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“A primeira lição da economia é da escassez: 

nunca há quantidade suficiente de alguma coisa 

de modo a satisfazer todos aqueles que a 

desejam.  Já a primeira lei da política é 

desconsiderar a primeira lição da economia! ”  

(Thomas Sowell) 



RESUMO 

 

O Brasil, apesar de ser a 9º maior economia do mundo e de participar de um importante bloco 

econômico como o Mercosul, sempre teve um grau de abertura muito baixo, sendo considerado 

dessa forma um país fechado. Por meio do cálculo do grau de abertura, obteve-se o grau de 

abertura de cada país membro da União Europeia (UE) e do Mercosul. Buscou-se também 

observar nesse trabalho, através do cálculo da taxa de cobertura, se um país possuir um grau de 

abertura baixo ou alto influencia em sua posição comercial. No período que serviu de análise 

(2003 a 2015), percebeu-se que o grau de abertura do Brasil possui um patamar maior no 1º 

mandato de Lula, mas sofre uma queda acentuada no ano de 2009, se recuperando um pouco 

posteriormente, mas se mantendo em níveis menores do que aqueles observados antes da crise 

financeira mundial de 2008. Observou-se que um baixo grau de abertura não significa que o 

país tenha uma posição fraca no comércio internacional, uma vez que o Brasil além de ser uma 

economia fechada, possui uma posição forte no comércio internacional. Na comparação entre 

União Europeia e Mercosul, percebeu-se que os dois blocos são importantes para o comércio 

internacional, mas que a UE é um bloco muito mais aberto, pois possui um grau de abertura, 

em alguns períodos, que chega a ser o dobro ao do Mercosul. 

 

Palavras-chave: Brasil, grau de abertura, taxa de cobertura, Mercosul, União Europeia, Lula, 

Dilma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Brazil, despite of being the 7th largest economy in the world and being part of an important 

economic bloc - the Mercosur - , since ever has been a very low openness degree of , being 

considered in this way a little open country. By calculating the degree of openness, the degree 

of openness of each member country of the European Union and Mercosur was obtained.It was 

also sought to observe in this work, by calculating the coverage rate, if a country has a low 

degree of openness or a high influence on its commercial position. In the analysis period (2003 

to 2015), it was noticed that the openness degree of Brazil has a higher level in Lula's 1st term, 

but a sharp drop in 2009, recovering a little later, but remaining at lower levels than those 

observed before the global financial crisis. It was observed that a low openness degree does not 

mean that the country has a weak position in international trade, since Brazil, besides being a 

closed economy, has a strong position in international trade. In the comparison between the 

European Union and Mercosur, it was noticed that the two blocs are important for international 

trade, but that the EU is a much more open bloc, since it has an openness degree, in some 

periods, that is double when compared to Mercosur. 

 

Keywords: Brazil, openness degree, coverage rate, Mercosur, European Union, Lula, Dilma. 
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 1-INTRODUÇÃO 

 

Nos dias atuais, as economias ao redor do mundo estão cada vez mais interconectadas, 

o que consequentemente leva a um maior vínculo comercial entre os países. Eles exportam e 

importam cada vez mais, expandindo os seus graus de abertura econômica. 

O grau de abertura econômica é determinado como a soma das exportações e 

importações dividida pelo produto interno bruto (PIB) do país. Quanto maior o coeficiente de 

abertura, maior a conexão comercial da economia com o resto do mundo. Esse grau de abertura 

é motivado pela proporção das trocas externas e pela dimensão absoluta da economia interna. 

Em algumas situações, essa interconexão fica prejudicada, devido a fatores como 

barreiras comerciais que podem inibir a comercialização de produtos entre os diversos países. 

Dentre essas barreiras podemos citar: 

1. Distância geográfica – Usualmente o comércio entre países afastados envolve mais de 

um tipo de meio de transporte, que tem sido visto com uma vantagem competitiva, a 

tecnologia de transporte específico, taxas diferenciadas de importação (países que fazem 

parte de um mesmo bloco econômico possuem maior facilidade de importação com 

outro país pertencente ao mesmo bloco), se a taxa do país exportador é fixa ou flutuante, 

etc. (ROQUE, 2010) 

2. Distância cultural – essa questão está ligada com as diferenças existentes entre os países 

como a língua falada, o modo de se vestir e se portar diante do outro, costumes de forma 

geral, até religião pode influenciar em uma negociação. Por isso empresas então 

apostando em treinamento multicultural para que essa barreira seja eliminada. 

(ROQUE, 2010) 

3. Distância tecnológica - A distância tecnológica pode até impossibilitar os negócios 

internacionais, sendo que “[...] essa distância tecnológica influencia os negócios 

internacionais na medida em que o nível tecnológico de um país condiciona a qualidade 

e o valor agregado das suas exportações e importações. “ (SOARES, 2004, p. 205) 

Se um país não possui uma tecnologia considerada essencial para produzir algo, ele pode 

fazer um acordo com um país que a possua e em troca fazer um acordo exclusivo com este. A 

tecnologia empregada na produção de mercadorias está associada com sua qualidade, com seu 

custo e seu valor agregado. 

4. Distância temporal – envolve o tempo que leva a produção até a entrega do produto ao 

cliente final. No Brasil possuímos vários problemas, como falta de estrutura nos meios
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de transporte, o custo e os impostos cobrados além de estarmos distantes dos principais 

parceiros comerciais. (ROQUE, 2010) 

Desde a criação da Organização Mundial do Comércio muitas barreiras ao comércio 

internacional foram eliminadas, mas muitas barreiras ainda necessitam ser quebradas. A 

abertura dos mercados se fez com o cumprimento de três princípios básicos, como: obtenção 

de contrapartidas equivalentes dos parceiros comerciais; admissão de cláusulas de salvaguarda1 

contra concorrência desleal ou capaz de desorganizar mercados; gradual redução das barreiras 

tarifárias. 

Devido a essas barreiras citadas, o país pode ser mais ou menos aberto ao comércio 

internacional. As Tabelas 1 e 2 demonstram as mudanças da abertura comercial de alguns países 

ao longo dos anos de 2008 e 2014 respectivamente, com atenção especial ao Brasil. 

