 

2018 -15% 11% 28% 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados de Secem (2019).  

Observando a tabela 3, podemos perceber que existe nos últimos anos 

momentos de altas das exportações seguidas por momentos de retrações entre a 

entrada de produtos brasileiros nesses países.  Os anos de 2009 e 2014 foram os 

períodos que apresentaram as maiores quedas da taxa de variação das exportações 

brasileiras nestes países. Nota-se ainda que, no ano de 2010 aconteceu o maior 

incremento na taxa de exportações brasileiras para Argentina e Paraguai, ocorrendo 

o mesmo somente no ano seguinte no Uruguai. Percebe-se que não há uma relação 

direta ocorrendo entre os três países, ou seja, a elevação na variação de 

exportações brasileiras para um país não acarreta, necessariamente, na elevação 
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da variação de exportações brasileiras para outro país membro do Mercosul. O 

mesmo ocorre para as importações, isto é, as taxa de variação das importações 

originadas dos outros três países do Mercosul são distintas e variaram ao longo dos 

últimos anos. 

Tabela 4: Taxa de variação das importações do Brasil provenientes 

 do  Mercosul, 2009 – 2018. 

 

Ano Argentina Paraguai Uruguai 

2009 -15% -11% 22% 

2010 28% 4% 27% 

2011 17% 17% 11% 

2012 -3% 38% 4% 

2013 0% 5% -3% 

2014 -14% 16% 9% 

2015 -27% -27% -37% 

2016 -12% 38% 6% 

2017 4% -7% 3% 

2018 17% 2% -12% 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados de Secem (2019).  

Assim como no caso das exportações, entre os anos de 2009 a 2018, o 

Brasil apresentou distintas taxas de variação das importações oriundas da 

Argentina, Paraguai e Uruguai. Podemos observar que no ano de 2015 ocorreram as 

maiores retrações das importações brasileiras provenientes destes países. Já em 

relação às altas, não houve um período que ocorreram altas significativas para os 

três países conjuntamente. Observando os dados, podemos destacar os anos de 

2010 e 2011 como períodos onde houve um incremento de importações brasileiras 

provenientes desses três países, entretanto, em 2010 o Paraguai apresentou uma 

taxa de variação mais baixa se comparada às taxas da Argentina e Uruguai no 

respectivo ano.  

Após a implementação do Mercosul houve um aumento significativo nos 

fluxos de comércio entre os países membros do Mercosul e o resto do mundo. No 

entanto, a diversidade de tamanhos das economias dos países torna o Brasil o país 

mais relevante para o bloco econômico. O Mercosul hoje  para o Brasil garante um 

mercado para seus produtos, mesmo que as trocas com grandes mercados, como 

os Estados Unidos, China e Europa representem mais de 75% dos fluxos 
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comerciais. De acordo com Fontes e Stella (2017), o cenário sul-americano sempre 

foi marcado pela supremacia brasileira, ou seja, o Brasil concentra grande parte das 

exportações e importações totais do Mercosul e ainda torna os outros três países 

membros do bloco como dependentes de sua ampla economia.  

4.5 Síntese Conclusiva 

Podemos apontar que a adesão do Brasil ao Mercosul como uma 

estratégia política para se inserir no cenário internacional foi benéfica para o país, 

visto que se observa que o Brasil avançou no desenvolvimento de maiores fluxos 

comerciais com grandes mercados em âmbito extrabloco, intensificando assim 

relações econômicas. A posição de liderança que o país possui perante o Mercosul 

está totalmente atrelada com a capacidade de decisão, influência e intensos fluxos 

de comércio que o país possui com os países do bloco.   

Observando os dados disponibilizados pelo Secem, podemos apontar que 

mesmo o Brasil adotando uma estratégia de integração na região sul-americana, 

percebe-se que ainda há uma tímida participação no comércio com o Mercosul e 

apresentando assim poucas variações expressivas nos fluxos de comércio ao longo 

dos anos. Desta forma, pode-se concluir, com base nos dados analisados que é com 

a Argentina que o Brasil possui maiores relações comerciais e maiores participações 

de produtos industrializados tanto nas exportações quanto nas importações 

realizadas com o país. 

Conforme citado por Fontes e Stella (2017), essa reduzida participação do 

comércio exterior brasileiro com o Mercosul se deve, principalmente, ao 

multilateralismo adotado pelo Brasil  nas últimas décadas, fazendo com que a busca 

por novos acordos comerciais fora da região sul-americana aumente a integração 

comercial brasileira em âmbito extrabloco, ou seja, com mercados desenvolvidos, 

como é o caso, da Europa e Ásia, mais recentemente. Com isso, por consequência, 

o Brasil garante acesso a outros mercados fora do bloco, firmando novos acordos 

com estes países que são grandes mercados consumidores de produtos primários, 

especialmente as suas commodities.  

Ademais se torna importante ressaltar que, com as assimetrias 

ideológicas atualmente presentes no bloco, principalmente envolvendo Brasil e 
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Argentina, estas podem prejudicar ainda mais a continuidade do bloco. Com a 

preferência de fomentar acordos bilaterais com mercados desenvolvidos, atualmente 

o governo brasileiro expressa pouca atenção ao Mercosul, evidenciando que a 

tendência de exportar e importar no âmbito extrabloco tende a continuar em alta. 

Desta forma, mesmo o Brasil possuindo uma relação econômica ainda forte e 

impulsionadora com os demais países membros do Mercosul, não podemos deixar 

de destacar que as assimetrias políticas podem colocar em risco a manutenção do 

bloco.  
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5. A RELAÇÃO COMERCIAL ENTRE SANTA CATARINA E O MERCOSUL 

5.1 INTRODUÇÃO 

A economia de Santa Catarina é considerada uma das economias 

brasileiras mais abertas ao comércio exterior. As empresas catarinenses se 

destacam como importantes exportadoras de produtos acabados e importadoras de 

bens de capital e de insumos. Além disso, o Estado tem uma forte presença no 

mercado externo com diversos produtos competitivos. Possui uma economia 

diversificada, diferentes parceiros comerciais e uma balança comercial superavitária 

até meados de 2009.  Atualmente, de acordo com o MDIC (2020), Santa Catarina 

ocupa o 9º lugar no ranking dos estados brasileiros que mais exportam e o 3º lugar 

no ranking dos estados que mais importam.  

Considerando a proximidade do Estado de Santa Catarina com os demais 

membros do Mercosul, espera-se que haja uma maior facilidade e incremento dos 

fluxos comerciais exportados e importados. Entretanto, nota-se que, desde o início 

do século XXI, existe um déficit catarinense em relação aos fluxos comerciais 

provenientes do bloco. Este capítulo irá ressaltar como é caracterizado e como 

ocorreu o processo de evolução do comércio exterior de Santa Catarina com o 

Mercosul. Para isso, no primeiro item deste capitulo, item 5.2, é apresentado o perfil 

da economia catarinense e no item 5.3 é exposto um panorama geral sobre o 

comércio exterior de Santa Catarina. Por fim, no item 5.4 é apontada a relação do 

comércio exterior de Santa Catarina com o Mercosul e com os demais países do 

bloco separadamente e no item 5.5 é apresentada uma síntese conclusiva 

comparando estes os fluxos de comércio.  

5.2 O PERFIL DA ECONOMIA CATARINENSE 

O Estado de Santa Catarina é caracterizado por apresentar uma 

economia diversificada, colocando o Estado em um dos mais ricos do país. De 

acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), Santa Catarina 

atingiu no ano de 2019 um Produto Interno Bruto no valor de R$ 277,19 bilhões, 

chegando à posição de sexta maior economia do país. Porém é importante destacar 

que, mesmo o Estado assumindo uma alta posição frente aos demais Estados 

brasileiros, em Santa Catarina existe uma discrepância entre os PIBs dos dez 
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municípios catarinenses com maior renda. Segundo dados da Federação das 

Indústrias do Estado de Santa Catarina (2017), isso se deve, principalmente, ao tipo 

de atividade econômica predominante em cada região. Na capital e em regiões onde 

a indústria é preponderante, o PIB tende a ser mais elevado.  

Dentre as principais atividades produtivas desenvolvidas estão a indústria, 

o extrativismo15, a agricultura, a pecuária16, a pesca e o turismo. Porém, de acordo 

com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), o setor de serviços é 

considerado o principal setor produtivo, representando atualmente 64% nas 

atividades produtivas, seguido pela indústria e pela agropecuária.  

Gráfico 12: Distribuição da produção em Santa Catarina 

 

 Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IBGE (2020) 

No setor de serviços se destacam as atividades voltadas para o comércio, 

turismo e serviços públicos. Já no setor industrial se destacam a indústria metal-

mecânica, têxtil, cerâmica e a agroindústria. Em relação à agricultura, os maiores 

destaques estão na produção de carnes (aves e suínos), leite, milho, arroz, feijão, 

fumo, cebola, banana e maçã. Salienta-se que as atividades agrícolas se 

desenvolvem, em grande maioria, em pequenas propriedades de extensão territorial.  

 
15  No extrativismo se destacam as atividades de extração de madeira, ervas e produção de papel. No 
que se refere à extração mineral se evidencia as reservas de carvão, cerâmica, argila, fluorita e sílex. 
(FIESC, 2017). 
16 Santa Catarina se destaca na produção de bovinos, suínos e aves. O Estado é o maior produtor de 
suínos e maior exportador de aves do país. Grande parte dessa produção está localizada no oeste, 
onde estão também as grandes agroindústrias, que são responsáveis pelo processamento e 
exportação dessa produção. 
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De acordo com a FIESC (2017), além de Santa Catarina apresentar uma 

economia diversificada, as atividades encontram-se distribuídas pelas mesorregiões 

catarinenses, o que faz com que o Estado desenvolva atividades em espaços 

territoriais especializados.  

Quadro 2: Relação entre as mesorregiões catarinenses e suas principais 

atividades econômicas. 

Mesorregião Principais Atividades 

Norte Tecnologia, metal-mecânica, moveleira. 

Vale do Itajaí Têxtil, vestuário, naval, tecnológico e de serviços 

Grande Florianópolis Tecnologia, turismo, serviços, construção civil. 

Sul Cerâmica, carbonífera, plásticos. 

Planalto Serrano Papel, madeira, celulose, agropecuária 

Oeste Agroindústrias, móveis.  

Fonte: Elaboração própria com base em Santa Catarina em Dados – FIESC (2017). 

Analisando o Quadro 2, podemos perceber que a indústria é 

preponderante nas mesorregiões norte e sul. No entanto, a mesorregião norte ocupa 

a segunda posição no PIB do Estado, representando 21,6% do PIB estadual e 

37,6% do PIB regional. Já a mesorregião sul, representa o quinto maior PIB, onde 

32,4% da renda nessa região produzida é vinda da produção industrial. Esta 

mesorregião produz cerca de 11,3% do PIB catarinense. Todavia, é no oeste e na 

região do planalto serrano que estão as atividades do setor da agropecuária. Estas 

duas regiões são responsáveis, por 16,3% e 4,7% do PIB estadual, 

respectivamente. Já a Grande Florianópolis ocupa a quarta posição, sendo 

responsável por gerar 15,3% e a mesorregião do Vale do Itajaí por 30,7% do PIB de 

Santa Catarina. Desta forma, o Vale do Itajaí se destaca como sendo uma região 

com grande participação na economia catarinense, além de ser uma região com 

forte processo de crescimento econômico que é fomentando por setores fortes na 

região, como por exemplo, a indústria têxtil, a área portuária formada por Itajaí e 

Navegantes e pelo crescimento de novos setores, como é o caso da tecnologia, que 

vem ganhando espaço na região. (FIESC, 2017).  

5.3 PANÔRAMA DO COMÉRCIO EXTERIOR DE SANTA CATARINA 

O comércio exterior é considerado uma atividade de grande importância 

em qualquer país. É através dele que um país consegue exportar o que produz com 

maior eficiência e importar o que os outros países produzem com também maior 
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eficiência. Desta forma, os ganhos financeiros suprem as necessidades dos dois 

lados, os países exportadores atingem novos mercados para seus produtos e países 

importadores suprem suas necessidades e obtêm acesso a outras tecnologias 

comprando bens e serviços estrangeiros. Sendo assim, o comércio exterior entre 

países é muito analisado. É importante destacar e analisar as características e 

buscar compreender como é feita essas trocas comerciais entre Estados Nações. 

Porém, torna-se importante também apontar como se dá o comércio exterior 

regional. O Brasil, por exemplo, é um país vasto, com inúmeras características, onde 

cada Estado possui suas particularidades no que tange o comércio exterior.  

De acordo com França et al. (2012), em Santa Catarina o comércio 

exterior é de grande importância, tanto pela participação do setor indústrial e 

exportador, no produto interno do Estado e quanto para cidades onde apenas uma 

única empresa exportadora domina a economia daquela região. Desta forma, torna-

se importante salientar que, assim como o comércio exterior varia entre Santa 

Catarina e os demais Estados brasileiros, o comércio exterior catarinense varia entre 

as mesorregiões de Santa Catarina, bem como os produtos exportados por cada 

região, conforme citado no tópico anterior deste capítulo. Desta forma, observa-se a 

existência de uma distribuição desigual da capacidade exportadora entre as regiões 

catarinenses. 

 

Em relação à pauta exportadora catarinense, de acordo com o MDIC 

(2020), destacam-se os seguintes produtos exportados no ano de 2018: pedaços e 

miudezas frescas e congeladas de aves, soja triturada, carnes de suínos frescas e 

congeladas, tabaco não manufaturado, blocos de cilindros, cabeçote, para motores a 

diesel, madeira serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou 

desenrolada, motocompressores herméticos, motores e geradores elétricos, 

madeiras compensadas, folheadas e estratificadas, papel Kraft não revestido, 

motores elétricos de corrente alterada e trifásica.  No que se refere às importações 

catarinenses, segundo o MDIC (2020), os principais produtos importados por Santa 

Catarina no ano de 2018 foram: cobre afinado e ligas de cobre em formas brutas, 

fios têxteis e fios de filamento sintéticos, automóveis de passageiros e outros 

veículos concebidos para o transporte de pessoas, polímeros de etileno, adubos 

(fertilizantes) minerais ou químicos e fios de fibras artificiais.  
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Estes produtos estão organizados desta maneira, pois levam em 

consideração o valor total (US$ FOB milhões) exportado e importado. Assim, 

observa-se que a pauta exportadora catarinense, assim como mencionado 

anteriormente, é diversificada. Produtos básicos como a soja e as carnes fazem 

parte da extensa pauta exportadora catarinense. Ao mesmo tempo, os produtos 

manufaturas acabam dominando grande parte da gama de produtos exportados pelo 

estado, destacando motores, geradores e demais produtos destinados para a 

indústria de transformação.  No tocante às importações, se destacam os produtos 

que são destinados a indústria de transformação, além de veículos, cobre e fios para 

o setor têxtil.   

 

No entanto, sendo um dos principais Estados exportadores do Brasil, 

Santa Catarina apresenta um total de seis portos comerciais, sendo que todos estão 

equipados para operar com qualquer tipo de carga. No que se refere ao transporte 

ferroviário, o Estado apresenta um malha ferroviária extremamente pequena, se 

comparado a outros estados brasileiros. Além disso, os 1635 Km  existentes de 

estrada de ferro do Estado estão sob o controle de duas grandes empresas. A 

América Latina Logística (ALL) controla 581 Km utilizados para transportar grãos, 

madeira e cargas gerais e a Ferrovia Teresa Cristina (FTC) é especializada no 

transporte de carvão e situa-se na região sul. Porém torna-se importante ressaltar 

que em Santa Catarina existe uma preponderância do transporte rodoviário, que 

ainda é muito precário e que acaba por aumentar ainda mais o tempo de transporte 

de cargas. No que se refere às vias de transporte para exportações e importações, a 

via marítima acaba sendo o transporte mais utilizado. Deve-se considerar que 

mesmo grande parte das cargas serem direcionadas para portos catarinenses, 

muitas cargas são deslocadas para outros portos brasileiros, como é o caso do 

Porto de Paranaguá e Porto de Santos. Neste ponto, nota-se que ainda existem 

inúmeras deficiências no que tange o também a capacidade logística dos portos 

catarinenses, envolvendo questões de custos, burocracias e armazenagens, por 

exemplo. Desta forma, o transporte rodoviário acaba sendo um meio facilitador em 

transportar as mercadorias do local de produção para outro porto em outro estado, 

diminuindo assim o tempo da carga parada. (FRANÇA et al, 2012) 
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Considerando os entraves que acabam interferindo o fluxo de comércio 

entre Santa Catarina e o mundo, ter uma posição de destaque na pauta exportadora 

brasileira, exportando elevados valores em produtos industriais, o estado possui 

excelentes portos estrategicamente localizados que contribuem para um melhor 

desempenho e ampliação do comércio catarinense com o mundo. Desta forma, 

inúmeras são as características que fazem de Santa Catarina um estado com perfil 

exportador. Além disso, de acordo com França et al. (2012), as características do 

estado mostram-se favoráveis à aplicação de investimentos diretos externos, visto 

que Santa Catarina possui uma economia diversificada, sendo este um fator 

relevante para a entrada de IDE na economia regional. Ademais, com o processo de 

reestruturação econômica na década de 90, o estado, a partir das mudanças 

provocadas, mostrou-se favorável para a entrada de IDE. Com a então abertura 

econômica ocorram mudanças em muitas empresas que acabaram reestruturando 

suas formas de organização e até mesmo suas técnicas, com o intuito de atingir 

assim novos mercados, tanto em âmbito nacional, quanto internacional.  