 

 

 

   Tabela 1 -  Soma das exportações e importações de 2008, em % do PIB 

País Ab. País Ab. País Ab. 

Malásia 182.8 Romênia 66.8 Venezuela 46.1 

Tailândia 136.8 África do Sul 65.1 Irã 44.4 

Coréia do Sul 92.3 Nigéria 62.1 Índia 42.2 

Arábia Saudita 91.7 China 59.2 Turquia 42.1 

Ucrânia 84.5 México 56.1 Argentina 38.8 

Chile 75.7 Indonésia 51.8 Colômbia 31.9 

Polônia 72.0 Rússia 47.5 Brasil 23.6 
   Fonte: OMC, MIDC, BCB apud FSP, 29/08/10 apud Fernando Nogueira da Costa, 2011 

 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  A cláusula de salvaguarda, são termos com medidas que podem ser adotadas, caso ocorra situações 

inesperadas ao decorrer do contrato, ela não leva a interrupção do contrato, apenas o torna mais custoso, gerando 

desequilíbrios entre as partes envolvidas. São usadas usualmente[...]”nos acordos internacionais, por meio das 

quais se permite a imposição de barreiras comerciais quando a indústria de um país está sendo prejudicada pelo 

aumento de importações de um produto similar ao produzido internamente. ” (LUZ, 2007, pag. 408). 
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 Tabela 2 -  Amostra de países e abertura comercial (dados de 2014) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Fonte: OCDE E FMI APUD Flávio Samara, 2015 

 

 

Observa-se por meio da Tabela 1 e 2, que o grau de abertura do Brasil é um dos menores 

em comparação aos países emergentes e desenvolvidos, sendo que as tabelas serviram para 

demonstrar que isso ocorre mesmo com países não participantes do Mercosul e União Europeia, 

que são os blocos utilizados nesse trabalho para comparação. 

Com relação ao Mercosul, é um bloco econômico, criado em março de 1991, com o 

objetivo de fortalecer a integração econômica, social e política dos países participantes. Seja 

como Estado parte ou Estado associado2, a maioria dos países da América do Sul fazem parte 

do Mercosul, que visa fortalecer a ligação entre os cidadãos do bloco com a livre circulação de 

bens, serviços e fatores de produção, além da instalação de uma tarifa externa comum, etc. Os 

Estados partes são: Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Já como Estados 

                                                           
2 Estado parte – são os países membros do bloco econômico. Estado associado – é o Estado que participa do 
Mercosul por associação, sem tornar-se Parte do Tratado de Assunção, além de poder participar, como 
convidados, das reuniões do Mercosul para tratar temas de interesse comum, com direito a voz. 

País Exp. 

%PIB 

Imp. 

%PIB 

Abertura 

1 Bélgica 88 % 85 % 173 % 

2 Eslováquia 87 % 82 % 169 % 

3 República Checa 85 % 75 % 159 % 

4 Hungria 82 % 76 % 158 % 

5 Holanda 78 % 68 % 145 % 

6 Eslovênia 73 % 69 % 142 % 

7 Estônia 62 % 70 % 132 % 

8 Áustria 41 % 42 % 82 % 

9 Polônia 40 % 40 % 80 % 

10 Coréia 40 % 37 % 78 % 

11 Irlanda 48 % 29 % 76 % 

12 Luxemburgo 31 % 43 % 74 % 

13 Alemanha 39 % 31 % 70 % 

34 China 22 % 19 % 41 % 

35 Indonésia 20 % 20 % 40 % 

36 Reino Unido 16 % 23 % 39 % 

37 Índia 16 % 23 % 38 % 

38 Japão 15 % 18 % 33 % 

39 Austrália 17 % 16 % 32 % 

40 Argentina 13 % 12 % 25 % 

41 Estados Unidos 9 % 13 % 23 % 

42 Brasil 10 % 10 % 19 % 

Média 35 % 34 % 69 % 

Desvio padrão 22 % 20 % 42 % 
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associados temos: Chile, Peru, Colômbia, Equador, Guiana e Suriname. Como Estado parte em 

processo de adesão desde 2012 tem-se a Bolívia. 

Conforme o artigo, “Brasil é o país mais fechado do mundo”, publicado no Mercado 

Comum (2015), a Europa obteve a liderança das exportações mundiais em 2013, deixando a 

China, considerada uma economia de grande crescimento econômico, com a vice-liderança. 

A Zona do Euro é conhecida pelos países da União Europeia que adotaram o uso da 

mesma moeda – o euro. São países desenvolvidos e que possuem grande ligação comercial e 

política com o resto do mundo. 

A relação entre o Brasil e a União Europeia possui uma postura de certa relevância em 

relação ao comércio exterior do Brasil, como por exemplo a retomada das negociações para a 

conclusão de um acordo preferencial de comércio, que busca quebrar as barreiras comerciais 

existentes. 

 

1.1 – PROBLEMA E HIPÓTESE 

 

O Brasil dentro do MERCOSUL é o país que possui o maior grau de abertura? Sua 

participação (do Brasil) pode ser comparada a algum país da União Europeia? Até que ponto o 

grau de abertura explica ou não o desempenho econômico do país? 

As várias economias do mundo têm ampliado a sua participação no comércio 

internacional, principalmente a partir dos 1990. A oportunidade de inserção internacional 

propiciou a países de diferentes características, como renda per capitas diferentes, ampliarem 

as suas trocas comerciais. 

Segundo o artigo de Comércio Internacional – “Brasil é o país mais fechado do mundo”, 

publicado no Mercado Comum (2015), a análise da Organização Mundial do Comércio feita 

com 214 países identifica que cabe ao Brasil a liderança entre os países mais fechados do mundo 

quando se diz respeito às exportações e importações de mercadorias e serviços. Os países que 

obtiveram um maior grau de abertura comercial foram Hong Kong com 423% e Cingapura com 

263%. 

Apesar do Brasil ocupar a 9ª colocação no ranking das maiores economias mundiais, 

sua participação no comércio internacional é muito baixa, além de ser inferior aos países em 

posições aquém da sua. Alguns dos motivos que podem explicar essa tacanha atuação é a 

elevada taxa de juros, altas tarifas de importação, abertura comercial e desenvolvimento 

industrial tardios, entre outros. 
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De acordo ainda com o artigo de Comércio Internacional – “Brasil é o país mais fechado 

do mundo”, publicado no Mercado Comum (2015), o Brasil obteve no ano de 1948 2,0% das 

exportações totais mundiais e 1,8% nas importações, perdendo essa participação ao longo dos 

anos, sendo que em 2013 chegou a 1,3% e 1,4% respectivamente. Quanto à diferença entre 

exportações e importações, a qual determina o saldo da balança comercial no primeiro e 

segundo mandatos de Lula, o Brasil obteve um superávit na balança comercial de US$ 150,11 

bilhões e de US$ 110,41 bilhões respectivamente. Porém no primeiro mandato de Dilma 

Rousseff o superávit declinou para US$ 47,51 bilhões. O primeiro déficit do país, desde 2001, 

veio ocorrer em 2014, chegando ao valor de US$ 4,0 bilhões. 

 

1.2- JUSTIFICATIVA 

 

 Esse trabalho tem como finalidade, procurar compreender e elucidar através de 

pesquisas e dados os motivos e causas que levam o Brasil, apesar de ser uma grande economia 

mundial, possuir um grau de abertura econômico pouco significativo.  

Na bibliografia empírica costuma-se perceber uma “relação positiva entre o coeficiente 

de abertura e o crescimento econômico. [...]em média, o acréscimo de 1 ponto percentual ao 

coeficiente de abertura acrescentaria 0,01 ponto percentual à taxa de crescimento per capita. 

Esse resultado equivaleria aproximadamente ao acréscimo de 1% no PIB a longo prazo. ” 

(SARQUIS, 2011, pag.64) 

 Já uma taxa de cobertura superior a 1 ou a 100%, demonstra que um país possui uma 

posição comercial forte (país comercialmente independente), ou seja, é um país que exporta 

mais que importa e por isso possui uma balança comercial superavitária. 

 

1.3 - OBJETIVOS 

 

1.3.1 - OBJETIVO GERAL 

 

 Identificar e analisar o grau de abertura econômico do Brasil em comparação aos países 

participantes do MERCOSUL e da União Europeia, ao longo do período 2003 – 2015. 
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1.3.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Sintetizar e analisar, com base na revisão bibliográfica, o grau de abertura comercial 

brasileira e as causas da sua pequena participação no comércio internacional, apesar de ser 

considerada a 9º maior economia mundial; 

b) Analisar os PIBs, importações e exportações dos países participantes do MERCOSUL 

e da União Europeia para compreender a diferença no grau de abertura econômico e comparar 

com taxa de cobertura desses países. 

c) Verificar as mudanças ocorridas no grau de abertura econômico do Brasil no período de 

2003 a 2015, ou seja, entre os governos de Luís Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Tentar 

perceber e demonstrar se, apesar de serem presidentes do mesmo partido, com propostas 

econômicas semelhantes, o grau de abertura de um presidente para outro se alterou em algum 

nível. 

 

2 - REVISÃO TEÓRICO 

 

Essa parte do trabalho tem como objetivo sintetizar as principais teorias econômicas que 

tentam elucidar o funcionamento do comércio internacional.  

 Segundo Sarquis (2011, pag.27) Adam Smith assim como outros autores, observaram a 

importância do comércio para a riqueza das nações. Perceberam ser o comércio internacional 

elemento eficiente e, até mesmo imprescindível para a “geração de maior riqueza e para o 

aumento do bem-estar dos países”. 

 

2.1-TEORIAS CLÁSSICAS 

 

 Adam Smith (1776) elaborou a teoria conhecida como vantagem absoluta. Essa doutrina 

possui alguns pressupostos como: o trabalho é o único fator de produção; número de horas 

trabalhada por unidade de produto não se modifica com a quantidade produzida. 

 Smith explica as vantagens de livre comércio, ao analisar que a abertura ao comércio 

com outros países acarreta em um ganho importante para os dois parceiros do comércio, mesmo 

que não sejam ganhos equivalentes, levando assim a um aumento da riqueza global. Explica 

que para ocorrer ganhos positivos com o comércio internacional, os países devem buscar se 

especializar em suas vantagens absolutas, ou seja, devem produzir aqueles produtos em que 

será desprendido um menor esforço em relação ao fator trabalho. Por isso o país especializado 
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no produto A (pois gastou menos horas de trabalho na produção), exporta esse bem para o país 

B, e importa do país B aquele produto em que esse se especializou. 

De acordo com a Tabela 3, o país A possui vantagem absoluta em relação ao país B na 

produção de X, pois possui um custo menor (custo de A no produto x=2 e custo de B no produto 

x=4) e a produtividade maior (A=0,5 e B=0,25), já o país B terá vantagem absoluta no produto 

Y. 

              Tabela 3 - Vantagem absoluta de Adam Smith 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

 

 

 Nas Tabelas 4 e 5, há a demonstração do gasto com horas em trabalho em dois tipos de 

economia: a fechada (não há comércio com outros países) e a aberta (haveria troca entre os 

países): 

 

   Tabela 4 - Gasto com trabalho em economia fechada:           
 

 

 

 

 

 Fonte: Elaboração própria. 

 

    Tabela 5 - Gasto com trabalho em economia aberta: 
 

 

 

 

 

 

 Fonte: Elaboração própria. 