 

Considerando que o estado de Santa Catarina possui forte presença 

representativa no mercado internacional. Segundo Zilli et al. (2016), o estado, foi na 

década de 1990, um dos principais estados exportadores brasileiros, participando 

com mais de 5% das exportações do país. Tal quadro modificou-se a partir do ano 

de 2009, quando houve incentivos fiscais e o bom desempenho dos portos do 

estado criaram condições para que empresas importadoras se instalassem e 

exercem suas atividades, fazendo assim com que as importações do estado 

superassem as exportações. Além disso, a crise internacional iniciada em 2008 

intensificou de forma negativa as exportações brasileiras e, consequentemente, nas 

exportações catarinenses nos anos seguintes.  
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Gráfico 13 – Balança comercial de Santa Catarina entre 2008 a 2018 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do MDIC (2020). 

 

Observando o gráfico 13, temos que o ano de 2008 ainda apresentou um 

pequeno saldo positivo da balança comercial catarinense. Este ano foi o último ano 

em que a balança comercial do estado fechou o ano com um superávit. Desta forma, 

“o ano de 2008 marcou um ponto de ruptura, quando o saldo passou a ser negativo 

em todos os anos seguintes, devido ao expressivo crescimento das importações e o 

enfraquecimento no dinamismo exportador”. (SEABRA et al. 2017, p. 23).  

Percebe-se que do ano de 2009 em diante, a balança comercial do 

estado passa ser deficitária. No ano de 2014, ocorreu o maior saldo negativo, US$ 

FOB 7,0 bilhões, se comparado com todos os anos em análise no gráfico 13. Já em 

relação ao ano de 2015, o saldo negativo foi de US$ FOB 5 bilhões, consequência 

de importações superiores a US$ FOB 12,6 bilhões e de US$ FOB 7 bilhões de 

exportações naquele ano. Além disso, de acordo com Seabra et al. (2017),  no ano 

de 2015, também foi observada uma retração nas importações, decorrente da 

desvalorização cambial, além do processo recessivo que ocorreu naquele ano no 

Brasil17. 

No ano de 2016 as exportações catarinenses tiveram uma pequena 

queda de 0,7%, devido, especialmente, em relação à queda do dólar e pela 

 
17  De acordo com Seabra et. al (2017), é importante destacar que, entre os anos de 2009 a 2015, o 
crescimento das exportações de Santa Catarina foi de 18,9%, estando abaixo do crescimento das 
exportações brasileiras de mercadorias, que foi de 24,8%. Muitos estados brasileiros apresentaram 
um crescimento superior ao nacional, especialmente os estados exportadores de produtos básicos 

em suas pautas exportadoras. 
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elevação de apenas 4,7% do volume exportado pelo estado naquele ano. 

Consequentemente, as importações continuaram aumentando, não somente em 

2016, mas também nos anos seguintes. Em relação ao ano de 2017, as exportações 

catarinenses tiveram um aumento de 12%, se comparado ao ano anterior, sendo 

este um resultado melhor desde o ano de 2014. As importações, neste mesmo ano, 

tiveram um crescimento de 21,4%, comparando ao ano de 2016. No entanto, mesmo 

que este resultado seja superior ao ano de 2016, é inferior ao resultado do ano de 

2014. Por fim, no ano de 2018, observa-se mais uma vez um crescimento das 

exportações. O aumento foi de 9,4%, se comparado com o ano anterior, 

representando assim um indicativo de recuperação, comparando com os anos de 

2015 e 2016. No que tange as importações, podemos destacar que se mantêm em 

rápido crescimento, 23%, se comparadas também com ano anterior. (MDIC, 2020).  

 

Desta forma, podemos destacar que a partir de 2008 ocorrem importantes 

modificações no comércio exterior de Santa Catarina, fazendo com que o estado 

perdesse a característica de apresentar uma balança comercial superavitária. A 

crise de 2008, somada com as facilitações a entrada de importações, gerou um 

aumento expressivo das importações ao longo dos anos analisados no gráfico 13. 

Além disso, as exportações não acompanharam o rápido crescimento das 

importações, fazendo assim com que os déficits da balança comercial do estado se 

tornassem ainda maiores. Assim, observando o gráfico 13, podemos apontar que 

nos anos de 2014 e 2018 ocorrem os principais déficits na balança comercial 

catarinense, US$ FOB 7,0 bilhões e US$ FOB 6,7 bilhões, respectivamente. Sendo 

assim, de acordo com os dados analisados, podemos perceber que existe uma 

tendência de poucas variações em relação às exportações e uma tendência de 

aumento das importações. Esta tendência, se não alterada nos anos seguintes pelo 

panorama econômico, contribuirá ainda mais para o surgimento de novos déficits na 

balança comercial do estado 

 

No que diz respeito as os principais destinos das exportações e origens 

das importações catarinenses, podemos destacar que ao longo dos anos ocorreram 

algumas modificações no que tange os principais parceiros econômicos do estado. 

Analisando a partir do ano de 2008, o gráfico 14 nos informa que somente a Europa, 
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como um todo, naquele ano, foi responsável por receber 42,72%, cerca US$ FOB 

4,7 bilhões, das exportações de Santa Catarina. 

 

Gráfico 14 – Exportações catarinenses por região – 2008 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do ComexStat (2020). 

Entre os países europeus se destacaram as exportações para os Países 

Baixos e Alemanha nos valores de US$ FOB 553,9 milhões e US$ FOB 368.6 

milhões, respectivamente. Já em relação aos Estados Unidos, o país ocupou a 

posição de principal parceiro econômico do estado, importando de Santa Catarina 

cerca de US$ FOB 1.13 bilhões, o maior valor entre os todos os parceiros 

econômicos do estado. Destacaram-se também o Japão, importando de Santa 

Catarina US$ FOB 557.7 milhões e a Argentina com US$ FOB 547.2 milhões.  

Quanto às importações, no ano de 2008, a Ásia foi responsável por 

26,66%, cerca de US$ FOB 2,88 bilhões das importações de Santa Catarina, com 

destaque especial para a China que exportou para Santa Catarina cerca de US$ 

FOB 1.59 bilhões. Em 2008, a Ásia e a América do Sul juntas representaram cerca 

de 52% do total das importações catarinenses. 
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Gráfico 15: Importações Catarinenses por região – 2008 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do ComexStat (2020). 

 

No que tange a América do Sul, se destacaram as importações 

provenientes do Chile e Argentina, nos valores de US$ FOB 1.07 bilhão e US$ FOB 

931.0 milhões, respectivamente. No que se refere à Europa, a Alemanha se 

destacou por exportar a Santa Catarina cerca de US$ 348 milhões e a Itália por US$ 

FOB 189 milhões. Os Estados Unidos ocupou a posição de quinto lugar, exportando 

ao estado cerca de US$ FOB 674 milhões.  

Observando o gráfico 16, podemos perceber que no ano de 2013 a Europa 

continua sendo o principal destino das exportações catarinenses, porém a Ásia 

passa a ocupar uma posição de maior destaque. Juntas essas duas regiões foram 

responsáveis por cerca de 53,7% das exportações de Santa Catarina. No que se 

refere à Europa as exportações para a Holanda (US$ FOB 523,1 milhões) se 

destacaram, além das exportações enviadas a Rússia (US$ FOB 300,9 milhões).  

Em relação à Ásia, a China e o Japão se destacaram como sendo os principais 

destinos das exportações catarinenses, comprando cerca de US$ FOB 691.2 

milhões e US$ FOB 523.6 milhões, respectivamente.  
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Gráfico 16: Exportações catarinenses por região – 2013 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do ComexStat (2020). 

 

Para a América do Sul, se destacaram as exportações enviadas para a 

Argentina (US$ FOB 516,0 milhões) e para o Paraguai (US$ FOB 251,7 milhões). 

No que se refere aos Estados Unidos, importante parceiro econômico brasileiro e 

catarinense, o país importou de Santa Catarina cerca de US$ FOB 1.05 bilhões, 

representando o país que mais importou de Santa Catarina, considerando valor. Já o 

México, também pertencente à América do Norte importou do estado cerca de US$ 

309 milhões.  

No tocante às importações de Santa Catarina no ano de 2013, a Ásia se 

manteve como principal parceiro econômico do estado, porém passando então a 

exportar cerca de 35,67% (US$ FOB 6.903 bilhões) do total das importações de 

Santa Catarina. As importações provenientes da América do Sul tiveram uma 

diminuição significativa, em 2008 representavam em 25,34% das importações 

catarinenses, porém em 2013 o percentual caiu para 18,00%. Torna-se importante 

destacar também que em 2013, o déficit na balança comercial de Santa Catarina foi 

de US$ FOB 6,2 bilhões, decorrentes do aumento expressivo das importações, 

provenientes, principalmente da Ásia e da estagnação das exportações, conforme 

observado no gráfico 12. 
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Gráfico 17: Importações catarinenses por região –  2013 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do ComexStat (2020). 

 

No que corresponde à Ásia, a China foi responsável por exportar para 

Santa Catarina cerca de US$ FOB 4.53 bilhões e a Coréia do Sul por US$ FOB 

373,0 milhões. Na América do Sul, o Chile foi o país que mais exportou para o 

estado catarinense, foram cerca de US$ FOB 1.23 bilhões, em seguida, a Argentina 

exportando US$ FOB 1.10 bilhões. Já a Alemanha foi o principal econômico do 

continente europeu, exportando a Santa Catarina US$ FOB 846.2 milhões. Em 

relação às importações provenientes dos Estados Unidos, o valor ficou em US$ FOB 

1.03 bilhões, ficando atrás de países como China, Argentina e Chile.  

Já no ano de 2018, a Ásia passa a ser considerado o principal destino das 

exportações. Comparando com o ano de 2013, quando o continente era o segundo 

principal destino das exportações catarinenses, representando 17,02%, em 2018 

esse percentual passa para 23,86%. Observando o gráfico 18, em segundo lugar 

aparece a América do Norte que apresentou também um aumento na participação 

do comércio exterior catarinense, passando de 12,11% em 2013 para 15,62% e em 

terceiro lugar, a América do Sul, que também teve um aumento nas exportações do 

estado, passando de 12,94% em 2013 para 14,47% em 2018. Juntas essas três 

regiões, Ásia, América do Norte e América do sul representaram no ano de 2018 

cerca de 53,95% das exportações de Santa Catarina.  
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Gráfico 18: Exportações catarinenses por região – 2018 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do ComexStat (2020 

 

No que tange às exportações destinadas para Ásia, podemos destacar a 

China, pais que apresentou nesse ano o maior valor exportado por Santa Catarina, 

US FOB 1,46 bilhões, seguido pelo Japão, que importou de Santa Catarina US$ 

FOB 405,milhões. Em relação à América do Norte, destacam-se as exportações 

enviadas aos Estados Unidos que somaram US$ FOB 1,36 bilhões e as destinadas 

ao Mexico, US$ FOB 368.5 milhões. Para a América do Sul houve destaque para as 

exportações catarinenses enviadas para a Argentina e para o Chile, que somaram 

US$ FOB 544.5 milhões e US$ FOB 278.3 milhões, respectivamente. Para a Europa 

se destacaram as exportações enviadas para a Alemanha (US$ FOB 247.5 

milhões), para os Países Baixos (US$ FOB 237.4 milhões) e para o Reino Unido 

(US$ FOB 233.6 milhões).  

Por fim, por meio do gráfico 19 podemos observar que novamente houve 

um pequeno crescimento das importações catarinenses provenientes da Ásia, se 

comparado com o ano de 2013. No ano de 2013 o percentual estava em 35,67% e 

em 2018 em 36,02%. Em relação às importações provenientes da América do Sul 

observa-se novamente uma queda das importações oriundas dessa região, queda 

essa de 18,00% em 2013 para 15,57% em 2018. Juntas essas duas regiões, Ásia e 

América do Sul, foram responsáveis por cerca de 51,59% das importações 

catarinenses no ano de 2018.  
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Gráfico 19: Importações catarinenses por região – 2018 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do ComexStat (2020). 

Provenientes da Ásia se destacaram as importações chinesas (US$ FOB 

5.07 bilhões) e da Coréia do Sul (US$ FOB 287.6 milhões). Da América do Sul, a 

Argentina foi considerando mais uma vez o principal parceiro econômico, exportando 

para Santa Catarina naquele US$ FOB 1.30 bilhões, seguida do Chile que importou 

US$ FOB 1.11 bilhões. No que se refere aos países europeus, a Alemanha 

novamente foi o país que mais importou ao estado, foram, aproximadamente, US$ 

FOB 854.2 milhões, seguida da Itália que exportou US$ FOB 332.7 milhões. 

Provenientes da América do Norte se destacaram as importações oriundas dos 

Estados Unidos, US$ FOB 1.07 bilhões, ocupando a posição de quarto país que 

mais exportou para Santa Catarina em 2018, atrás somente de China, Argentina e 

Chile. É importante ainda destacar que, no ano de 2018, Santa Catarina atingiu um 

dos maiores déficits em sua balança comercial entre os anos analisados. O déficit 

observado foi de aproximadamente US$ FOB 6,2 bilhões, mesmo valor aproximado 

do déficit do ano de 2013, porém menor do que o déficit observado no ano de 2014, 

que foi de US$ FOB 7,1 bilhões.  

 

Desta forma, observando a variação dos principais destinos das 

exportações e origens das importações catarinenses, podemos destacar que ao 

longo dos anos se tem uma tendência, assim como observado para o Brasil, que 

demonstra um aumento nítido do mercado asiático como um dos principais parceiros 



113 
 

comerciais do estado de Santa Catarina. No de 2018, podemos perceber que a Ásia 

se torna tanto o maior importador de produtos catarinenses como também maior 

fornecedor para o estado de Santa Catarina, Além disso, também como ocorre com 

o Brasil, há uma maior dominância de mercados consumidores poderosos, como por 

exemplo, a Europa. Mesmo perdendo sua posição de maior importador de produtos 

catarinenses, conforme observado, o continente não deixa de participar ativamente, 

permanecendo sempre como um dos principais parceiros econômicos.  

Ao mesmo tempo, é importante destacar que o estado possui, também 

assim como o Brasil, fluxos comerciais menos intensos com outras regiões, como 

por exemplo, África e Oceania, os fluxos comerciais existem, porém, como citado 

anteriormente, os fluxos entre Santa Catarina e os grandes mercados mundiais 

predominam. No caso do Mercosul, bloco que o Brasil pertence e possui 

proximidade geográfica como os demais membros, Santa Catarina possui 

expressiva relação comercial com o bloco, nota-se pela analises dos gráficos 

anteriores que as exportações catarinenses para o bloco estavam em tendência de 

aumento. No entanto as importações, mesmo com queda entre 2008 e 2013, têm-se 

significativo aumento em 2018. Mais adiante, podemos observar, mais 

detalhadamente, como o fluxo de comércio entre Santa Catarina e o Mercosul nos 

anos analisados corroboraram para o déficit comercial do estado catarinense.  

5.4 A Relação do Comércio Exterior de Santa Catarina com o Mercosul 

Segundo Panigalli e Kroth (2015), Santa Catarina apresentou nos últimos 

anos importantes mudanças no que refere ao seu comércio exterior. O estado, na 

década de 1990, era considerado um dos principais estados exportadores do país, 

sua balança comercial se mantinha superavitária até o ano de 2007, até mesmo 

quando o país apresentava déficits em sua balança comercial. Em 2008 com o inicio 

da crise financeira internacional, as exportações catarinenses começaram a 

apresentar quedas, reduzindo assim sua participação nas exportações brasileiras e 

apresentando sucessivos déficits constantes em sua balança comercial. Sendo 

assim, torna-se importante avaliar o desempenho do comércio exterior de Santa 

Catarina por blocos econômicos. Com a implementação do Mercosul na década de 

1990, 

[...] esperava-se que o comércio internacional catarinense fosse beneficiado 
pelos efeitos dinâmicos de uma integração regional, como a ampliação do 
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mercado consumidor, sobretudo em razão da proximidade geográfica do 
Estado com os países pertencentes ao bloco. É neste contexto que surge a 
problemática das relações comercias entre Santa Catarina e os países 
membros do Mercosul, conduzindo ao seguinte questionamento: como se 
caracteriza e como tem evoluído o fluxo comercial entre Santa Catarina e os 
países membros do Mercosul [...]?  (PANIGALLI e KROTH, 2015, p. 65) 

 

Para entender como se caracteriza e como o fluxo comercial entre Santa 

Catarina e o Mercosul tem evoluído nos últimos anos18, é importante destacar 

algumas características que fazem o estado de Santa Catarina ser um dos estados 

brasileiros com maior tendência a estabelecer relações comerciais com o bloco. O 

estado possui um posicionamento geográfico favorável que facilita a intensidade do 

comércio com o bloco, ou seja, Santa Catarina está localizada em uma posição 

estratégica, próximos aos principais pólos do continente que são São Paulo e 

Buenos Aires. A BR 101 que corta o estado de norte a sul, pode ser considerada 

como o “corredor do Mercosul”, visto que proporciona um melhor escoamento das 

mercadorias entre o estado e Argentina e Uruguai, especialmente. Ademais, a 

região oeste de Santa Catarina faz fronteira com a Argentina, facilitando assim 

também o escoamento da volumosa produção agroindustrial preponderante nesta 

região do estado para o país vizinho. (GONÇALVES, 2009)  

 

Considerando que o estado catarinense apresenta uma pauta 

exportadora diversificada que acaba induzindo a atividade de comércio exterior e a 

premissa de que o estado e o Mercosul mantêm uma relação de proximidade que 

também fomenta o intercâmbio comercial,  podemos analisar por meio da evolução 

ao longo dos anos o fluxo de comércio existente entre o estado e o bloco e apontar 

como se comportou essas trocas comerciais. 