BENS X E Y 

Custo (horas de trabalho necessárias para 

produzir 1 unidade) 

Produtividade (produção por hora de 

trabalho) 

PAÍS X Y X Y 

A 2 4 (1/2)=0,5 (1/4)=0,25 

B 4 2 (1/4)=0,25 (1/2)=0,5 

PAÍS X Y TOTAL 

A 2 4 6 

B 4 2 6 

TOTAL 6 6 12 

PAÍS X Y TOTAL 

A 4 - 4 

B - 4 4 

TOTAL 4 4 8 
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Percebe-se que quando não há comércio os países possuem um gasto maior com 

trabalho, já na economia aberta o gasto decorrente com trabalho na produção dos bens 

diminui, pois, o país que tem vantagem absoluta em determinado bem vai passar a produzir 

em dobro, ou seja, a quantidade produzida antes fica no mercado interno e a outra metade vai 

para o comércio internacional. Porém muitos autores perceberam um problema grande na 

teoria de Smith, se determinado país possuísse vantagem absoluta na produção dos dois bens 

o outro país ficaria fora do comércio internacional. 

 David Ricardo (1817) aprimorou a teoria da vantagem absoluta de Smith. Lembrando 

que a teoria da vantagem absoluta de Smith diz que o país vai exportar aquele produto/bem que 

possui maior vantagem absoluta em relação a outros países, e se ocorrer de algum país não 

possuir nenhuma vantagem absoluta na produção de um produto/bem, este ficará fora da 

participação do comércio internacional. Para Ricardo países que não possuíssem nenhuma 

vantagem absoluta em nenhuma produção de bens, poderia também participar do comércio 

internacional, pois haveria aquele bem que ele produziria e exportaria de forma relativamente 

mais eficiente. 

No modelo de David Ricardo são considerados dois bens, o trabalho como único fator 

de produção, os custos de produção são constantes, os mercados são de concorrência perfeita, 

etc. 

A Tabela 6 mostra a produção de vinho e tecido entre Portugal e Inglaterra. 

 

 Tabela 6 - Quantidade de trabalho gasto na produção em homens-ano 

Fonte: Cláudio Gontijo, 2007 

 

Para Smith (teoria da vantagem absoluta), não haveria comércio entre Portugal e 

Inglaterra, uma vez que Portugal é mais eficiente na produção de tecido e vinho. 

David Ricardo elaborou uma fórmula, Razões de Troca Autárcicas (RTA), para verificar 

qual país possui vantagem relativa em relação ao outro, o que levaria a especialização de 

determinado bem. 

Discriminação Portugal Inglaterra 

Vinho (tonel) 80 120 

Tecidos (peça) 90 100 

Preço vinho/tecido 80/90 = 0,888... 120/100 = 1,20 

Preço tecido/vinho 90/80 = 1,125 100/120 = 0,83333... 
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Pelo cálculo acima, verifica-se que Portugal possui vantagem relativa, ou é mais 

eficiente na produção de vinho e por isso se especializaria na produção desse bem, enquanto a 

Inglaterra possui vantagem relativa, ou possui um custo menor na produção de tecido. Por isso 

Portugal exportaria vinho e a Inglaterra exportaria tecido. 

 

2.2 – TEORIA NEOCLÁSSICA 

 

Pela teoria neoclássica a abordagem que possui maior relevância para explicar o 

comércio internacional é o modelo de Heckscher-Ohlin, que diferentemente da teoria de David 

Ricardo, considerada dois fatores de produção, capital e trabalho, e explica que a vantagem 

comparativa entre os países advém com a diferenças que há nas dotações de fatores. Outra 

diferença ente o modelo de Ricardo e de Heckscher-Ohlin respectivamente, é que um atribui a 

existência da vantagem comparativa devido a funções de produções diferentes entres os países, 

já o outro afirma que as funções de produção são idênticas. Além do mais o modelo H-O 

explicita que os países se especializarão e exportarão os bens que são intensivos no fator que 

possuem em abundância. 

As hipóteses que validam o modelo teórico de teorema Heckscher-Ohlin são: funções 

de produção idênticas entre os diversos países, rendimentos constantes de escala, 

irreversibilidade das intensidades dos fatores, além de padrões de consumo idênticos entre os 

países. Em seu modelo são analisados 2 países, usando 2 fatores na produção de 2 bens 

(2x2x2 H-O) 

 

Sarquis (2011), sintetiza que: 

No marco das teorias neoclássicas foram estabelecidos importantes teoremas sobre os 

ajustes de preços. Estes podem ser agrupados em ordem a partir do menos restritivo: 

(a) da insensibilidade dos preços de fatores: em uma pequena economia aberta, as 

demandas por fatores são infinitamente elásticas; 

(b) da igualdade de preços de fatores: os países que produzem o mesmo conjunto de 

produtos, com as mesmas tecnologias e com os mesmos preços de produtos, devem 

ter os mesmos preços de fatores, além de dispor de idênticas proporções de fatores na 

produção; 

(c) da convergência de preços de fatores: a eliminação das barreiras ao comércio entre 

dois países leva, mediante a equalização de preços de produtos, à eliminação de 

diferenças entre preços de fatores, ou seja, à chamada “equalização” de preços de 

fatores; e 

(d) de Stolper-Samuelson: uma elevação do preço do bem intensivo em um 

determinado fator causa a elevação do preço desse fator e a redução do preço do outro 

fator. (SARQUIS, 2011, p.34) 
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2.3 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

De acordo com Averbug (1999), o começo do processo de abertura comercial brasileiro 

ocorreu em um momento em que o mundo passava por uma transformação, a globalização, 

fundamentada em um modelo conhecido como “Novo Regionalismo” marcado pela relação 

entre os países por meio de acordos bilaterais e multilaterais3.  

A forma de evolução do comércio internacional do Brasil, segundo Caron B (2009), se 

deu via “processo de liberalização econômica e das ações governamentais, que influenciaram e 

estimularam” a instauração e o incentivo da “cultura exportadora no Brasil. ” Entre os anos de 

1969 e 1990 o Brasil passou por diferentes planos econômicos4 afim de manter a economia 

estável além de promover a abertura comercial do país. 

Segundo Serra (1990) apud Silva et al. (2008) apud Caron B (2009), entre os anos de 

1980 e início dos anos de 1990, foi um período tumultuado para a economia do país, 

principalmente para os empresários que tinham que lidar com um dualismo temporal, sendo 

que em um período havia a abertura comercial e em outros ocorria períodos de protecionismo, 

fechando assim a economia brasileira para o comércio internacional. 

Para Azevedo et al (1998) o processo de abertura comercial brasileira possuiu três 

principais fases, são elas: 

a) Primeira fase da abertura comercial brasileira – 1988/89. 

Nessa primeira fase as medidas tomadas foram poucas, porém suficientes para causar 

uma mudança na direção comercial no Brasil. Foi um período marcado pelo começo da 

diminuição das tarifas nominais e pela inserção de medidas com objetivo na redução das 

barreiras não-tarifárias5. Entre as medidas está: a diminuição das alíquotas e o cancelamento do 

IOF incidente sobre as importações; redução da taxa de melhoramento dos portos; e a supressão 

de determinados regimes especiais de isenção.  Essas ações visavam aumentar a neutralidade e 

                                                           
2 Como meio de acordo multilaterais temos as zonas de livre comércio, uniões aduaneiras e mercados comuns 
4 Como exemplos de planos econômicos que teve no Brasil temos: Plano Cruzado (1986), substituindo o 

cruzeiro, moeda que estava em circulação. Cruzado 2 (1986), lançado para ajustar o plano antecedente. Bresser 

(1987). Plano Verão (1989). Collor 1 (1990), a moeda volta a se chamar cruzeiro. Collor 2 (1991). Plano Real 

(1994), com a inserção da nova moeda, o real, com o objetivo de controlar a inflação. 
5 As Barreiras Não Tarifárias são aqueles mecanismos e ferramentas de política econômica que afetam o 

comércio internacional sem a necessidade do uso de mecanismos tarifários. E tem como objetivos principais a 

proteção de bens jurídicos importantes para os Estados, como a segurança nacional, a proteção do meio ambiente 

e do consumidor, e ainda, a saúde dos animais e das plantas. 

As barreiras não tarifárias são classificadas em: quotas, barreiras técnicas, medidas sanitárias e fitossanitárias e 

exigências ambientais e laborais. 
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a liberalidade6 do regime comercial, além de ter observado um aumento do grau de abertura. 

Em 1989, o PIB teve um crescimento de 3,2%, as importações atingiram o valor de US$ 18,263 

bilhões representando 4,48% do PIB. 

b) Segunda fase da abertura comercial brasileira – 1990/93. 

Nessa fase houve uma mudança de governo no país, mas a questão da abertura comercial 

que começou em 1988 não foi deixada de lado. O governo Collor decidiu aumentar as mudanças 

implementadas iniciadas durante a primeira fase da abertura comercial dando ênfase para “ a 

eliminação das restrições não tarifárias, a manutenção da redução gradual das alíquotas de 

importação, agora através de um cronograma de redução tarifária, e a abolição da maior parte 

dos regimes especiais de importação. ” (AZEVEDO et al, 1998, p.3). Nesse período a abertura 

comercial da economia brasileira era utilizado como o principal meio do controle da inflação.7 

A situação econômica observada no período de 1990 a 1993 foi: queda do PIB real em 

5%, queda do crescimento econômico causado pelo Plano Collor e pela tendência de 

desvalorização real do câmbio e aumento do volume de importação causado pela abertura 

comercial. 

c) Terceira fase da abertura comercial brasileira – a partir de 1994 

Nesse momento a abertura comercial estava ligada aos interesses do Plano Real, 

possuindo como foco a vigilância da estabilização econômica. Nessa fase houve 3 ciclos, sendo:  

o primeiro ciclo foi no período do 2º semestre de 1994 ao primeiro trimestre de 1995, tendo 

como ponto central a liberalização econômica, observando uma maior abertura do grau de 

abertura comercial. Já o segundo ciclo que, ocorreu de segundo trimestre de 1995 e até o 

segundo trimestre de 1996, foi marcado por uma maior restrição econômica principalmente 

relacionada às importações, observando uma redução da abertura comercial. O terceiro ciclo se 

deu a partir do terceiro trimestre de 1996 e observou um ritmo oposto do segundo ciclo, a 

economia brasileira voltou com a liberalização econômica principalmente devido a pressão 

exercida pelos seus parceiros do Mercosul além do risco de retaliações junto à OMC, porém 

num ritmo menos acelerado que no primeiro ciclo. 

                                                           
6  Neutralidade está relacionada com estímulos dados entre os setores importadores e exportadores. Um regime 

mais liberal demonstra uma diminuição da interferência do governo por meio de políticas comercias menos 

restritivas. 

 
7 Terra (1997) demonstra que a relação existente entre inflação e abertura ocorre quando o governo tem a 

necessidade de recorrer a emissão de moeda perante uma dívida externa alta. Essa emissão desempenha papel de 

equilíbrio entre câmbio real e a oferta de moeda. Sendo assim quanto maior for o grau de abertura menor será a 

taxa de câmbio indispensável para manter a balança de pagamentos em equilíbrio, levando a uma taxa menor de 

criação de moeda. Seguindo essa lógica, quanto maior o grau de abertura, menor será a inflação. 
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O protecionismo econômico foi deixado para trás devido “a necessidade de melhoria da 

competitividade internacional, a incorporação de tecnologia para fazer frente à concorrência 

internacional, controle da inflação e crescimento econômico através da expansão do comércio. 

” (SILVA et al,2008 apud CARON B, 2009) 

De acordo com Manzi (2014), o índice de internacionalização comercial entre 1980 e 

2011 foi distinta entre economias desenvolvidas e em desenvolvimento, as primeiras tiveram o 

aumento do seu índice inferior aos países emergentes. Países como China, México, Índia, 

Turquia e Argentina tiveram suas ligações comercias internacionais intensificados, enquanto o 

Brasil teve um aumento pouco significativo. 

Fernandes (1997), procurou verificar o grau de abertura do setor industrial brasileiro 

além de demonstrar algumas vantagens causadas pelo processo da abertura comercial brasileira. 