 

Analisando o gráfico 20, podemos observar como se comportaram as 

exportações e importações de Santa Catarina com o bloco e, além disso, destacar a 

característica que o estado possui perante o bloco, de apresentar sucessivos déficits 

ao longo dos últimos anos.   

 
18  Em janeiro de 1997, o valor total do fluxo de comércio entre Santa Catarina e o Mercosul foi de 
US$ 16.393.015 milhões, já em outubro de 2012, o valor estava em  US$ 166.658.413 em Outubro de 
2012. No que se refere os gastos com importações provenientes do Mercosul, Santa Catarina 
multiplicou o valor por 10 em apenas 15 anos. Desta forma, no ano de 2012, as importações 
provenientes do bloco representavam cerca de 9,5% do total das importações do estado. (FRANÇA 
et. al, 2012). 
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Gráfico 20: Evolução da relação comercial entre Santa Catarina e Mercosul entre 

1997 e 2018 

 

           Fonte: Elaboração própria a partir de dados do MDIC (2020).  

 

De acordo com o gráfico 20, podemos apontar que no inicio do 

estabelecimento do bloco, a relação comercial de Santa Catarina com o Mercosul, 

mostra-se favorável ao estado, visto que as exportações superavam as importações. 

Desta forma, a balança comercial do com o bloco caracterizava-se como sendo 

superavitária, bem como a balança comercial do estado com os demais países do 

mundo na década de 1990. O ano de 1999 foi o ano que apresentou o maior 

superávit, foram cerca de US$ FOB 159 milhões, já em 2000, o superávit foi de US$ 

FOB 152 milhões19. A partir do ano de 2001, o estado passou a apresentar 

sucessivos déficits com o bloco, sendo assim, a relação comercial torna-se favorável 

ao bloco, uma vez que as importações superam o valor exportado por Santa 

Catarina. Segundo Soffiatti (2011), nos anos seguintes, a partir de 2001, as 

exportações destinadas ao Mercosul começaram a cair sensivelmente devido a crise 

econômica na Argentina. Porém, a partir da segunda metade dos anos 2000, 

observa-se um crescimento das exportações catarinenses destinadas ao bloco, com 

destaque para as exportações destinadas a Argentina. Ademais, o curso das 

importações no mesmo período seguiu a tendência das exportações.  

 
19 Conforme Soffiatti (2011), os superávits atingindo em 1999 e em 2000 foram decorrentes do 
aumento da demanda da Argentina e Uruguai por produtos catarinenses, além da redução das 
importações de Santa Catarina por produtos e mercadorias desses dois países.  No que se refere à 
queda das importações, essas foram causadas pela alteração  do regime de câmbio do Brasil, que 
passou a ser flutuante em 1999. Isso fez com  que a moeda nacional, o real, sofresse depreciação, 
favorecendo assim as exportações e encarecendo as importações. 
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 Segundo (SOFFIATTI, 2011, p. 45) "dado as importações de Santa 

Catarina serem bastante elevadas e as exportações do estado não estarem sendo 

destinadas ao bloco, a balança comercial tem sido deficitária". Conforme observado 

nas análises dos principais destinos das exportações e origem das importações de 

Santa Catarina, houve pouca variação entre as exportações do estado destinadas 

ao Mercosul nos anos 2000, porém houve um grande aumento de exportações 

catarinenses destinadas para outras regiões, com por exemplo, para a Ásia e para a 

Europa.  

Como a balança comercial de Santa Catarina já enfrentando tendência de 

queda, a crise financeira internacional instalada a partir de 2008, apenas acentuou 

ainda mais essa tendência. As quedas sucessivas nos anos seguintes se devem, 

principalmente, ao aumento da importância das importações. Com a eclosão da 

crise, países, como Estados Unidos e países europeus, passaram a apresentar uma 

redução de crescimento, com isso houve uma redução das exportações 

catarinenses no período para outros países fora do bloco. As exportações 

destinadas ao Mercosul mesmo apresentando aumento, não foram suficientes para 

ultrapassar as importações, para assim gerar superávits. O aumento das 

importações foi continuo até chegar ao maior déficit registrado, em 2014, US$ FOB 

889,5 milhões.20 (FRANÇA et. al, 2011).  

A crise na Argentina, juntamente com a elevação da taxa de câmbio 

(48,5% em relação ao real) acarretam na diminuição expressivas de importações, a 

partir de 2014, fazendo assim com que os déficits se tornassem menores, mas não 

variando muito se comparados com anos anteriores.  

Observando no gráfico 20, podemos conferir que a partir de 2017, existe a 

tendência de aumento novamente das importações, baixo crescimento das 

exportações e, consequentemente, aumento do déficit na balança comercial do 

estado com o bloco. No ano de 2018 foi atingido o segundo maior déficit nesta 

balança comercial, cerca de US$ FOB 671 milhões. Desta forma, pode-se destacar 

que assim como Santa Catarina na década de 1990 apresentava um balança 

comercial superavitária, o mesmo acontecia com o fluxo comercial do estado com o 

Mercosul. No entanto, com o advindo da crise de 2008 e com crises nos países 

 
20 Os principais fatores que contribuíram para o déficit em 2014 foram a queda no preço das 
commodities, crise econômica na Argentina, principal parceiro econômicos de Santa Catarina no 
Mercosul e a elevação da taxa de câmbio. (FRANÇA et. al. 2011) 
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vizinhos, somado com a flutuação do câmbio, as importações se mostram, nos anos 

seguintes, mais expressivas do que as exportações. Sendo assim, o fluxo comercial 

entre Santa Catarina e o Mercosul se assemelha com a balança comercial de Santa 

Catarina, ou seja, os déficits acabam predominando ao longo do inicio dos anos 

2000.  

 

5.4.1 O FLUXO DE COMÉRCIO ENTRE SANTA CATARINA E ARGENTINA 

 

De acordo com Panigalli e Kroth (2015), assim como ocorre com o Brasil, 

o maior fluxo comercial de Santa Catarina no Mercosul ocorre com a Argentina. Em 

2010, por exemplo, as importações catarinenses oriundas da Argentina 

representavam cerca de 76% do total importado do bloco, e 62,7% das exportações 

catarinenses para o Mercosul.  

Atualmente a Argentina é o quarto principal destino das exportações 

catarinenses e a segunda principal origem das importações de Santa Catarina, no 

que se refere a valores. No gráfico 21 podemos analisar como se deu a evolução do 

fluxo comercial entre Santa Catarina e a Argentina entre os anos de 1997 a 2018. 

(MDIC, 2020).  

 

Gráfico 21: Evolução da relação comercial entre Santa Catarina e Argentina entre 

1997 e 2018 

 

 

  Fonte: Elaboração própria a partir de dados do MDIC (2020 



118 
 

Observando o gráfico pode-se perceber que nos primeiros anos de 

estabelecimento do bloco as exportações catarinenses com destino ao bloco 

estavam superando as importações. A balança superavitária com a Argentina se 

manteve até o ano de 2001. Em 2002 já se observa um déficit nos fluxos de 

comércio, situação similar a observada na evolução do comércio entre o estado de 

Santa Catarina com o Mercosul (Gráfico 20). Podemos notar um incremento das 

exportações e das importações até o ano de 2008, porém como as importações 

superavam as exportações, os déficits foram frequentes e cada vez maiores nesses 

anos. No ano de 2014 houve o maior déficit catarinense com o país, cerca de US$ 

FOB 893 milhões. Observa-se que nos anos anteriores, assim como observado no 

fluxo comercial de Santa Catarina com o bloco, as exportações vinham em 

diminuição e as importações em amplo crescimento, contribuindo assim para a 

ocorrência de déficits. Em 2018, ocorreu novamente mais um elevado déficit, o 

segundo maior entre o período analisado, US$ FOB 761 milhões.   

Em relação aos principais produtos exportados por Santa Catarina com 

destino à Argentina, podemos observar o destaque, ao longo dos anos, para os 

produtos elencados nas tabelas a seguir:  

Tabela 5 : Principais produtos catarinenses exportados para a Argentina em 2008 

NCM – Produto US$ FOB  Participação* 

480411 - Papel e cartão 
kraftliner, não revestidos, para 
cobertura, crus, em rolos ou 
folhas 

$                          56.723.384,00 
 

10,4% 
 

721049 - Outros produtos 
laminados planos, de ferro ou 
aços não ligados, de largura => 
600 mm, galvanizados por 
outro processo 

$                          47.891.648,00 
 

8,7% 

841810 – 
Combinações de refrigeradores 
e congeladores (freezers), com 
portas exteriores separadas 

$                          42.809.659,00 
 

7,8% 

020329 - Outras carnes de 
suíno, congeladas 

$                          35.607.874,00 6,5% 

630260 - Roupas de toucador 
ou de cozinha, de tecidos 
atoalhados, de algodão 

$                          28.571.086,00 
 

5,2% 

Subtotal $                        211.603.651,00  38,6% 

Outros $                        335.648.752,00  
 

61,4% 

Total $                        547.252.403,00  100,0% 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do MDIC (2020). 
*Participação em % no total das exportações do estado naquele ano para o país. 
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Tabela 6: Principais produtos catarinenses exportados para a Argentina em 2013 

NCM – Produto US$ FOB Participação* 

480411 - Papel e cartão 
kraftliner, não revestidos, para 
cobertura, crus, em rolos ou 
folhas 

$                          80.452.053,00 
 

15,6% 

721049 - Outros produtos 
laminados planos, de ferro ou 
aços não ligados, de largura => 
600 mm, galvanizados por 
outro processo 

$                          52.558.030,00 
 

10,2% 

841430 - Compressores para 
equipamentos frigoríficos 

$                          32.452.023,00 
 

6,3% 

020329 - Outras carnes de 
suíno, congeladas 

$                          21.870.742,00 
 

4,3% 

841810 - 
Combinações de refrigeradores 
e congeladores (freezers), com 
portas exteriores separadas 

$                          21.139.082,00 
 

4,1% 

Subtotal $                        208.471.930,00  40,5% 

Outros $                        307.562.605,00  59,5% 

Total $                       516.034.535,00  100,0% 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do MDIC (2020). 
*Participação em % no total das exportações do estado naquele ano para o país. 
 

Tabela 7: Principais produtos catarinenses exportados para a Argentina em 2018 

NCM – Produto US$ FOB Participação* 

480411 - Papel e cartão 
kraftliner, não revestidos, para 
cobertura, crus, em rolos ou 
folhas 

$                          97.710.132,00  
 

17,9% 

020329 -  Outras carnes de 
suíno, congeladas 

$                          46.513.870,00  
 

8,5% 

721049 -  Outros produtos 
laminados planos, de ferro ou 
aços não ligados, de largura => 
600 mm, galvanizados por 
outro processo 

$                          39.029.348,00  
 

7,2% 

690721 - Ladrilhos e placas 
(lajes), para pavimentação ou 
revestimento, exceto os das 
subposições 6907.30 e 
6907.40, com um coeficiente de 
absorção de água, em peso, 
não superior a 0,5 % 

$                          26.254.599,00  
 

4,8% 

841430 - Compressores para 
equipamentos frigoríficos 

$                          18.904.026,00  
 

3,5% 

Subtotal $                        228.411.975,00  41,9% 

Outros $                        316.094.275,00  58,1% 

Total $                        544.506.250,00  100% 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do MDIC (2020). 
*Participação em % no total das exportações do estado naquele ano para país. 
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Dentre os cinco principais produtos catarinenses exportados para a 

Argentina, o papel e cartão kraftliner (NCM 480411) mostra-se como sendo o 

principal produto exportado para o país. A exportação desse produto no total das 

exportações do estado para a Argentina aumentou ao longo dos anos de 10,4% em 

2008 para 17,9%. É importante ressaltar também o aumento das exportações de 

carnes suínas para o país, tendo participação de 6,5% em 2008 para 8,5% em 2018. 

Outros produtos catarinenses que também se destacaram ao serem 

exportados para a Argentina foram: motores elétricos de corrente alterada (NCM 

850152), roupas de toucador ou de cozinha, de tecidos atoalhados de algodão (NCM 

630260) e papel Kraft para sacos de grande capacidade, não revestidos, crus e em 

rolos (NCM 480421). 

De acordo com Panigalli e Kroth (2015) a baixa participação das 

exportações de aves, importante atividade para a economia catarinense, para 

Argentina é praticamente nula, visto que nas ultimas décadas a demanda de carne 

de frango no país foi provida em alguns períodos pelo Uruguai e em outros pela 

produção interna. No entanto as exportações de carne suína se mantiveram 

constantes, impedindo assim uma queda maior na participação dos produtos do 

capitulo 2 (carnes, miudezas comestíveis) no total exportado. Destaca-se ainda a 

pequena variação na participação dos cinco principais produtos exportados ao longo 

dos anos analisados. A taxa de participação passou de 38,6% em 2008 para 41,9 

em 2018.  

Já em relação aos principais produtos importados por Santa Catarina 

provenientes da Argentina, podemos destacar os produtos elencados nas tabelas a 

seguir:  
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Tabela 8: Principais produtos importados por Santa Catarina provenientes da 

Argentina em 2008 

NCM – Produto US$ FOB %* 

390190 - Outros polímeros de 
etileno, em formas primárias 

$                        106.810.962,00 
 

11,5 

390120 - Polietileno de 
densidade => 0,94, em forma 
primária 

$                          85.972.162,00 
 

9,2 

100190 - Trigo (exceto trigo 
duro) e mistura de trigo com 
centeio 

$                          68.047.347,00 
 

7,3% 

100300 - Cevada $                          43.987.635,00 4,7% 

392330 - Garrafões, garrafas, 
frascos, artigos semelhantes, 
de plásticos 

$                          32.508.362,00 
 

3,5% 

Subtotal $                       337.326.468,00  36,2% 

Outros $                       593.714.891,00  63,8% 

Total $                        931.041.359,00  100,0% 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do MDIC (2020). 
*Participação em % no total das importações do estado naquele ano. 

 

Tabela 9 : Principais produtos importados por Santa Catarina provenientes da 

Argentina em 2013 

NCM – Produto US$ FOB Participação* 

390120 - Polietileno de 
densidade => 0,94, em forma 
primária 

$                          95.138.559,00 
 

8,6% 

380891 - Inseticidas $                          57.580.904,00 5,2% 

330720 - Desodorantes 
corporais e antiperspirantes 

$                          54.693.421,00 4,9% 

390190 - Outros polímeros de 
etileno, em formas primárias 

$                          51.880.888,00 4,7% 

200410 - Batatas preparadas 
ou conservadas, congeladas, 
exceto em vinagre ou ácido 
acético 

$                          44.687.492,00 
 

4,0% 

Subtotal $                       303.981.264,00  27,4% 

Outros $                       800.161.046,00  72,6% 

Total $                       1.104.142.310,00  100,0% 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do MDIC (2020). 
*Participação em % no total das importações do estado naquele ano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



122 
 

Tabela 10: Principais produtos importados por Santa Catarina provenientes da  

Argentina em 2018 

NCM – Produto US$ FOB Participação* 

870322 - Automóveis de 
passageiros, incluídos os 
veículos de uso misto (station 
wagons) e os automóveis de 
corrida, com motor de pistão 
alternativo, de ignição por 
centelha, de cilindrada > 1.000 
cm3 e <= 1.500 cm3 

$                        236.139.140,00 
 

18,1% 

390120 - Polietileno de 
densidade => 0,94, em forma 
primária 

$                        100.091.733,00 
 

7,7% 

390210 - Polipropileno, em 
forma primária 

$                          75.744.942,00 
 

5,8% 

390140 - Copolímeros de 
etileno e alfa-olefina, de 
densidade inferior a 0,94 

$                          73.050.874,00 
 

5,6% 

200410 - Batatas preparadas 
ou conservadas, congeladas, 
exceto em vinagre ou ácido 
acético 

$                          56.719.119,00 
 

4,3% 

Subtotal $                       541.745.808,00  41,5% 

Outros $                        764.059.802,00  58,5% 

Total $                     1.305.805.610,00  100,0% 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do MDIC (2020).  
*Participação em % no total das importações do estado naquele ano 
 

Dentre os produtos analisados que foram importados por Santa Catarina 

provenientes da Argentina, podemos destacar que entre 2008 e 2013 houve uma 

diminuição da importação de polímeros21, caindo de 11,5% em 2008 para 8,6% em 

2013. Mesmo com a diminuição de importações de polímeros, a demanda 

catarinense por produtos do capitulo 39 ainda é considerável, visto que o estado é 

altamente desenvolvido, principalmente na fabricação de artefatos diversos com 

ênfase em acessórios para a construção civil e embalagens de plástico. (PANIGALLI 

E KROTH, 2015) 

Em 2018 destaca-se o aumento das importações catarinenses de 

automóveis (NCM 870322), produtos esse de elevado valor agregado, se 

comparado aos demais produtos importados por Santa Catarina, o que pode estar 

atrelado ao aumento das importações e ao déficit na balança comercial do estado 

com o país naquele ano.  