Primeiramente, a fim de análise dos resultados buscou determinar um parâmetro, onde um 

coeficiente superior a 0,70 o setor possuiria um alto grau de abertura e coeficientes inferiores a 

0,30 o setor industrial possuiria um baixo grau de abertura. Observou que os setores industriais 

de transformação possuem uma maior integração com o comércio mundial, sendo que os que 

possuem maior grau de abertura econômica no ano de 1995 são: indústrias de material elétrico 

e de comunicação (1,37); minerais não metálicos (1,59) e fumo (0,82) e dentre aqueles que 

possuem um menor grau de abertura estão: têxteis (0,29); metalurgia (0,26); bebidas (0,24) e 

química (0,17). 

Segundo Fernandes (1997), mesmo aqueles setores com menores graus de abertura 

tiveram uma expressiva variação do grau de abertura comparando os anos entre 1992 e 1995, 

como por exemplo o setor de bebidas que teve uma variação do grau de abertura em 209,55%, 

o setor de perfumaria, sabões e velas com variação de 119,61% e o setor têxteis com variação 

de 110,94%.  

Com isso percebe-se que apesar do Brasil ter sido nesse período um país 

economicamente fechado - pois possui vários setores com baixo grau de abertura – verificou-

se uma alta variação do grau de abertura, o que demonstrou que o país vem aos poucos obtendo 

uma maior abertura comercial em comparação ao passado. 

Como vantagens oriundas da abertura comercial observadas por Fernandes (1997) 

temos a modernização das indústrias, o aumento da eficiência que as empresas nacionais 

tiveram que buscar para competir com as empresas estrangeiras, aumentando assim sua 

produção, verificou-se uma baixa nos preços internos devido à concorrência dos produtos 

importados, aumentando assim a competitividade das empresas. No período de 1992 a 1995 

não foi observado um grande aumento das exportações pois não foram implantadas políticas 
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que ajudassem em seu crescimento, sendo que as taxas de importações aumentaram 

consideravelmente e a explicação para isso está na reforma tarifária e na valorização do câmbio. 

 Averbug (1999) expõem que: 

Entre 1988 e 1997, as exportações brasileiras passaram de US$ 33,8 bilhões para US$ 

53 bilhões, um aumento de 57%, com crescimento médio anual de 4,6%. No mesmo 

período, as importações quadruplicaram, crescendo em média 15,4% a.a. e atingindo 

US$ 61,3 bilhões. Em 1998, as exportações caíram 3,5% em razão da crise internacional 

impulsionada pela crise asiática e pelo menor crescimento do comércio mundial, 

quando, ao contrário, no início do ano previa-se que as exportações teriam crescimento 

similar ao de 1997. Como as importações caíram 6,2%, o déficit comercial ficou em 

US$ 6,4 bilhões. Nota-se que os mercados mais importantes na década de 90, tanto pelo 

crescimento relativo quanto pelo volume importado, foram a Associação Latino-

Americana de Integração (Aladi) (crescimento de 317% entre 1990 e 1998, com um 

volume de US$ 13,3 bilhões no último ano), os Estados Unidos (27,8% e US$ 9,9 

bilhões, respectivamente) e a União Europeia (49,4% e US$ 14,7 bilhões). Em 1998, a 

União Europeia continuou sendo o principal destino para as exportações brasileiras, 

com 28,8%, seguida pela Aladi (26,1%), pelos Estados Unidos (19,3%) e pela Ásia 

(11%). (AVERBUG, 1999, p.48/49/50/51) 

 

Segundo a Carta do IBRE (2013), mesmo o Brasil permanecendo como uma economia 

muito fechada nas comparações internacionais é necessário analisar o progresso do grau de 

abertura da economia brasileira nas últimas décadas, para verificar se o país vem ampliando sua 

participação na integração mundial.  Foi observado que o grau de abertura comercial do país 

era em 1991 de 17% e que em 2011 esse grau de abertura foi para 25%, porém esse aumento 

observado não foi suficiente para acompanhar o crescimento mundial, como por exemplo o 

grau médio de abertura dos Brics que foi de 33% em 1991 para 57% em 2011, na América 

Latina o grau médio de abertura foi de 60% em 1991 para 74% em 2011, já a média mundial 

foi de 66% em 1991 para 91% em 2011.  

 Nessa análise percebe-se que o Brasil apesar de ser um país de tamanho continental, 

continua muito fechado e que se observa um aumento tímido em seu grau de abertura em 

comparação com seus vizinhos como a Argentina que no ano de 1991 possuía um grau de 

abertura de 14%, mas que em 2011 chegou a 41%, percebemos a mesma trajetória no Chile e 

Colômbia que passaram respectivamente de 32% e 35% em 1991 para 41% e 39% em 2011. 

(CARTA DO IBRE, 2013) 

 Ainda de acordo com a Carta do IBRE (2013), em comparação feita com 122 países o 

Brasil se encontrava na posição de 119º como o mais fechado em 1991, já em 2011 o país foi 
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para a última posição, porém não podemos tirar conclusões apenas olhando resultados, temos 

que ficar atentos a características e as causas que leva um país a ser menos aberto, como por 

exemplo, se o país é muito grande, ou mais pobre ou ainda se é mais isolado em comparação 

com os outros países observados.  

Porém, segundo Canuto et al (2015) no caso do Brasil, os autores fizeram vários testes, 

dos mais simples ao mais complexos, para tentar achar uma explicação que comprovasse o 

baixo grau de abertura comercial brasileira. Dentre os testes realizados temos, a análise dos 

dados de 2013 envolvendo 176 países “disponíveis nos Indicadores de Desenvolvimento 

Mundial do Banco Mundial (WDI)” em que o resultado obtido foi uma proporção média do 

comércio em relação ao PIB de 96%. Realizaram também “uma regressão OLS simples e 

univariada da penetração do comércio e do PIB em todos os países disponíveis”, utilizando os 

mesmos dados WDI, chegando ao resultado de “que menos de um sexto (15%) do desvio do 

Brasil em relação à média pode ser explicado isoladamente pelo tamanho de sua economia. ” 

Com isso o grau de abertura do Brasil em 2013 que foi de 28% deveria ter sido três vezes maior. 

Depois realizaram uma regressão OLS multivariada com controle do PIB, área e a população e 

mesmo assim o grau de abertura do Brasil deveria ser duas vezes maior do que a observada. O 

único teste que realizaram que mostrava o baixo grau de abertura do país foi quando usaram 

uma “variável dummy LAC na regressão”, e nesse teste desejaria saber se o Brasil estando na 

América Latina influenciaria ou não em seu grau de abertura, e o grau de abertura obtido foi de 

31% demonstrando que o fator localização faz com que tenhamos um grau de abertura menor 

que outros países. 

Para Coutinho (1998), tanto para o Brasil quanto para o Mercosul a alternativa que mais 

os beneficiariam seria tentar ao mesmo tempo uma política de integração multilateral com os 

três principais grandes blocos ou agrupamento como a União Europeia, Ásia e Alca8, 

destacando que esse último grupo seria uma excelente oportunidade tanto comercial quanto de 

investimento. 

 Já Carvalho e Parente (1998), concluem que um acordo comercial com a Alca traria 

prejuízo para o Brasil, pois haveria uma ampliação nas suas importações relativamente maior 

que o das exportações. Chegaram a essa conclusão por meio de algumas simulações baseadas 

                                                           
8 Área de Livre Comércio das Américas – Assinada uma carta por 34 países da América em 1994 que tinha 

como objetivo a criação de diretrizes para a implementação da ALCA. Um bloco econômico de livre comércio 

nas Américas que tem como principal objetivo, aos poucos, extinguir as barreiras alfandegárias entre os países. 

Seu projeto de formação está parado desde 2005. 
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em um modelo de equilíbrio parcial, analisando os efeitos de primeira ordem ocorridos das 

diminuições tarifárias diferenciadas no continente, sob três cenários alternativos. 

Segundo Amann et al (2014) a criação do MERCOSUL teve como principal objetivo 

uma maior conexão econômica e comercial entre os países da América do Sul e que mesmo 

após duas décadas de sua criação é o Brasil, o país participante, que atua como “principal ator 

regional em questões de desenvolvimento econômico internacional. ” Mesmo assim o Brasil 

oferece cada vez menos atenção ao processo comercial com os outros países participantes do 

MERCOSUL, além de tudo, sua participação no bloco influência negativamente o crescimento 

econômico brasileiro por meio do comércio internacional. 

Martins (2002), esclarece que há quatro esferas que os países da América do Sul têm 

que atuar, são elas: a estabilização do Mercosul por meio do fortalecimento e alargamento do 

bloco, o processo de constituição da ALCA, a expectativa de uma provável criação de zona de 

livre comércio com a UE e a inserção das novas normas da OMC. 

De acordo com Thorstensen et al (2014), há décadas que para o Brasil a relação com a 

União Europeia vem sendo muito importante para o comércio exterior brasileiro, porém novos 

desafios tiveram que ser enfrentados devido à crise de 2008, mas isso não impediu que as 

transações para a conclusão do acordo preferencial de comércio fossem retomadas. O Acordo 

de Parceria e Cooperação (APC) tem como objetivos principais: acentuar e fortalecer os fluxos 

comerciais que já existem além de superar as barreiras comerciais que há entre o Brasil e a UE. 

Ainda segundo Thorstensen et al (2014), até o ano de 2012, o Brasil se beneficiava do 

Sistema Geral de Preferências (SGP)9, já que a UE era adepta desse sistema o que possibilitava 

ter normas aduaneira que permitiam tarifas mais baixas de produtos exportados de países em 

desenvolvimento, mas depois da Regulação da UE 978 de 2012 que entrou em vigor em 2014, 

países como Brasil, Argentina, Uruguai e Venezuela perderam esse benefício. 

 Castilho (2000), pontua as regras que existe para que a UE se relacione comercialmente 

com o resto do mundo, são elas: a determinação de regras para acesso de mercadorias 

importadas ao mercado europeu, assim como regras de exportação (regras dadas pela política 

comercial comum), através de acordos preferenciais (dando acesso privilegiado a certos 

                                                           
9 Criado pela Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento no final dos anos 60, com o 

objetivo de estimular as exportações dos países em desenvolvimento e de seu crescimento econômico. É feito 

por meio da concessão tarifária preferencial unilateral e não recíproco, temporário, autônomo. 
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parceiros ao mercado europeu), regimes diferenciados ao entorno do comércio dos setores de 

ferro e aço e têxtil e vestuário, além de adotar a política agrícola comum. 

 Como pontua Castilho (2000) “38% dos fluxos mundiais de comércio”, estão nas mãos 

da UE, sendo que o comércio dentro do bloco aumentou, chegando a 66% do comércio exterior 

total, o que gerou uma redução de comércio com os países fora do bloco. A UE importa mais 

de determinados parceiros comerciais, e são eles:  NAFTA com 21,4%, os oito NPI asiáticos 

responsável pelos 12,6% das importações para UE e os países vizinhos da UE que não aderiram 

ao bloco, que ficam com10,6% das importações. 

 Segundo a Comissão Europeia (2016), a soma do PIB dos 28 Estados-Membros da UE, 

fez com que este bloco seja a maior economia mundial, sendo detentor da maior parte do fluxo 

de comércio. É uma região que possui apenas 7% da população mundial e mesmo assim é 

responsável por um quarto da riqueza mundial. No período de 1999 a 2010 o comércio mundial 

dobrou, além de ser o principal parceiro comercial de 59 países, ficando à frente da China e dos 

EUA. 

Segundo Fernandes (1997), Thorstensen et al (2014) e Martins (2002), em 1995 o 

Mercosul e a União Europeia assinaram o Acordo-Quadro Inter Regional de Cooperação.  Os 

principais produtos brasileiros exportados para a UE são produtos básicos e semimanufaturados 

e os produtos importados da UE para o Brasil são os manufaturados, como automóveis e 

componentes, bens de capital e eletroeletrônicos. 

De acordo com Thorstensen et al (2014), o Conselho Mercado Comum (CMC) aprovou 

no ano de 2000 uma decisão, em que os países integrantes do Mercosul adotaram um acordo de 

“não negociar individualmente acordos de comércio” abrangendo a diminuição de tarifas, o que 

fez com que o Brasil só mantivesse conversas do âmbito comercial com a UE por meio do 

Mercosul. 