 
21 Conforme Panigalli e Kroth (2015), a Argentina é a principal fornecedora de  produtos do capítulo 
39 (Plásticos e suas obras) para Santa Catarina, superando os Estados Unidos e o Uruguai. 
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É importante ressaltar a diminuição das importações de trigo e, 

paralelamente, aumento das importações de polímeros e polietileno, a partir do ano 

de 2013. Outros produtos argentinos que foram importados por Santa Catarina que 

merecem destaque são: Peras frescas (NCM 080830), alho fresco e refrigerado 

(NCM 070320), azeitonas preparadas e conservadas (NCM 200570), fios de 

alumínio não ligado (NCM 760511) e milho exceto para semeadura (NCM 100590).  

No tocante à taxa de participação entre os cinco principais produtos 

importados, a mesma apresentou uma oscilação entre os analisados, passando de 

36,2% em 2008 para 27,4% em 2013 e para 41,5% em 2018.  

 

No que se refere ao fluxo comercial entre Santa Catarina e a Argentina, 

podemos ressaltar que a assim como observado na balança comercial do estado 

com o Mercosul, há uma tendência de aumentos significativos das importações e 

variações pouco significantes nas exportações, contribuindo assim para a ocorrência 

de déficits.  

Analisando os produtos exportados por Santa Catarina com destino à 

Argentina podemos destacar que esses se diferem dos principais produtos 

brasileiros exportados ao Mercosul, conforme os apêndices A a N. O estado de 

Santa Catarina é caracterizado com sendo um estado que possui uma economia 

diversificada e com parques industriais desenvolvidos, com regiões focadas em um 

determinado tipo de produção. Neste caso, considerando ainda a diversidade das 

economias entre os estados brasileiros, é compreensível que o estado catarinense 

apresente outros produtos que são os principais exportados para a Argentina.  

Por fim, no que se refere aos principais produtos importados provenientes 

da Argentina, podemos apontar que o trigo, importante produto argentino, veio ao 

longo dos anos perdendo participação nas importações catarinenses. É importante 

destacar que o trigo argentino nos últimos anos veio perdendo espaço para o trigo 

americano, que com menor preço, acaba colocando a produção argentina em risco 

de perder espaço no mercado brasileiro. No que tange as elevadas importações de 

automóveis, pertencentes a capitulo 87, podemos apontar que o aumento dessas 

compras, cerca de US$ FOB 236 milhões em 2018, podem ter corroborado para o 

aumento significativo do déficit na balança comercial de Santa Catarina com a 

Argentina, como na balança comercial do estado com o bloco. 
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 A Argentina é o principal parceiro econômico de Santa Catarina no âmbito 

do Mercosul, desta forma, a balança comercial de Santa Catarina com o Mercosul 

expressa muito claramente os impactos e as oscilações que ocorrem entre os fluxos 

de comércio entre o estado e esse país.  

 

5.4.2 O FLUXO DE COMÉRCIO ENTRE SANTA CATARINA E PARAGUAI 

 

De acordo com Panigalli e Kroth (2015), a economia do Paraguai 

representa cerca de 1,2% do PIB geral do Mercosul, sendo a pecuária e a 

agricultura os principais setores do economia do país.  

Atualmente o Paraguai é o oitavo principal destino das exportações 

catarinenses e o décimo primeiro no se refere as importações de Santa Catarina, no 

que se refere a valores. No gráfico 22 podemos analisar como se deu a evolução do 

fluxo comercial entre Santa Catarina e o Paraguai entre os anos de 1997 a 2018. 

(MDIC, 2020).  

 

Gráfico 22: Evolução da relação comercial entre Santa Catarina e Paraguai entre 

1997 e 2018 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do MDIC (2020). 

 

Observando o gráfico 22, podemos notar que até o ano de 2007 a 

balança comercial de Santa Catarina com o Paraguai mostrava-se como sendo 
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deficitária. Segundo Panigalli e Kroth (2015), o período de 1999 a 2003 foi marcado 

pela queda nas exportações  e foi no ano de 2003 que foi registrado o maior déficit, 

US$ FOB 93 milhões. No entanto, a partir de 2007 houve uma maior recuperação 

das exportações, sendo levada, principalmente, pelo aumento das exportações de 

produtos cerâmicos para o país, sendo o maior dele registrado no ano de 2014, US$ 

FOB 136 milhões.   

A partir de 2008 percebe-se um aumento expressivo das exportações 

catarinenses e sucessivas quedas das importações provenientes do Paraguai. Desta 

forma, conforme observado no gráfico, sucessivos superávits ocorrem nesta balança 

comercial de Santa Catarina. Assim, diferentemente do que ocorre com a Argentina, 

o fluxo de comércio entre Santa Catarina e o Paraguai mostra-se como sendo 

superavitário nos últimos anos. A balança comercial entre o estado e o país torna-se 

então favorável ao estado catarinense, visto que se observa uma tendência de 

manutenção das exportações, sendo essas maiores do que as flutuações das 

importações catarinenses provenientes do país. 

Em relação aos principais produtos exportados por Santa Catarina com 

destino ao Paraguai, podemos observar o destaque, ao longo dos anos, para os 

produtos elencados nas tabelas a seguir:  

Tabela 11: Principais produtos catarinenses exportados para o Paraguai em 2008 

NCM – Produto US$ FOB Participação* 

690890 - Outros ladrilhos e 
artigos semelhantes, de 
cerâmica, vidrados ou 
esmaltados 

$                            8.424.841,00 
 

5,2% 

841810 - Combinações de 
refrigeradores e congeladores 
(freezers), com portas 
exteriores separadas 

$                            8.113.985,00 
 

5,0% 

841821 - Refrigeradores de 
compressão, de tipo doméstico 

$                            7.638.772,00 
 

4,7% 

841830 - Congeladores 
(freezers) horizontais tipo arca, 
de capacidade <= 800 litros 

$                            4.138.433,00 
 

2,6% 

845019 - Outras máquinas de 
lavar roupa, de capacidade <= 
10 kg em peso de roupa seca 

$                            4.023.156,00 
 

2,5% 

Subtotal $                          32.339.187,00  20,0% 

Outros $                        128.311.868,00  80,0% 

Total $                        160.651.055,00  100,0% 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do MDIC (2020). 
*Participação em % no total das exportações do estado naquele ano para país. 
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Tabela 12: Principais produtos catarinenses exportados para o Paraguai em 2013 

NCM – Produto US$ FOB Participação* 

690890 - Outros ladrilhos e 
artigos semelhantes, de 
cerâmica, vidrados ou 
esmaltados 

$                          11.772.735,00 
 

4,7% 

310520 - Adubos ou 
fertilizantes contendo 
nitrogênio, fósforo e potássio 

$                            8.909.788,00 
 

3,5% 

841810 - Combinações de 
refrigeradores e congeladores 
(freezers), com portas 
exteriores separadas 

$                            6.838.432,00 
 

2,7% 

871639 - Outros reboques e 
semi-reboques, para transporte 
de mercadorias 

$                            6.577.087,00 
 

2,6% 

841821 - Refrigeradores de 
compressão, de tipo doméstico 

$                            6.373.104,00 
 

2,5% 

Subtotal $                          40.471.146,00  16,0% 

Outros $                        211.249.571,00  84,0% 

Total $                        251.720.717,00  100,0% 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do MDIC (2020). 
*Participação em % no total das exportações do estado naquele ano para país. 
 
 

Tabela 13: Principais produtos catarinenses exportados para o Paraguai em 2018 

NCM – Produto US$ FOB Participação* 

690721 - 
Ladrilhos e placas (lajes), para 
pavimentação ou revestimento, 
exceto os das subposições 
6907.30 e 6907.40, com um 
coeficiente de absorção de 
água, em peso, não superior a 
0,5 % 

$                          12.549.159,00 
 

4,6% 

310520 - Adubos ou 
fertilizantes contendo 
nitrogênio, fósforo e potássio 

$                            9.185.710,00 
 

3,4% 

830990 - Rolhas, outras tampas 
e acessórios para embalagem, 
de metais comuns 

$                            6.998.475,00 
 

2,6% 

871639 - Outros reboques e 
semi-reboques, para transporte 
de mercadorias 

$                            5.510.093,00 
 

2,2% 

841810 - Combinações de 
refrigeradores e congeladores 
(freezers), com portas 
exteriores separadas 

$                            4.927.879,00 
 

1,8% 

Subtotal $                          39.171.316,00  14,6% 

Outros $                        232.330.264,00  85,4% 

Total $                        271.501.580,00  100,0% 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do MDIC (2020). 
*Participação em % no total das exportações do estado naquele ano para país. 
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Dentre os principais produtos exportados por Santa Catarina para o 

Paraguai podemos observar uma clara dominância de exportações de produtos 

pertencentes ao capitulo 69 (Produtos cerâmicos). Em 2008 o valor total exportado 

desses produtos estava em US$ FOB 8,4 milhões, em 2018 em US$ FOB 12,5 

milhões, o que explica uma elevação nas exportações catarinenses para o país 

entre esses anos. Conforme Panigalli e Kroth (2015), na década de 1990 e inicio dos 

anos 2000, esses artigos brasileiros perderam espaço no mercado Paraguai para os 

produtos provenientes da China. Desta forma, ocorreu uma diminuição de produtos 

cerâmicos catarinenses exportados para o Paraguai, interferindo assim, diretamente, 

na balança comercial do estado com o país. Entretanto, atualmente, o Brasil é 

considerado o maior fornecedor de produtos cerâmicos para o Paraguai, sendo 

responsável por mais de 80% dos produtos consumidos no país. 

Em seguida, se observa, a partir de 2013, uma elevação na exportação 

de fertilizantes, fazendo com que as exportações de freezers passem de US$ FOB 

8,1 milhões em 2008 para US$ FOB 4,9 milhões, ou seja, a participação total nas 

exportações de Santa Catarina para o Paraguai caiu de 5,2% para 1,8% em dez 

anos.  

No que se refere à taxa de participação dos cinco principais produtos 

exportados ao país, observa-se que houve uma diminuição, passando de 20% em 

2008 para 2018 para 14,5%. No entanto, o valor total das exportações subiu, 

passando de  US$ FOB 160,6 milhões em 2008 para US$ FOB 271,5 em 2018.  

Outros produtos catarinenses que foram exportados para o Paraguai 

merecem destaque, são eles: Acessórios para tubos de plástico (NCM 391740), 

outros tubos, soldados, de seção circular, de ferro ou de aço não ligados (NCM 

730630), Folhas e tiras, de alumínio, de espessura <= 0,2 mm (NCM 760711), outras 

máquinas de lavar roupa, de capacidade <= 10 kg em peso de roupa seca (NCM 

845019) e aparelhos para cozinhar e aquecedores de pratos, de uso doméstico, de 

ferro fundido, ferro ou aço, a combustíveis gasosos ou a gás e outros combustíveis 

(NCM 732111). 

Em relação aos principais produtos importados por Santa Catarina 

provenientes do Paraguai, podemos destacar os produtos elencados nas tabelas a 

seguir: 
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Tabela 14: Principais produtos importados por Santa Catarina provenientes do 

Paraguai em 2008. 

NCM – Produto US$ FOB Participação* 

100590 - Milho, exceto para 
semeadura 

$                          47.780.274,00 
 

32,5% 

230400 - Tortas e outros 
resíduos sólidos da extração do 
óleo de soja 

$                          31.965.437,00 
 

21,7% 

120100 - Soja, mesmo triturada $                          20.552.625,00 
 

14,0% 

100190 - Trigo (exceto trigo 
duro) e mistura de trigo com 
centeio 

$                          11.476.763,00 
 

7,8% 

392330 - Garrafões, garrafas, 
frascos, artigos semelhantes, 
de plásticos 

$                            7.132.132,00 
 

4,8% 

Subtotal $                        118.907.231,00  80,8% 

Outros $                          27.872.559,00  19,2% 

Total $                        146.779.790,00  100,0% 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do MDIC (2020). 
*Participação em % no total das importações do estado naquele ano para país. 

Tabela 15: Principais produtos importados por Santa Catarina provenientes do 

Paraguai em 2013. 

NCM – Produto US$ FOB Participação* 

100590- Milho, exceto para 
semeadura 

$                          28.820.741,00 
 

16,3% 

100199 - Outros trigos e 
misturas de trigo com centeio, 
exceto para semeadura 

$                          26.121.930,00 
 

14,8% 

110100 - Farinhas de trigo ou 
de mistura de trigo com centeio 

$                          18.739.435,00 
 

10,6% 

392330 - Garrafões, garrafas, 
frascos, artigos semelhantes, 
de plásticos 

$                          16.971.624,00 
 

9,6% 

151211 -  Óleo de girassol ou 
de cártamo, e respectivas 
frações, em bruto 

$                          11.969.000,00 
 

6,8% 

Subtotal $                        102.622.730,00  58,1% 

Outros $                          73.692.554,00  41,9% 

Total $                        176.315.284,00  100,0% 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do MDIC (2020). 
*Participação em % no total das importações do estado naquele ano para país. 

 

 

 



129 
 

Tabela 16: Principais produtos importados por Santa Catarina provenientes do 

Paraguai em 2018. 

NCM – Produto US$ FOB Participação* 

100590 - Milho, exceto para 
semeadura 

$                          23.775.978,00 
 

14,5% 

020130 - Carnes de bovino, 
desossadas, frescas ou 
refrigeradas 

$                          13.617.141,00 
 

8,3% 

630140 - Cobertores e mantas, 
de fibras sintéticas, não 
elétricos 

$                          12.802.873,00 
 

7,8% 

392330 - Garrafões, garrafas, 
frascos, artigos semelhantes, 
de plásticos 

$                            9.845.106,00 
 

6,0% 

100199 - Outros trigos e 
misturas de trigo com centeio, 
exceto para semeadura 

$                            9.399.000,00 
 

5,7% 

Subtotal $                          69.440.098,00 42,3% 

Outros $                          94.648.778,00 57,7% 

Total $                        164.088.876,00 100,0% 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do MDIC (2020). 
*Participação em % no total das importações do estado naquele ano para país. 

 

Conforme Panigalli e Kroth (2015), em relação às importações dos 

produtos provenientes do Paraguai destacam-se os produtos básicos, como é o 

caso do milho e do trigo22. No que se refere ao milho, podemos apontar uma 

dominância na importação desse produto ao longo dos anos analisados. Entretanto, 

observa-se houve uma diminuição relevante nas importações desse produto, 

passando de US$ FOB 47,7 milhões em 2008 para US$ FOB 23,7 milhões em 2018. 

O trigo, outro produto básico Paraguai importante para economia do país, veio ao 

longo dos anos reduzindo sua participação nas importações de Santa Catarina, 

passando de 7,8% em 2008 para 5,7% em 2018. A partir de 2018, se observa um 

aumento expressivo na importação da carne bovina paraguaia por parte de Santa 

Catarina. Nesse ano, o produto passou a ser o segundo principal produto a ser 

importado por Santa Catarina.  

 
22 Segundo Zilli et al. (2016), as importações brasileiras provenientes do Paraguai são formadas em 
uma sua maioria por produtos básicos, havendo assim poucas importações de produtos 
industrializados. Isso se deve pelo fato de que grande parte dos produtos importados paraguaios são 
produtos de baixo valor agregado e pouca ou quase nenhuma industrialização, característica essa 
padrão de países menos desenvolvidos. 
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No tocante à taxa de participação dos cinco principais produtos 

importados por Santa Catarina, podemos observar que houve uma significativa 

redução, passando de 80% em 2008 para 42% em 2018.  

Ao longo dos anos analisados, outros produtos paraguaios foram 

importados por Santa Catarina e merecem destaque, dentre eles estão: Calçados 

para outros esportes, de borracha ou plástico (NCM 640219), Outras roupas de 

cama, de algodão, estampadas (NCM 630221), óleos de nabo silvestre ou de colza, 

com baixo teor de ácido erúcico, em bruto (NCM 151411), tecidos de filamentos 

sintéticos obtidos a partir de lâminas ou de formas semelhantes (NCM 540720) e 

óleo de soja, em bruto, mesmo degomado (NCM 150710).  

No que se refere ao fluxo comercial entre Santa Catarina e o Paraguai, 

podemos destacar que a balança comercial do estado com o país mostra-se nos 

últimos anos como sendo superavitária, diferentemente do que ocorre com a 

Argentina, principal parceiro econômico do estado no âmbito do Mercosul. 

Analisando esse fluxo comercial, percebe-se que nos últimos anos a existência de 

uma tendência de exportações superando as importações, o que faz com que os 

saldos sejam positivos para o estado catarinense.  

Em relação aos produtos exportados para o Paraguai, destacam-se os 

produtos catarinenses manufaturados, especialmente, os produtos referentes ao 

capitulo 69 (produtos cerâmicos). Mesmo havendo, durante os anos analisados, uma 

queda nas exportações catarinenses desses produtos para o país, devido, 

principalmente, a entrada de produtos similares chineses, as cerâmicas catarinenses 

ainda são os principais produtos destinados ao Paraguai. Adubos ou fertilizantes e 

freezers, acabam também tendo alta representatividade entre os produtos 

exportados por Santa Catarina.  

Por fim, no que tange os produtos importados por Santa Catarina, 

podemos apontar que em sua maioria esses produtos são básicos, ou seja, são 

produtos com baixo valor agregado. Dentre esses produtos se destacam, o milho e o 

trigo, que mesmo sofrendo quedas entre 2008 e 2018, ainda são um dos principais 

produtos paraguaios importado por Santa Catarina, especialmente o milho, que 

ainda é o principal produto exportado para o estado catarinense.  A partir de 2018, 

se destaca o aumento das importações de carnes paraguaias, sendo que esse 

produto passa, no então ano, a ser o segundo principal produto importado por Santa 
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Catarina. Atualmente o Paraguai se tornou um grande produtor e criador de gado, 

competindo com grandes países produtores, como por exemplo, o Brasil e o 

Uruguai, também membros do Mercosul.  

 

5.4.3 O FLUXO DE COMÉRCIO ENTRE SANTA CATARINA E URUGUAI  

 

De acordo com Soffiatti (2014), o Uruguai se caracteriza como tendo a 

agricultura voltada para exportação como a principal atividade econômica do país. 

No entanto, sua maior produtividade está localizada no setor industrial que está se 

ampliando e se diversificando não somente em função da demanda interna do país, 

mas também como um possível resultado da participação do país no Mercosul.  

Atualmente, segundo o MDIC (2020), o Uruguai é o décimo quarto 

principal destino das exportações catarinense e ocupa a posição de vigésimo no se 

refere às origens das importações de Santa Catarina. No gráfico 23, podemos 

analisar como se deu a evolução do fluxo comercial entre Santa Catarina e o 

Uruguai entre os anos de 1997 a 2018.  

 

Gráfico 23: Evolução da relação comercial entre Santa Catarina e Uruguai entre 

1997 e 2018 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do MDIC (2020). 
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Observando o gráfico 23 temos que no inicio do estabelecimento do 

Mercosul, as exportações catarinenses com destino ao Uruguai mostram-se 

constantes, ou seja, não variavam muito ao longo dos primeiros anos. As principais 

quedas das exportações ocorrem em 1999 e 2002. A queda de 1999 deve-se a 

valorização cambial do real e a queda observada em 2002 reflete o ápice da crise 

vivida pelo Mercosul que atingiu, principalmente, a Argentina naquele ano. Já no que 

se refere ao período de 2002 a 2008, houve um incremento de 374% nas 

exportações catarinenses destinadas ao Uruguai, valor próximo ao registrado pelas 

exportações brasileiras no período, que foi de 400%. (SOFFIATTI, 2014).  

No ano de 2009 tem-se novamente uma retração das exportações 

catarinenses, retrato da crise financeira internacional que esta em curso naquele 

momento. Os anos de 2013 e 2014 foram marcados pela alta das importações e 

manutenção das exportações para o Uruguai. Em 2013, o déficit foi de US$ FOB 

102 milhões e em 2014 de US$ FOB 133 milhões, sendo este o maior observado 

entre todos os anos analisados. No ano seguinte, em 2015, percebe-se uma 

diminuição significativa das importações uruguaias para Santa Catarina. A crise da 

divida na Argentina acabou por interferir nas exportações de diversos países, como 

por exemplo, o Uruguai. Desta forma, as importações catarinenses caíram de US$ 

FOB 276 milhões em 2014 para US$ FOB 147 milhões em 2015. Nos demais anos, 

observa-se uma melhora significativa no aumento das exportações catarinenses 

para o país e também a volta do crescimento das importações catarinenses 

provindas do Uruguai, com novos déficits na balança comercial, porém não tão 

elevados quanto os registrados em 2013 e 2014.   

 

Em relação aos principais produtos exportados por Santa Catarina com 

destino ao Uruguai, podemos observar o destaque, ao longo dos anos, para os 

produtos elencados nas tabelas a seguir:  
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Tabela 17: Principais produtos catarinenses exportados para o Uruguai em 2008 

NCM – Produto US$ FOB Participação* 

271600 - Energia elétrica $                          22.100.099,00 
 

14,4% 

020329 - Outras carnes de 
suíno, congeladas 

$                          14.874.560,00 
 

9,7% 

090300 - Mate $                          14.189.938,00 9,2% 

150790 - Óleo de soja e 
respectivas frações, mesmo 
refinados, mas não 
quimicamente modificados 

$                            8.595.912,00 
 

5,6% 

080300 – Bananas frescas ou 
secas 

$                            8.369.260,00 
 

5,4% 

Subtotal $                          68.129.769,00  44,3% 

Outros $                          85.446.826,00  55,7% 

Total $                        153.576.595,00  100,0% 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do MDIC (2020). 
*Participação em % no total das exportações do estado naquele ano para país. 

 

Tabela 18: Principais produtos catarinenses exportados para o Uruguai em 2013 

NCM – Produto US$ FOB Participação* 

020329 – Outras carnes de 
suíno, congeladas 

$                          17.625.246,00 
 

12,5% 

271019 - Outros óleos de 
petróleo ou de minerais 
betuminosos e preparações, 
exceto desperdícios 

$                            9.300.624,00 
 

6,6% 

090300 - Mate $                            6.791.947,00 4,8% 

690890 - Outros ladrilhos e 
artigos semelhantes, de 
cerâmica, vidrados ou 
esmaltados 

$                            6.060.102,00 
 

4,3% 

080390 – Bananas frescas ou 
secas, exceto bananas-da-
terra. 

$                            3.887.520,00 
 

2,7% 

Subtotal $                          43.665.439,00  30,9% 

Outros $                          97.382.995,00  69,1% 

Total $                        141.048.434,00  100,0% 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do MDIC (2020). 
*Participação em % no total das exportações do estado naquele ano para país. 
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Tabela 19: Principais produtos catarinenses exportados para o Uruguai em 2018 

NCM – Produto US$ FOB Participação* 

020329 - Outras carnes de 
suíno, congeladas 

$                          15.411.882,00 
 

9,8% 

730661 - Outros tubos e perfis 
ocos soldados, de ferro ou aço, 
de seção quadrada ou 
retangular 

$                            9.175.560,00 
 

5,8% 

080390 - Bananas frescas ou 
secas, exceto bananas-da-terra 

$                            7.164.756,00 
 

4,5% 

090300 - Mate $                            4.670.459,00 2,9% 

690721 - Ladrilhos e placas 
(lajes), para pavimentação ou 
revestimento, exceto os das 
subposições 6907.30 e 
6907.40, com um coeficiente de 
absorção de água, em peso, 
não superior a 0,5 

$                            4.482.949,00 
 

2,8% 

Subtotal $                          40.905.606,00  25,8% 

Outros $                        115.492.505,00  74,2% 

Total $                        156.398.111,00  100,0% 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do MDIC (2020). 
*Participação em % no total das exportações do estado naquele ano para país. 
 
 

Dentre os principais produtos exportados por Santa Catarina com destino 

ao Uruguai podemos destacar que até 2008 havia um elevado valor exportado no 

que se refere à energia elétrica, porém a partir de 2013, nota-se que as carnes 

suínas congeladas passam a representar o principal produto catarinense exportado 

ao Uruguai. Outro produto catarinense que merece destaque ao ser exportado para 

o Uruguai é o mate, já que possui uma posição de destaque entre os produtos 

exportados. Mesmo sofrendo uma diminuição na participação do desse fluxo de 

comércio, é importante ressaltar que tal diminuição foi de US$ FOB 14,1 milhões em 

2008 para US$ FOB 4,6 milhões em 2018. No entanto, a exportação de bananas 

passou a ocupar maior destaque. A participação do produto no total das exportações 

do estado para o Uruguai passou de 2,7% em 2013 para 4,5% em 2018. Outros 

tubos e perfis ocos soldados e Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou 

revestimento passaram, ao longo dos anos analisados, também passaram a ter 

posições de destaque no que tange as exportações catarinenses destinadas ao 

Uruguai.  

A taxa de participação entre os cinco principais produtos exportados 

variou significativamente, passando de 44,3% em 2008 para 25,8% em 2018. Outros 
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produtos catarinenses exportados para o Uruguai também se destacaram, dentre 

eles podemos citar os seguintes: roupas de toucador ou de cozinha, de tecidos 

atoalhados, de algodão (NCM 630260), papel e cartão kraftliner, não revestidos, 

para cobertura, crus, em rolos ou folhas (NCM 480411), combinações de 

refrigeradores e congeladores (freezers), com portas exteriores separadas (NCM 

841810), móveis de madeira para quartos de dormir (NCM 940350) e aparelhos para 

cozinhar e aquecedores de pratos, de uso doméstico, de ferro fundido, ferro ou aço, 

a combustíveis gasosos ou a gás e outros combustíveis (NCM 732111).  

No entanto, em relação aos principais produtos importados por Santa 

Catarina provenientes do Uruguai, podemos destacar os produtos elencados nas 

tabelas a seguir. 

Tabela 20: Principais produtos importados por Santa Catarina provenientes do 

Uruguai em 2008. 

NCM – Produto US$ FOB Participação* 

110710 – Malte não torrado $                          56.002.448,00 
 

35,8% 

392330 - Garrafões, garrafas, 
frascos, artigos semelhantes, 
de plásticos 

$                          46.056.950,00 
 

29,4% 

390210 - Polipropileno, em 
forma primária 

$                            7.466.604,00 
 

4,7% 

701990 - Outras obras de fibras 
de vidro 

$                            5.353.255,00 
 

3,4% 

030375 - Esqualos, 
congelados, exceto fígado, 
ovas, sêmen, ou filés e outras 
carnes da posição 0304 

$                            5.078.233,00 
 

3,2% 

Subtotal $                        119.957.490,00  76,5% 

Outros $                          36.485.518,00  23,5% 

Total $                        156.443.008,00  
 

100,0% 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do MDIC (2020). 
*Participação em % no total das importações do estado naquele ano.  
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Tabela 21: Principais produtos importados por Santa Catarina provenientes do 

Uruguai em 2013. 

NCM – Produto US$ FOB Participação* 

392330 - Garrafões, garrafas, 
frascos, artigos semelhantes, 
de plásticos 

$                          81.865.651,00 
 

33,7% 

870323 - Automóveis de 
passageiros, incluídos os 
veículos de uso misto (station 
wagons) e os automóveis de 
corrida, com motor de pistão 
alternativo, de ignição por 
centelha, de cilindrada > 1.500 
cm3 e <= 3.000 cm3 

$                          58.622.748,00 
 

24,1% 

401519 - Outras luvas de 
borracha vulcanizada 

$                          18.925.076,00 
 

7,8% 

020442 - Outras carnes de 
ovino, não desossadas, 
congeladas 

$                            8.743.264,00 
 

3,6% 

340211 - Agentes orgânicos de 
superfície, aniônicos, mesmo 
acondicionados para venda a 
retalho 

$                            7.431.508,00 
 

3,1% 

Subtotal $                        175.588.247,00  72,5% 

Outros $                          67.535.061,00  27,5% 

Total $                        243.123.308,00  
 

100,0% 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do MDIC (2020). 
*Participação em % no total das importações do estado naquele 
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Tabela 22: Principais produtos importados por Santa Catarina provenientes do 

Uruguai em 2018. 

NCM – Produto US$ FOB Participação* 

392330 - Garrafões, garrafas, 
frascos, artigos semelhantes, 
de plásticos 

$                          58.825.292,00 
 

33,9% 

870895 - Bolsas infláveis de 
segurança com sistema de 
insuflação (“airbags"), suas 
partes, para veículos 
automóveis das posições 8701 
a 8705 

$                          35.721.876,00 
 

20,6% 

870323 - 
Automóveis de passageiros, 
incluídos os veículos de uso 
misto (station wagons) e os 
automóveis de corrida, com 
motor de pistão alternativo, de 
ignição por centelha, de 
cilindrada > 1.500 cm3 e <= 
3.000 cm3 

$                          16.996.092,00 
 

9,8% 

020442 - Outras carnes de 
ovino, não desossadas, 
congeladas 

$                          11.371.670,00 
 

6,5% 

870323 - Automóveis de 
passageiros, incluídos os 
veículos de uso misto (station 
wagons) e os automóveis de 
corrida, com motor de pistão 
alternativo, de ignição por 
centelha, de cilindrada > 1.500 
cm3 e <= 3.000 cm3 

$                            7.503.680,00 
 

4,3% 

Subtotal $                        130.418.610,00  75,1% 

Outros $                          43.267.339,00  24,9% 

Total $                        173.685.949,00  100.0% 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do MDIC (2020). 
*Participação em % no total das importações do estado naquele 

 

Quanto aos produtos uruguaios importados por Santa Catarina, podemos 

destacar, primeiramente, que houve um aumento nas importações de garrafões, 

garrafas, frascos, artigos semelhantes, de plásticos a partir de 2013, a participação 

desses produtos passaram de 29,4% em 2008 para 33,7% em 2013 no total das 

importações do estado com o país nos referidos anos.  Percebe-se também um 

aumento, principalmente, a partir de 2013, a importação de Automóveis de 

passageiros, incluídos os veículos de uso misto. 

Conforme Soffiatti (2014), a importação de carnes nos primeiros anos 

após o estabelecimento do Mercosul era composta, sobretudo, de carcaças frescas 

ou refrigeradas de bovinos, porém a importação deste tipo de produto foi 
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interrompida pelo estado de Santa Catarina, visto que o estado passou a adotar 

medidas sanitárias para ser considerado área livre de febre aftosa. Desta forma, 

atualmente o estado importa do Uruguai carnes bovinas desossadas e carnes 

ovinas, não desossadas e congeladas. Os produtos da indústria de moagem, malte 

e amidos e do setor agropecuário tinham uma participação relevante na década de 

1990, representando até 41,3% do total das importações catarinenses. No entanto 

nos anos seguintes, as participações destes produtos caíram ainda mais, chegando 

a participar de 3,0% ou menos nas importações de Santa Catarina.  

No entanto, mesmo as importações apresentando uma elevação, 

especialmente, no ano de 2013, quando foi atingido o valor de US$ FOB 173,6 

milhões, nota-se que entre os anos analisados houve pouca variação na 

participação dos cinco principais produtos importados.  

Outros produtos uruguaios importados por Santa Catarina também se 

destacaram no período analisado, dentre eles podemos citar os seguintes: cevada 

(NCM 100300), outras carnes de ovino, não desossadas, congeladas (NCM 

020442), carnes de bovino, desossadas, congeladas (NCM 020230), queijos frescos 

(não curados), incluído o queijo do soro de leite e o requeijão (NCM 040610), outros 

vinhos; mostos de uvas, cuja fermentação tenha sido impedida por adição de álcool, 

em recipientes com capacidade <= 2 litros (NCM 220421).  

 

Ao que diz respeito ao fluxo comercial entre Santa Catarina e o Uruguai 

podemos apontar que a balança entre o estado e o país, diferentemente, da balança 

de Santa Catarina com o Paraguai, mostra-se como sendo deficitária em sua grande 

maioria. Os superávits registrados ocorrem entre os anos de 1999 e 2003, no 

entanto, esses saldos não eram elevados, mostrando assim uma tendência de 

aumento de importações. Observando os dados, podemos perceber que existe uma 

predominância de déficits e, consequentemente, o aumento de importações, visto 

que as exportações realizadas por Santa Catarina não conseguem acompanhar o 

ritmo das importações provenientes do Uruguai.  

Em relação aos produtos exportados por Santa Catarina com destino ao 

Uruguai podemos destacar que existe forte presença das exportações de carnes 

suínas para o país, especialmente, a partir do ano de 2013. Além disso, outros 

produtos, por sua vez manufaturados, acabaram ganhando espaço nesta pauta de 

exportação, dentre eles estão tubos de ferro e aço e produtos cerâmicos.  
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Por fim, no que tange as importações do estado catarinense provenientes 

do Uruguai, podemos apontar por meio da analise realizada que dentre todos os 

produtos importados por Santa Catarina se destacam os garrafões, garrafas, 

frascos, artigos semelhantes, de plásticos, que mesmo já em 2008 possuíam uma 

posição de grande destaque na pauta exportadora uruguaia, passaram em 2013 a 

ser os principais produtos exportados para Santa Catarina. De acordo com Zilli et al. 

(2016), a importância do Uruguai no mercado de Santa Catarina pode ser explicada 

pela posição que o  país ocupada com sendo um importante fornecedor de plásticos, 

atrás apenas da Argentina e dos Estados Unidos. Outros produtos importados 

também merecem destaque, como é o caso dos automóveis, representando as 

exportações uruguaias com maior valor agregado e as carnes de ovinos, importante 

e conhecido produto uruguaio que se manteve em destaque na pauta exportadora 

uruguaia para Santa Catarina desde o ano de 2013.  

5.5 Síntese Conclusiva 

Considerando todos os dados de comércio exterior obtidos entre Santa 

Catarina e os três países integrantes do Mercosul, podemos construir uma 

comparação entre estes dados. Tal comparação visa apontar uma relação de 

semelhança ou distinção entre as informações obtidas e assim, podemos concluir 

como se comportaram os fluxos de comércio de Santa Catarina com os demais 

países analisados.  

 

O quadro a seguir aponta de forma sintetizada as principais variáveis que 

caracterizam o comércio exterior catarinense com os países do Mercosul nos últimos 

anos. A partir deste quadro, podemos observar a clara distinção entre os fluxos de 

comércio entre o estado e os países, evidenciando que o comércio exterior 

catarinense com os países do Mercosul se dá de forma distinta. Desta forma, 

observam-se grandes assimetrias entre os fluxos de comércio ao longo dos anos, 

distinção entre os principais produtos exportados e importados e a clara dominância 

da Argentina como principal parceiro econômico de Santa Catarina no que se refere 

os países do bloco.  
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Quadro 3: Comparação entre principais variáveis de comércio – Santa Catarina e países do 

Mercosul. 

País Parceiro Comercial* Exportações 

US$ FOB 

Importações 

US$ FOB 

Produtos 

Exportados 

Produtos 

Importados 

Argentina 2008.  1º (Exp) 

           1º (Imp) 

2013.  1º (Exp) 

           1º (Imp) 

2018.  1º (Exp) 

           1º (Imp) 

2008.  547,2 mi 

 

2013.  516,0 mi 

 

2018.  544,5 mi 

2008.  931,0 mi 

 

2013.  1.1 bi 

 

2018.  1.3 bi 

Produtos 

industrializados. 

Destaque para 

celulose, 

cerâmicas e 

refrigeradores 

Produtos 

industrializados e 

agrícolas. 

Destaque para 

automóveis, 

polietileno, 

batatas e milho. 

Paraguai 2008.  2º (Exp) 

           3º (Imp) 

2013.  2º (Exp) 

           3º (Imp) 

2018.  2º (Exp) 

           3º (Imp) 

2008.  160,6 mi 

 

2013.  251,7 mi 

 

2018.  271,5 mi 

2008.  146,7 mi 

 

2013.  176,3 mi 

 

2018.   164,0 mi 

Produtos 

industrializados. 

Destaque para 

cerâmicas, 

adubos/fertilizantes 

e refrigeradores. 

Produtos 

agrícolas. 

Destaque para 

milho e trigo. 

Uruguai 2008.  3º (Exp) 

           2º (Imp) 

2013.  3º (Exp) 

           2º (Imp) 

2018.  3º (Exp) 

           2º (Imp) 

2008.  153,6 mi 

 

2013.  141,0 mi 

 

2018.  156,3 mi 

2008.  156,4 mi 

 

2013.  243,1 mi 

 

2018.  173,6 mi 

Produtos 

industrializados e 

agrícolas. 

Destaque para 

tubos de ferro e 

aço e cerâmicas, 

bananas, mate.  

Produtos 

industrializados. 

Destaque para 

plásticos e 

automóveis. 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Comexstat (2020) 

*Dentre os países integrantes do Mercosul 

 

Por meio do quadro apresentado podemos apontar que a Argentina, 

assim como ocorre com o comércio exterior brasileiro no âmbito do Mercosul, é 

considerada o principal parceiro econômico de Santa Catarina. Dentre os o período 

observado, o país se manteve como principal destino das exportações de Santa 

Catarina, como também sendo a principal origem das importações do Estado. Desta 

forma, nota-se a importância do mercado argentino para o comércio externo de 

Santa Catarina.  Ao mesmo tempo, no que se refere às exportações, nota-se 

também uma clara preponderância do Paraguai como sendo o segundo principal 

destino das exportações do estado e o Uruguai ocupando assim a terceira posição. 

Porém, o contrario ocorre com as importações. O Uruguai apresenta-se como o 
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segundo país e o Paraguai como sendo o terceiro país de origem das importações 

catarinenses provenientes do Mercosul.  

Em relação aos fluxos comerciais é notório que tanto as exportações e 

importações entre Santa Catarina e a Argentina representam o principal fluxo de 

comércio entre o Estado catarinense e o Mercosul, além de reafirmar que o país é o 

principal parceiro econômico do estado. Ao mesmo tempo, representando o mais 

expressivo fluxo de comércio, percebe que dentre os países analisados, a balança 

comercial entre Santa Catarina e a Argentina é a que apresenta os maiores déficits. 

Em 2018 o déficit foi de US$ FOB 761,3 bilhões, o segundo maior registrado.  

Em segundo lugar aparece o Uruguai que, assim como ocorre com a 

Argentina, apresenta significativos déficits na balança comercial com o estado. No 

ano de 2013, de acordo com os dados analisados, ocorre o maior déficit até então 

registrado, foram cerca de US$ FOB 102 milhões.  

Já em relação ao Paraguai, nota-se que as exportações superam as 

importações, fazendo assim com que déficits na balança comercial entre o país e o 

estado catarinense não ocorram. O maior saldo positivo foi registrado no ano de 

2014, US$ FOB 136,2 milhões e o maior saldo negativo em 2003, US$ FOB 92,8. 

Sendo assim, torna-se importante ressaltar que o Paraguai é o país do Mercosul que 

menos apresenta saldos negativos na balança comercial com o estado catarinense. 

Desde o ano de 2006, déficits não foram mais registrados nessa balança comercial. 

Ressalta-se que, os saldos negativos mais significativos para o estado catarinense 

estão na balança comercial do estado com a Argentina. Todos os anos, desde o ano 

de 2001, déficits são registrados e isso coloca em pauta a importância não só do 

mercado consumidor argentino, mas, principalmente, da dependência que o estado 

de Santa Catarina possui com os produtos provindos do país. 

No que se refere aos produtos exportados e importados, para a Argentina 

se destacam as exportações de produtos catarinenses industrializados e as 

importações de produtos industrializados e agrícolas.  

Para o Uruguai, os produtos agrícolas catarinenses também são 

destinados ao país, juntamente com produtos industrializados. Em relações às 

importações catarinenses oriundas do país, principalmente a partir dos últimos anos, 

se destacaram produtos industriados, além de produtos básicos uruguaios que 

fazem parte a anos da pauta exportadora do país, como é caso das carnes de 

ovinos.  
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Para exportações catarinenses destinadas ao Paraguai, merecem 

destaque os produtos industrializados, principalmente as cerâmicas que compõe 

grande parte da pauta exportadora catarinense destinada ao país. No entanto, no 

que se refere aos produtos importados do país por Santa Catarina, se destacam, em 

sua maioria, os produtos agrícolas. Produtos industrializados, como plásticos, 

representam uma parcela dos produtos exportados pelo país, porém produtos com 

pouco valor agregado, como milho e o trigo são os principais produtos paraguaios 

importados por pelo estado. Desta forma, isso evidencia o maior peso que as 

exportações catarinenses acabam gerando na balança comercial com o país. 

Mesmo as importações de produtos agrícolas provenientes do Paraguai serem 

significativas, isso acaba não gerando grandes efeitos na balança comercial, ou 

seja, para que déficits se apresentem é necessário que as importações desses 

produtos superem as exportações. Neste caso, como as exportações de Santa 

Catarina são constituídas, em sua maioria, por produtos industrializados e com 

maior valor agregado, a balança comercial torna-se positiva para o estado 

catarinense.  

Por fim, podemos destacar que assim como o Brasil, Santa Catarina 

possui um fluxo de comércio muito expressivo com a Argentina se comparado com 

os demais países do Mercosul. Esses demais fluxos com Uruguai e Paraguai foram 

também expressivos nos anos analisados, porém é com a Argentina que o estado 

possui relação mais significativa no que se refere a valores exportados e importados. 

No que tange aos produtos exportados e importados pelo estado catarinense, estes 

pouco se assemelham com os principais produtos exportados e importados pelo 

Brasil para o bloco. Como se trata de uma análise regional, onde o estado apresenta 

uma produção de bens e serviços, e demandas por produtos estrangeiros 

diferenciados, tanto por produtos industriais como agrícolas, é notório que o estado 

apresente uma pauta exportadora e importadora relativamente diferenciada da que o 

Brasil possui com o bloco.  
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6.  CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho teve como principal objetivo analisar como se 

estabeleceu o comércio exterior do Estado de Santa Catarina com o bloco Mercosul 

e seus outros três países integrantes, Argentina, Paraguai e Uruguai, ao longo dos 

anos, desde o estabelecimento do bloco na década de 1990. Considerando que 

existem poucos estudos que analisam o comércio exterior envolvendo o nível 

regional, sobretudo em termos de analises por blocos econômicos, o presente 

trabalho teve como intuito analisar os fluxos de comércio do Estado catarinense 

perante o Mercosul de forma ampla.  

O processo de integração econômica, iniciado após o final da Segunda 

Guerra Mundial, intensificou o processo de união entre economias com o objetivo de 

juntas formarem uma extensa região que ultrapassa as fronteiras dos estados 

nacionais para gerarem um nível econômico elevado, por meio do livre-comércio e 

assim intensificar os fluxos comerciais. Diversos blocos econômicos foram formados, 

alguns com maiores êxitos do que outros. No que se refere à América do Sul, o 

Mercosul, formado em 1991, a partir de negociações bilaterais entre Brasil e 

Argentina ainda na década de 1980, merece destaque.  

Ao analisarmos o processo de formação do Mercosul e sua importância 

para o Brasil, percebemos que o Brasil é considerado o principal membro do bloco, 

visto que além de apresentar uma economia mais desenvolvida, maior área territorial 

e maior número de habitantes, o Mercosul possui uma importância estratégica para 

o país. Para o bloco se destacam as exportações de automóveis e óleos brutos de 

petróleo. Já em relação às importações brasileiras destacaram-se as compras de 

automóveis e trigo. Desta forma, podemos constatar que tanto nas exportações 

como as importações brasileiras para o bloco, há produtos manufaturados como 

primários.  

 Além de ter com o bloco os expressivos fluxos comerciais, tanto 

exportações como importações, transferências de produtos manufaturados e 

importantes produtos agrícolas, o Mercosul para o Brasil é considerado como um 

expoente para a inserção do país no sistema internacional. Desta forma, mesmo o 

Mercosul ainda não atingindo seus principais objetivos, como a aplicação da Tarifa 

Externa Comum (TEC) de forma mais ampla e sendo ainda considerado como uma 

União Aduaneira, estrategicamente torna-se importante para o Brasil participar deste 



144 
 

bloco econômico. O “relançamento” do bloco, a partir do ano de 2003, tornou o 

Brasil o principal país articulador na América do Sul,  desta forma, transforma o país 

em interlocutor em fóruns multilaterais e dando espaço para a criação de novos 

acordos comerciais. Assim, participando do Mercosul, aumentando o processo de 

integração na região, aumentando o comércio com os países do bloco e com demais 

países localizados no extrabloco e aumentando sua capacidade de barganha, o 

Brasil passa a priorizar a América do Sul com estabilidade para que sua 

superioridade seja mantida perante o bloco.  

No que se refere ao âmbito regional, podemos apontar que o Mercosul e 

seus demais países integrantes são considerados importantes parceiros comerciais 

de Santa Catarina. Além disso, considerando que Santa Catarina é caracterizada 

por ser uma das economias brasileiras mais abertas ao comércio exterior, ter 

proximidade geográfica com o bloco e por possuir desenvolvidos parques industriais 

e eficientes portos, esperava-se que houvesse um fluxo de comércio mais 

significativo entre o Estado e os Mercosul.  

Analisando a balança comercial de Santa Catarina com o Mercosul entre 

os anos de 1997 a 2018, podemos destacar que os fluxos comerciais se dão com 

predominância de importações, principalmente a partir do ano de 2002 e com um 

baixo fluxo de exportações, se comparados com as importações. Desta forma, 

podemos observar que o a balança comercial entre Santa Catarina e o bloco tem 

sido deficitária desde o inicio dos anos 2000. No entanto, a partir de 2007 tais 

déficits passaram a serem mais expressivos, visto que além da crise internacional 

que acabou retraindo o comércio internacional, a flutuação do câmbio acabou 

intensificando as importações do que as exportações. As sucessivas altas das 

exportações a partir de 2002 não foram capazes de superar as importações nestes 

anos seguintes, dando a partir de então o caráter deficitário desta balança comercial.   

As análises a cerca sobre os fluxos de comércio entre Santa Catarina e 

os outros três países do Mercosul, demonstram que o Estado catarinense tem com a 

Argentina sua melhor relação comercial, tal como ocorre com o Brasil. Os dados 

apresentados mostram que os mais expressivos fluxos de comércio são com o país 

argentino, fazendo com que o país seja o principal parceiro comercial de Santa 

Catarina no que tange tanto às exportações quanto às importações. Além disso, 

percebe-se que os fluxos de comércio se caracterizam como variáveis, isto é, tanto 

as exportações como as importações variam ao longo dos anos, porém as 
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importações acabam se tornando mais expressivas. No entanto, tendo assim com o 

país os maiores déficits registrados entre os países do bloco, Santa Catarina importa 

do país importantes produtos, como é o caso de automóveis mistos e plásticos, 

sendo esse último importante matéria-prima para ser usada nas indústrias de 

plásticos catarinenses.  No que se refere às exportações destinadas ao país 

destacam-se produtos com pouco valor agregado como papeis e carnes suínas e 

produtos com maior valor agregado como combinações de refrigeradores e 

congeladores (freezers) e compressores. 

Em relação ao Paraguai, os dados sobre o fluxo de comércio estabelecido 

entre Santa Catarina e o país evidencia que nos últimos anos houve aumentos 

significativos das exportações catarinenses para o país, fazendo com que a balança 

comercial fique vantajosa para o Estado de Santa Catarina. Desta forma, o fluxo de 

comércio com país pode ser caracterizado como sendo progressivo, visto que se 

observa uma tendência nos últimos anos de aumento das exportações. Assim, o 

Paraguai acaba se tornando o segundo principal destino das exportações 

catarinenses e a terceira principal origem das importações do Estado. As elevadas 

exportações destinadas ao país são baseadas, principalmente, em produtos 

industrializados como cerâmicas, adubos e fertilizantes, rolhas, tampas e acessórios. 

No que se refere às importações de produtos paraguaios destinados a Santa 

Catarina, destacaram-se milho, trigo e carnes bovinas, evidenciando o caráter 

primário dos produtos exportados pelo país.  

De acordo com os dados obtidos, os fluxos de comércio entre Santa 

Catarina e o Uruguai pode ser definido como variável, pois se percebe que há, ao 

longo dos anos, variações entre saldos negativos e positivos nesta balança 

comercial. Mesmo com essas variações ocorrendo, as importações se mantiveram 

sempre em alta, se comparadas com as exportações. Desta forma, nota-se que 

existe uma clara dominância de déficits na balança analisada, ou seja, por meio da 

observação dos dados obtidos podemos notar que desde o ano de 2004 os saldos 

negativos tornaram-se frequentes. O Uruguai pode assim ser considerado o terceiro 

principal destino das exportações catarinenses e a segunda principal origem das 

importações de Santa Catarina. Em relação às exportações destinadas ao país 

destacam-se os produtos industrializados e primários como tubos de ferro e aço, 

cerâmicas e bananas. No entanto, no que tange as importações provenientes do 
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país para o Estado de Santa Catarina, ao contrário do que ocorre com o Paraguai, 

destacam-se os produtos industrializados como plásticos e automóveis.  

Desta forma, podemos concluir que Argentina, Paraguai e Uruguai podem 

ser considerados importantes parceiros econômicos de Santa Catarina, expressivos 

valores são destinados a estes países e expressivos valores são importados destes. 

Porém, é importante ressaltar que os fluxos de comércio entre o Estado catarinense 

e esses países se dão de forma diferenciada, colocando a Argentina como o 

principal destino das exportações e origem das importações do Estado. Da mesma 

forma, podemos concluir se comparado com os principais destinos das exportações 

e origem das importações catarinenses que, grande parte dos fluxos de comércio de 

Santa Catarina estão diretamente ligados com grandes mercados, como por 

exemplo, Ásia, Europa, América do Norte e América do Sul. Apenas uma pequena 

parcela dos fluxos de comércio estabelecidos por Santa Catarina está direcionada 

com o Mercosul e seus países integrantes. Portanto, isso acaba demonstrando que, 

mesmo que os demais países membros do Mercosul estarem localizados próximos 

ao Estado catarinense isso não acaba garantindo uma maior integração. Além dos 

fluxos de comércio de Santa Catarina serem estabelecidos com os outros grandes 

blocos, alguns outros aspectos do próprio Mercosul devem ser revistos, como por 

exemplo, aspectos aduaneiros, logísticos e políticos, para estabelecer assim uma 

maior integração entre os membros.   

Aproveita-se a oportunidade para sugerir novos estudos. Um estudo 

possível a ser realizado refere-se aos fluxos de comércio de Santa Catarina serem 

estabelecidos com os outros grandes blocos, como por exemplo, com o Nafta, União 

Européia e APEC, blocos esses que são compostos por importantes parceiros 

comerciais de Santa Catarina. Assim como, outro estudo pode abarcar aspectos a 

serem revistos no comercio entre países como os aduaneiros, logísticos e políticos, 

para estabelecer assim uma maior integração entre os membros.   
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APÊNDICE 1 - PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS PELO BRASIL PARA O 
MERCOSUL EM 2008 

NCM – Produto US$ FOB Peso Líquido (Kg) 

870323 -  
Automóveis de passageiros, 
incluídos os veículos de uso 
misto (station wagons) e os 
automóveis de corrida, com 
motor de pistão alternativo, 
de ignição por centelha, de 
cilindrada > 1.500 cm3 e <= 
3.000 cm3  

 
 
 
 
$                     1.918.861.132,00  
 

 
 
 
 
219229604,00 
 

851712 - 
Telefones para redes 
celulares e para outras redes 
sem fio 

$                          799.595.612,00  
 

2508215,00 
 

271019 – 
Outros óleos de petróleo ou 
de minerais betuminosos e 
preparações, exceto 
desperdícios 

 
 
$                          636.080.533,00  
 

 
 
1096950298,00 
 

870322 - 
Automóveis de passageiros, 
incluídos os veículos de uso 
misto (station wagons) e os 
automóveis de corrida, com 
motor de pistão alternativo, 
de ignição por centelha, de 
cilindrada > 1.000 cm3 e <= 
1.500 cm3  

 
 
 
$                          505.642.626,00  
 

 
 
 
60387129,00 
 

271019- 
Outros óleos de petróleo ou 
de minerais betuminosos e 
preparações, exceto 
desperdícios 

 
 
$                          439.605.381,00  
 

 
 
482403388,00 
 

870421- 
Veículos automóveis para 
transporte de mercadorias, 
com motor de pistão, de 
ignição por compressão, de 
peso em carga máxima <= 5 t  

 
 
$                          418.812.538,00  
 

 
 
42505559,00 
 

870422- 
Veículos automóveis para 
transporte de mercadorias, 
com motor de pistão, de 
ignição por compressão, de 
peso em carga máxima > 5 t 
e <= 20 t  

 
 
 
$                          412.470.516,00  
 

 
 
 
52138089,00 
 

260112- 
Minérios de ferro 
aglomerados e seus 
concentrados 

 
$                          404.090.867,00  
 

 
3659536336,00 
 

870120- 
Tratores rodoviários para 
semi-reboques 

$                          316.591.520,00  
 

37707793,00 
 

870190- 
Outros tratores 

$                          313.560.102,00  
 

45232366,00 
 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados de MDIC (2020). 
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APÊNDICE 2 - Principais Produtos Importados do Mercosul para o Brasil em 2008 

NCM – Produto US$ FOB Peso Líquido (Kg) 

100190- 
Trigo (exceto trigo duro) e 
mistura de trigo com centeio 

$                     1.446.547.088,00  
 

4843288640,00 
 

870323- 
Automóveis de passageiros, 
incluídos os veículos de uso 
misto (station wagons) e os 
automóveis de corrida, com 
motor de pistão alternativo, de 
ignição por centelha, de 
cilindrada > 1.500 cm3 e <= 
3.000 cm3  

 
 
 
$                     1.396.047.434,00  
 

 
 
 
138576206,00 
 

271011- 
Óleos leves de petróleo ou de 
minerais betuminosos e 
preparações, exceto 
desperdícios 

 
 
$                     1.297.992.464,00  
 

 
 
1455009783,00 
 

870421- 
Veículos automóveis para 
transporte de mercadorias, com 
motor de pistão, de ignição por 
compressão, de peso em carga 
máxima <= 5 t  

 
 
$                        726.672.865,00  
 

 
 
60990499,00 
 

870321- 
Automóveis de passageiros, 
incluídos os veículos de uso 
misto (station wagons) e os 
automóveis de corrida, com 
motor de pistão alternativo, de 
ignição por centelha, de 
cilindrada <= 1.000 cm3 

 
 
 
$                        559.294.052,00  
 

 
 
 
67324488,00 
 

110710- 
Malte não torrado 

$                        341.987.338,00  
 

547582135,00 
 

870840- 
Caixas de marchas 
(velocidade) e suas partes, 
para veículos automóveis das 
posições 8701 a 8705 

 
 
$                        303.739.855,00  
 

 
 
23236668,00 
 

110100- 
Farinhas de trigo ou de mistura 
de trigo com centeio 

$                        291.187.779,00  
 

681240227,00 
 

380893- 
Herbicidas, inibidores de 
germinação e reguladores de 
crescimento para plantas 

 
$                        238.072.629,00  
 
 

 
48190812,00 
 

870333- 
Automóveis de passageiros, 
incluídos os veículos de uso 
misto (station wagons) e os 
automóveis de corrida, com 
motor de pistão, de ignição por 
compressão, de cilindrada > 
2.500 cm3  
 

 
 
 
$                        204.048.067,00  
 

 
 
 
11339840,00 
 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados de MDIC (2020). 
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APÊNDICE 3 - Principais Produtos Exportados pelo Brasil para o Mercosul em 2013 

NCM – Produto US$ FOB Peso Líquido (Kg) 

870323- 
Automóveis de passageiros, 
incluídos os veículos de uso 
misto (station wagons) e os 
automóveis de corrida, com 
motor de pistão alternativo, de 
ignição por centelha, de 
cilindrada > 1.500 cm3  

 
 
 
$                     3.265.309.556,00  
 

 
 
 
295283260,00 
 

870322- 
Automóveis de passageiros, 
incluídos os veículos de uso 
misto (station wagons) e os 
automóveis de corrida, com 
motor de pistão alternativo, de 
ignição por centelha, de 
cilindrada > 1.000 cm3   

 
 
 
 
$                     1.405.371.054,00  
 

 
 
 
 
132948201,00 
 

870120- 
Tratores rodoviários para semi-
reboques 

$                        509.992.778,00  
 

45053238,00 
 

870422- 
Veículos automóveis para 
transporte de mercadorias, com 
motor de pistão, de ignição por 
compressão, de peso em carga 
máxima > 5 t e <= 20 t  

 
 
$                        501.014.279,00  
 

 
 
46091727,00 
 

260112- 
Minérios de ferro aglomerados 
e seus concentrados 

$                        496.473.037,00  
 

3517378213,00 
 

870421- 
Veículos automóveis para 
transporte de mercadorias, com 
motor de pistão, de ignição por 
compressão, de peso em carga 
máxima <= 5 t  

 
 
$                        459.298.303,00  
 

 
 
3517378213,00 
 

271019- 
Outros óleos de petróleo ou de 
minerais betuminosos e 
preparações, exceto 
desperdícios 

 
 
$                        417.328.281,00  
 

 
 
665143998,00 
 

870829- 
Outras partes e acessórios de 
carroçarias (incluídas as 
cabinas) para veículos 
automóveis das posições 8701 
a 8705 

 
 
$                        390.591.581,00  
 

 
 
69318480,00 
 

260111- 
Minérios de ferro não 
aglomerados e seus 
concentrados 

 
$                        390.566.781,00  
 

 
4645023550,00 
 

870431- 
Veículos automóveis para 
transporte de mercadorias, com 
motor de pistão, de ignição por 
centelha, de peso em carga 
máxima <= 5 t  

 
 
$                        337.457.132,00  
 

 
 
36134347,00 
 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados de MDIC (2020). 
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APÊNDICE 4 - Principais Produtos Importados do Mercosul para o Brasil em 2013 

NCM – Produto US$ FOB Peso Líquido (Kg) 

870421- 
Veículos automóveis para 
transporte de mercadorias, com 
motor de pistão, de ignição por 
compressão, de peso em carga 
máxima <= 5 t  

 
 
$                     2.478.770.185,00  
 

 
 
164629192,00 
 

870323- 
Automóveis de passageiros, 
incluídos os veículos de uso 
misto (station wagons) e os 
automóveis de corrida, com 
motor de pistão alternativo, de 
ignição por centelha, de 
cilindrada > 1.500 cm3 

 
 
 
 
$                     1.586.698.703,00  
 

 
 
 
 
124055376,00 
 

100199- 
Outros  trigos e misturas de 
trigo com centeio, exceto para 
semeadura 

 
$                     1.184.596.979,00  
 

 
3469829710,00 

 

870321- 
Automóveis de passageiros, 
incluídos os veículos de uso 
misto (station wagons) e os 
automóveis de corrida, com 
motor de pistão alternativo, de 
ignição por centelha, de 
cilindrada <= 1.000 cm3 

 
 
 
$                     1.096.862.500,00  
 

 
 
 
98403363,00 
 

870322- 
Automóveis de passageiros, 
incluídos os veículos de uso 
misto (station wagons) e os 
automóveis de corrida, com 
motor de pistão alternativo, de 
ignição por centelha, de 
cilindrada > 1.000 cm3  

 
 
 
$                     1.013.937.374,00  
 

 
 
 
79214011,00 
 

271012- 
Óleos leves e preparações 

$                        562.940.263,00  
 

618978509,00 
 

110710- 
Malte não torrado 

$                        427.123.180,00  
 

640273872,00 
 

870840- 
Caixas de marchas 
(velocidade) e suas partes, 
para veículos automóveis das 
posições 8701 a 8705 

 
 
$                        406.524.468,00  
 

 
 
25150974,00 
 

870431- 
Veículos automóveis para 
transporte de mercadorias, com 
motor de pistão, de ignição por 
centelha, de peso em carga 
máxima <= 5 t  

 
 
$                        362.371.536,00  
 

 
 
30681816,00 
 

870333- 
Automóveis de passageiros, 
incluídos os veículos de uso 
misto (station wagons) e os 
automóveis de corrida, com 
motor de pistão, de ignição por 
compressão. 

 
 
 
$                        254.154.859,00  
 

 
 
 
13944060,00 
 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados de MDIC (2020) 
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APÊNDICE 5 - Principais Produtos Exportados pelo Brasil para o Mercosul em 2014 

NCM – Produto US$ FOB Peso Líquido (Kg) 

870323- 
Automóveis de passageiros, 
incluídos os veículos de uso 
misto (station wagons) e os 
automóveis de corrida, com 
motor de pistão alternativo, de 
ignição por centelha, de 
cilindrada > 1.500 cm3  

 
 
 
 
$                     1.873.266.875,00  
 

 
 
 
 
179398136,00 
 

270900- 
Óleos brutos de petróleo ou de 
minerais betuminosos 

$                     1.207.461.921,00  
 

1850189828,00 
 

870322- 
Automóveis de passageiros, 
incluídos os veículos de uso 
misto (station wagons) e os 
automóveis de corrida, com 
motor de pistão alternativo, de 
ignição por centelha, de 
cilindrada > 1.000 cm3  

 
 
 
 
$                        748.021.636,00  
 

 
 
 
 
65844123,00 
 

260111- 
Minérios de ferro não 
aglomerados e seus 
concentrados 

 
$                        466.299.359,00  
 

 
6758091868,00 
 

260112- 
Minérios de ferro aglomerados 
e seus concentrados 

$                        331.600.804,00  
 

2484308524,00 
 

271019- 
Outros óleos de petróleo ou de 
minerais betuminosos e 
preparações, exceto 
desperdícios 

 
$                        306.809.048,00  
 

 
325552200,00 
 

870422- 
Veículos automóveis para 
transporte de mercadorias, com 
motor de pistão, de ignição por 
compressão, de peso em carga 
máxima > 5 t e <= 20 t  

 
 
$                        299.762.427,00  
 

 
 
28722445,00 
 

870120- 
Tratores rodoviários para semi-
reboques 

$                        262.847.263,00  
 

23563923,00 
 

870829- 
Outras partes e acessórios de 
carroçarias (incluídas as 
cabinas) para veículos 
automóveis das posições 8701 
a 8705 

 
 
$                        244.790.033,00  
 

 
 
46186571,00 
 

870431- 
Veículos automóveis para 
transporte de mercadorias, com 
motor de pistão, de ignição por 
centelha, de peso em carga 
máxima <= 5 t  

 
 
$                        236.761.534,00  
 

 
 
27533668,00 
 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados de MDIC (2020). 
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APÊNDICE 6 - Principais Produtos Importados do Mercosul para o Brasil em 2014 

NCM – Produto US$ FOB Peso Líquido (Kg) 

870421-  
Veículos automóveis para 
transporte de mercadorias, com 
motor de pistão, de ignição por 
compressão, de peso em carga 
máxima <= 5 t  

 
 
$                     2.235.269.438,00  
 

 
 
147968847,00 
 

870321- 
Automóveis de passageiros, 
incluídos os veículos de uso 
misto (station wagons) e os 
automóveis de corrida, com 
motor de pistão alternativo, de 
ignição por centelha, de 
cilindrada <= 1.000 cm3 

 
 
 
 
$                     1.165.558.002,00  
 

 
 
 
 
105908684,00 
 

870323- 
Automóveis de passageiros, 
incluídos os veículos de uso 
misto (station wagons) e os 
automóveis de corrida, com 
motor de pistão alternativo, de 
ignição por centelha, de 
cilindrada > 1.500 cm3  

 
 
 
 
$                     1.103.645.373,00  
 

 
 
 
 
83032494,00 
 

100199- 
Outros  trigos e misturas de 
trigo com centeio, exceto para 
semeadura 

 
$                        896.364.343,00  
 

 
2821257997,00 
 

110710-  
Malte não torrado 

$                        489.972.011,00  
 

770434266,00 
 

271012- 
Óleos leves e preparações 

$                        436.719.122,00 498159566,00 
 

870431- 
Veículos automóveis para 
transporte de mercadorias, com 
motor de pistão, de ignição por 
centelha, de peso em carga 
máxima <= 5 t  

 
 
$                        423.192.980,00  
 

 
 
36695718,00 
 

870840- 
Caixas de marchas 
(velocidade) e suas partes, 
para veículos automóveis das 
posições 8701 a 8705 

 
 
$                        382.945.864,00  
 

 
 
23783931,00 
 

870322- 
Automóveis de passageiros, 
incluídos os veículos de uso 
misto (station wagons) e os 
automóveis de corrida, com 
motor de pistão alternativo, de 
ignição por centelha, de 
cilindrada > 1.000 cm3 

 
 
 
 
$                        376.795.705,00  
 

 
 
 
 
31061543,00 
 

870333- 
Automóveis de passageiros, 
incluídos os veículos de uso 
misto (station wagons) e os 
automóveis de corrida, com 
motor de pistão, de ignição por 
compressão. 

 
 
$                        274.619.628,00  
 

 
 
14842960,00 
 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados de MDIC (2020). 
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APÊNDICE 7 - Principais Produtos Exportados pelo Brasil para o Mercosul em 2015 

NCM – Produto US$ FOB Peso Líquido (Kg) 

87032310- 
Automóveis com motor 
explosão, 1500 < cm3 <= 3000, 
até 6 passageiros 

 
$                     1.753.811.863,00  
 

 
179130722,00 
 

27090010- 
Óleos brutos de petróleo 

$                     1.268.615.446,00  
 

3780277637,00 
 

87032210- 
Automóveis com motor 
explosão, de cilindrada superior 
a 1.000 cm3, mas não superior 
a 1.500 cm3, com capacidade 
de transporte de pessoas 
sentadas inferior ou igual a 
seis, incluindo o motorista 

 
 
 
$                        757.302.468,00  
 

 
 
 
72824454,00 
 

87042210- 
Chassis com motor diesel e 
cabina, 5 toneladas < carga <= 
20 toneladas 

 
$                        319.157.829,00  
 

 
31477768,00 
 

87012000- 
Tratores rodoviários para semi-
reboques 

 
$                        306.600.666,00  
 

 
28343192,00 
 

87043190- 
Outros veículos automóveis 
com motor a explosão, carga 
<= 5 toneladas 

 
$                        256.845.128,00  
 

 
27626313,00 
 

87082999- 
Outras partes e acessórios de 
carrocerias para veículos 
automóveis 

 
$                        216.688.194,00  
 

 
43174039,00 
 

26011210- 
Minérios de ferro e seus 
concentrados, exceto as piritas 
de ferro ustuladas (cinzas de 
piritas), aglomerados por 
processo de peletização, de 
diâmetro superior ou igual a 
8mm e inferior ou igual a 18mm 

 
 
 
$                        214.469.174,00  
 

 
 
 
3031444781,00 
 

87042190- 
Outros veículos automóveis 
com motor diesel, para carga 
<= 5 toneladas 

 
$                        206.140.494,00  
 

 
19468480,00 
 

84073490- 
Outros motores de explosão, 
para veículos do capítulo 87, de 
cilindrada superior a 1.000 cm3 

 
$                        198.110.608,00  
 

 
16156103,00 
 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados de MDIC (2020). 
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APÊNDICE 8 - Principais Produtos Importados do Mercosul para o Brasil em 2015 

NCM – Produto US$ FOB Peso Líquido (Kg) 

87042190- 
Outros veículos automóveis 
com motor diesel, para carga 
<= 5 toneladas 

 
$                     1.482.355.140,00  
 

 
102261209,00 
 
 

10019900- 
Outros trigos e misturas de trigo 
com centeio, exceto para 
semeadura 

 
$                     1.108.174.293,00  
 

 
4704183140,00 
 

87032310- 
Automóveis com motor 
explosão, 1500 < cm3 <= 3000, 
até 6 passageiros 

 
$                        966.866.966,00  
 

 
72537788,00 
 
 

87032100- 
Automóveis com motor 
explosão, de cilindrada não 
superior a 1.000 cm3 

 
$                        610.623.109,00  
 

 
57314375,00 
 

11071010- 
Malte não torrado, inteiro ou 
partido 

 
$                        343.159.638,00  

 
567797017,00 
 
 

87043190- 
Outros veículos automóveis 
com motor a explosão, carga 
<= 5 toneladas 

 
$                        278.203.857,00  
 

 
23728450,00 
 
 

87084080- 
Outras caixas de marchas 

 
$                        235.348.513,00 

 
14596127,00 
 

33072010- 
Desodorantes (desodorizantes) 
corporais e antiperspirantes, 
líquidos 

 
 
$                        202.341.523,00  
 

 
 
28620803,00 

87032210- 
Automóveis com motor 
explosão, de cilindrada superior 
a 1.000 cm3, mas não superior 
a 1.500 cm3, com capacidade 
de transporte de pessoas 
sentadas inferior ou igual a 
seis, incluindo o motorista 

 
 
 
 
$                        181.084.377,00  
 

 
 
 
 
17099968,00 
 

20041000- 
Batatas, preparadas ou 
conservadas, exceto em 
vinagre ou em ácido acético, 
congeladas 
 

 
 
$                        177.993.099,00  
 

 
 
121297724,00 
 
 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados de MDIC (2020). 

. 
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APÊNDICE 9 - Principais Produtos Exportados pelo Brasil para o Mercosul em 2016 

NCM – Produto US$ FOB Peso Líquido (Kg) 

870323- 
Automóveis de passageiros, 
incluídos os veículos de uso 
misto (station wagons) e os 
automóveis de corrida, com 
motor de pistão alternativo, de 
ignição por centelha, de 
cilindrada > 1.500 cm3 

 
 
 
 
$                     2.200.529.847,00  
 

 
 
 
 
235410382,00 
 

270900- 
Óleos brutos de petróleo ou de 
minerais betuminosos 

$                     1.340.139.643,00  
 

5219183422,00 
 

870322- 
Automóveis de passageiros, 
incluídos os veículos de uso 
misto (station wagons) e os 
automóveis de corrida, com 
motor de pistão alternativo, de 
ignição por centelha 

 
 
 
 
$                    1.076.902.653,00  
 

 
 
 
 
121462624,00 
 

870421- 
Veículos automóveis para 
transporte de mercadorias, com 
motor de pistão, de ignição por 
compressão, de peso em carga 
máxima <= 5 t  

 
 
$                        507.077.210,00  
 

 
 
43682119,00 
 

870431- 
Veículos automóveis para 
transporte de mercadorias, com 
motor de pistão, de ignição por 
centelha, de peso em carga 
máxima <= 5 t  

 
 
$                        369.281.050,00  
 

 
 
42581335,00 
 

870422- 
Veículos automóveis para 
transporte de mercadorias, com 
motor de pistão, de ignição por 
compressão, de peso em carga 
máxima > 5 t e <= 20 t  

 
 
$                        327.028.885,00  
 

 
 
35606967,00 
 

870120- 
Tratores rodoviários para semi-
reboques 

$                        318.467.633,00  
 

32080722,00 
 

870600- 
Chassis com motor para 
veículos automóveis das 
posições 8701 a 8705 

 
$                        199.242.015,00  
 

 
18471037,00 
 

870321- 
Automóveis de passageiros, 
incluídos os veículos de uso 
misto (station wagons) e os 
automóveis de corrida, com 
motor de pistão alternativo, de 
ignição por centelha, de 
cilindrada <= 1.000 cm3 

 
 
 
$                        189.027.788,00  
 

 
 
 
21426536,00 
 

281820- 
Óxidos de alumínio. 

$                        188.209.004,00  
 

766952625,00 
 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados de MDIC (2020). 

. 
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APÊNDICE 10 - Principais Produtos Importados do Mercosul para o Brasil em 2016 

NCM – Produto US$ FOB Peso Líquido (Kg) 

870421- 
Veículos automóveis para 
transporte de mercadorias, com 
motor de pistão, de ignição por 
compressão, de peso em carga 
máxima <= 5 t  

 
 
$                     1.332.385.808,00  
 

 
 
106066751,00 
 

100199- 
Outros  trigos e misturas de 
trigo com centeio, exceto para 
semeadura 

 
$                     1.061.164.595,00  
 

 
5483469265,00 
 

100590- 
Milho, exceto para semeadura 

$                        489.097.473,00  
 

2901104706,00 
 

870323- 
Automóveis de passageiros, 
incluídos os veículos de uso 
misto (station wagons) e os 
automóveis de corrida, com 
motor de pistão alternativo, de 
ignição por centelha, de 
cilindrada > 1.500 cm3  

 
 
 
$                        477.143.369,00  
 

 
 
 
38844755,00 
 

110710- 
Malte não torrado 

$                        424.196.281,00  
 

732580305,00 
 

870322- 
Automóveis de passageiros, 
incluídos os veículos de uso 
misto (station wagons) e os 
automóveis de corrida, com 
motor de pistão alternativo, de 
ignição por centelha, de 
cilindrada > 1.000 cm3 

 
 
 
 
$                        328.154.217,00  
 

 
 
 
 
24598213,00 
 

040221- 
Leite em pó, grânulos ou outras 
formas sólidas, com um teor, 
em peso, de matérias gordas 
superior a 1,5%, concentrados, 
não adocicados 

 
 
$                        317.568.071,00  
 

 
 
121856142,00 
 

870333- 
Automóveis de passageiros, 
incluídos os veículos de uso 
misto (station wagons) e os 
automóveis de corrida, com 
motor de pistão, de ignição por 
compressão. 

 
 
$                        277.258.430,00  
 

 
 
17600190,00 
 

870321- 
Automóveis de passageiros, 
incluídos os veículos de uso 
misto (station wagons) e os 
automóveis de corrida, com 
motor de pistão alternativo, de 
ignição por centelha, de 
cilindrada <= 1.000 cm3 

 
 
 
$                        223.812.057,00  
 

 
 
 
20774719,00 
 

870840- 
Caixas de marchas 
(velocidade) e suas partes, 
para veículos automóveis das 
posições 8701 a 8705 

 
 
$                        183.019.886,00  
 

 
 
11748111,00 
 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados de MDIC (2020). 
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APÊNDICE 11 - Principais Produtos Exportados pelo Brasil para o Mercosul em 

2017 

NCM – Produto US$ FOB Peso Líquido (Kg) 

870323- 
Automóveis de passageiros, 
incluídos os veículos de uso 
misto (station wagons) e os 
automóveis de corrida, com 
motor de pistão alternativo, de 
ignição por centelha, de 
cilindrada > 1.500 cm3  

 
 
 
$                     3.050.993.405,00  
 

 
 
 
309544298,00 
 

870322- 
Automóveis de passageiros, 
incluídos os veículos de uso 
misto (station wagons) e os 
automóveis de corrida, com 
motor de pistão alternativo, de 
ignição por centelha, de 
cilindrada > 1.000 cm3   

 
 
 
 
$                     1.528.909.879,00  
 

 
 
 
 
180533987,00 
 

870421- 
Veículos automóveis para 
transporte de mercadorias, com 
motor de pistão, de ignição por 
compressão 

 
 
$                        800.644.689,00  
 

 
 
67951927,00 
 

270900- 
Óleos brutos de petróleo ou de 
minerais betuminosos 

$                        762.154.688,00  
 

2246950494,00 
 

870431- 
Veículos automóveis para 
transporte de mercadorias, com 
motor de pistão, de ignição por 
centelha, de peso em carga 
máxima <= 5 t  

 
 
$                        535.977.579,00  
 

 
 
60984276,00 
 

870422- 
Veículos automóveis para 
transporte de mercadorias, com 
motor de pistão, de ignição por 
compressão, de peso em carga 
máxima > 5 t e <= 20 t  

 
 
$                        472.775.078,00  
 

 
 
53460043,00 
 

870120- 
Tratores rodoviários para semi-
reboques 

$                        455.048.825,00  
 

48548392,00 
 

870321- 
Automóveis de passageiros, 
incluídos os veículos de uso 
misto (station wagons) e os 
automóveis de corrida, com 
motor de pistão alternativo, de 
ignição por centelha 

 
 
 
$                        423.588.805,00  
 

 
 
 
49317347,00 
 

260112- 
Minérios de ferro aglomerados 
e seus concentrados 

$                        196.881.483,00  
 

2370415000,00 
 

870899- 
Outras partes e acessórios, 
para veículos automóveis das 
posições 8701 a 8705 

 
$                        179.417.787,00  
 

 
23185842,00 
 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados de MDIC (2020). 
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APÊNDICE 12 - Principais Produtos Importados do Mercosul para o Brasil em 2017 

NCM – Produto US$ FOB Peso Líquido (Kg) 

870421- 
Veículos automóveis para 
transporte de mercadorias, com 
motor de pistão, de ignição por 
compressão, de peso em carga 
máxima <= 5 t  

 
 
$                     1.639.430.558,00  
 

 
 
136496739,00 
 

100199- 
Outros  trigos e misturas de 
trigo com centeio, exceto para 
semeadura 

 
$                     1.033.367.708,00  
 

 
5488323058,00 
 

870322- 
Automóveis de passageiros, 
incluídos os veículos de uso 
misto (station wagons) e os 
automóveis de corrida, com 
motor de pistão alternativo, de 
ignição por centelha, de 
cilindrada > 1.000 cm3  

 
 
 
$                        606.866.613,00  
 

 
 
 
38878398,00 
 

110710- 
Malte não torrado 

$                        367.850.395,00  
 

697063639,00 
 

870323- 
Automóveis de passageiros, 
incluídos os veículos de uso 
misto (station wagons) e os 
automóveis de corrida, com 
motor de pistão alternativo, de 
ignição por centelha, de 
cilindrada > 1.500 cm3. 

 
 
 
$                        366.907.631,00  
 

 
 
 
31075882,00 
 

870333- 
Automóveis de passageiros, 
incluídos os veículos de uso 
misto (station wagons) e os 
automóveis de corrida, com 
motor de pistão, de ignição por 
compressão, de cilindrada > 
2.500 cm3  

 
 
 
$                        242.415.342,00  
 

 
 
 
15293400,00 
 

040221- 
Leite em pó, grânulos ou outras 
formas sólidas, com um teor, 
em peso, de matérias gordas 
superior a 1,5%, concentrados, 
não adocicados 

 
 
 
$                        238.493.324,00  
 

 
 
 
70213933,00 
 

870840- 
Caixas de marchas 
(velocidade) e suas partes, 
para veículos automóveis das 
posições 8701 a 8705 

 
$                        207.833.613,00  
 

 
13544541,00 
 

854430- 
Jogos de fios para velas de 
ignição e outros utilizados em 
quaisquer veículos 

 
$                        200.330.968,00  
 

 
7611371,00 
 

100590- 
Milho, exceto para semeadura 

$                        199.629.736,00  
 

1322860885,00 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados de MDIC (2020). 
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APÊNDICE 13 - Principais Produtos Exportados pelo Brasil para o Mercosul em 

2018 

NCM – Produto US$ FOB Peso Líquido (Kg) 

870323- 
Automóveis de passageiros, 
incluídos os veículos de uso 
misto (station wagons) e os 
automóveis de corrida, com 
motor de pistão alternativo, de 
ignição por centelha, de 
cilindrada > 1.500 cm3  

 
 
 
$                     2.238.988.020,00  
 

 
 
 
224878060,00 
 

870322- 
Automóveis de passageiros, 
incluídos os veículos de uso 
misto (station wagons) e os 
automóveis de corrida, com 
motor de pistão alternativo, de 
ignição por centelha, de 
cilindrada > 1.000 cm3  

 
 
 
 
$                     1.381.325.152,00  
 

 
 
 
 
157768851,00 
 

270900- 
Óleos brutos de petróleo ou de 
minerais betuminosos 

 
$                     1.241.396.056,00  
 

 
2830348068,00 
 

870321- 
Automóveis de passageiros, 
incluídos os veículos de uso 
misto (station wagons) e os 
automóveis de corrida, com 
motor de pistão alternativo, de 
ignição por centelha 

 
 
 
$                        445.387.122,00  
 

 
 
 
49429542,00 
 

870421- 
Veículos automóveis para 
transporte de mercadorias, com 
motor de pistão, de ignição por 
compressão, de peso em carga 
máxima <= 5 t  

 
 
$                        443.754.979,00  
 

 
 
41024504,00 
 

870431- 
Veículos automóveis para 
transporte de mercadorias, com 
motor de pistão, de ignição por 
centelha, de peso em carga 
máxima <= 5 t  

 
 
$                        385.632.840,00  
 

 
 
51993447,00 
 

870120- 
Tratores rodoviários para semi-
reboques 

$                        346.610.587,00  
 

37263645,00 
 

260112- 
Minérios de ferro aglomerados 
e seus concentrados 

$                        315.986.223,00  
 

3112630000,00 
 

870422- 
Veículos automóveis para 
transporte de mercadorias, com 
motor de pistão, de ignição por 
compressão, de peso em carga 
máxima > 5 t e <= 20 t  

 
 
$                        282.588.306,00  
 
 

 
 
31257992,00 
 

120190- 
Soja, mesmo triturada, exceto 
para semeadura 

 
$                        246.189.441,00  
 

 
657612208,00 
 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados de MDIC (2020). 
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APÊNDICE 14 - Principais Produtos Importados do Mercosul para o Brasil em 2018 

NCM – Produto US$ FOB Peso Líquido (Kg) 

870421- 
Veículos automóveis para 
transporte de mercadorias, com 
motor de pistão, de ignição por 
compressão, de peso em carga 
máxima <= 5 t  

 
 
$                     2.274.602.410,00  
 

 
 
187455233,00 
 

100199- 
Outros trigos e misturas de trigo 
com centeio, exceto para 
semeadura 

 
$                     1.387.968.019,00  
 

 
6310025840,00 
 

870322- 
Automóveis de passageiros, 
incluídos os veículos de uso 
misto (station wagons) e os 
automóveis de corrida, com 
motor de pistão alternativo, de 
ignição por centelha, de 
cilindrada > 1.000 cm3 e <= 
1.500 cm3  

 
 
 
$                        879.280.356,00  
 

 
 
 
58834033,00 
 

870323- 
Automóveis de passageiros, 
incluídos os veículos de uso 
misto (station wagons) e os 
automóveis de corrida, com 
motor de pistão alternativo, de 
ignição por centelha, de 
cilindrada > 1.500 cm3 e <= 
3.000 cm3  

 
 
 
$                        526.199.144,00  
 

 
 
 
42804679,00 
 

110710- 
Malte não torrado 

$                        345.052.478,00  
 

665155809,00 
 

870333- 
Automóveis de passageiros, 
incluídos os veículos de uso 
misto (station wagons) e os 
automóveis de corrida, com 
motor de pistão, de ignição por 
compressão, de cilindrada > 
2.500 cm3  

 
 
 
$                        327.111.496,00  
 

 
 
 
19815390,00 
 

854430- 
Jogos de fios para velas de 
ignição e outros utilizados em 
quaisquer veículos 

 
$                        221.450.829,00  
 

 
9375921,00 
 

271012- 
Óleos leves e preparações 

$                        205.212.126,00  328294936,00 
 

040221- 
Leite em pó, grânulos ou outras 
formas sólidas, com um teor, 
em peso, de matérias gordas 
superior a 1,5%, concentrados, 
não adocicados 

 
 
$                        198.667.537,00  
 

 
 
65881837,00 
 

870840- 
Caixas de marchas 
(velocidade) e suas partes, 
para veículos automóveis das 
posições 8701 a 8705 

 
$                        177.493.685,00  
 

 
11412201,00 
 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados de MDIC (2020). 
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