“A União Europeia tenciona uma aproximação maior com os latinos americanos, antes 

da formação da Alca, em 2005. O fato de o Mercosul não ser uma união aduaneira consolidada 

causa certa insegurança entre os negociadores europeus. ” (MARTINS, 2002, pg.8) 
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2.4 – CONHECENDO O MERCOSUL 

 

Para entendermos melhor os blocos econômicos Beçak (2000), esclarece que existem 

quatro tipos de relações econômicas, são elas: 

a) A Zona de Preferências Tarifárias: que é determinada pela adoção mútua entre dois ou mais 

países de condições tarifários preferenciais em relação a terceiros. Ex: ALADI.  

b) A Zona de Livre Comércio: Nesse tipo de relação deve haver a supressão das barreiras tanto 

tarifárias quanto as não tarifárias que acontecem sobre o comércio dos países partes do grupo. 

Segundo as regras do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT), para que haja a zona de 

livre comércio, é necessário abranger no mínimo 80% dos bens comercializados. Ex: NAFTA.  

c) A União Aduaneira: Nessa situação, os países que fazem parte de uma Zona de Livre 

Comércio decidem utilizar uma mesma tarifa para importações de mercados externos. Ex: 

MERCOSUL.  

d) O Mercado Comum: Há o acordo de uma livre circulação de mercadorias e circulação de 

fatores de produção (capital e trabalho). Ex: União Europeia. 

Em 1991 foi criado o projeto de criação do Mercosul - Mercado Comum do Sul – (quarto 

maior bloco econômico do mundo), com a função de integrar a Argentina, Brasil, Paraguai e 

Uruguai, em um fluxo de comércio de bens manufaturados e das entradas e saídas de 

investimentos diretos entre os países participantes. 

O Tratado de Assunção buscava como objetivo a União Aduaneira entre Brasil, 

Argentina, Paraguai e Uruguai e para alcançar esse objetivo determinava a redução progressiva 

de tarifas combinadas com o cancelamento das barreiras não tarifárias, o estabelecimento de 

uma Tarifa Externa Comum, a criação de uma política comercial comum para os países que não 

fossem membros, etc.  

Segundo Lopes et al (2006), de 1991 a 1995 foi conhecido como um período de 

transição, onde ocorreram certas obrigações do tratado, sendo a liberalização comercial, a 

aprovação do protocolo de Brasília, onde determina os princípios para a solução de debates do 

Mercosul. Esse período finalizou com a assinatura do Protocolo de Ouro Preto, a partir desse 

ponto o Mercosul já é reconhecido juridicamente como bloco e pode comercializar com o 

exterior. 

Na América Latina vários blocos econômicos se formaram de acordo com as teorias da 

CEPAL, um órgão responsável por promover estudos para o desenvolvimento regional latino-

americano. O Mercosul é o único bloco que ainda continua em vigor e de acordo com o Tratado 

de Assunção, como as principais metas de conexão econômica dos países participantes, por 
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meio da: livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos, do estabelecimento da tarifa 

externa comum, de uma política comercial comum e da organização macroeconômica. 

Segundo Amann et al (2014), o bloco iniciou-se com o interesse entre o Brasil e a 

Argentina de uma maior conexão por meio das suas relações econômicas, como meio de 

facilitar seus fluxos comerciais. E mesmo após anos de formação do bloco, é o Brasil o país 

que possui a maior parcela no produto agregado do grupo, além de ser o principal país a lidar 

com questões de desenvolvimento econômico regional. Mesmo assim o Brasil dá cada vez 

menos atenção ao processo comercial com os outros países participantes do MERCOSUL, além 

de tudo, sua participação no bloco influência negativamente o crescimento econômico 

brasileiro por meio do comércio internacional. 

Desde a formação do Mercosul é observado que o bloco passou por duas fases 

principais, a primeira ocorrendo de 1991 até meados de 1998, verificando desse período um 

forte aumento do comércio entre os países pertencentes ao Mercosul. A segunda fase vai de 

1999 até os dias de hoje, e o que se observa é o distanciamento dos objetivos constituídos pelo 

Tratado de Assunção, além das crises que abateu os países participantes do bloco. E possui 

como objetivo futuro a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos em um mercado 

comum. 

De acordo com Gräf et al (2013), como forma de fazer crescer o comércio entre os países 

integrantes do Mercosul e conservar o crescimento do PIB desses países, o Mercosul aposta na 

manutenção de suas políticas de comércio. O autor dá como exemplo a rápida recuperação que 

esses países tiveram após a crise mundial de 2009, chegando em 2010 a ter um crescimento de 

7,9% a.a. em seu PIB. 

De acordo com Cardoso (2006), o Mercosul mantém diálogos com o Pacto Andino, afim 

de unificar os dois blocos, além disso anseia pela inserção do Chile no bloco, o que não 

aconteceu ainda pois possui tarifas de importação mais baixas do que o Mercosul. O governo 

brasileiro acredita que a inserção do Chile no bloco traria confiabilidade, já que a economia do 

Chile possui credibilidade internacional. 

Hoje o Mercosul é um bloco visto como um fator limitador do desenvolvimento de 

novas redes de acordos internacionais dos seus integrantes além de permanecerem estagnados 

em uma união aduaneira bastante limitada. 

 Atualmente o bloco conta com os Estados partes como: Brasil, Argentina, 

Paraguai, Uruguai e Venezuela. Como Estado parte em processo de adesão desde 2012 tem-se 
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a Bolívia. Já como Estados associados temos: Chile, Peru, Colômbia, Equador, Guiana e 

Suriname.  

Dados sociais dos países participantes do Mercosul (com exceção da Venezuela): 

a) Argentina 

Capital: Buenos Aires, território: 2.780.092 km2, população: 42,2 milhões, seu sistema 

político é a República. É membro do Mercosul desde 1991, e possui como moeda oficial o peso 

argentino. 

b) Bolívia 

Capital: La Paz (capital administrativa, sede do governo) e Sucre (constitucional, 

judicial), território: 1.098.581 km2, população: 11,1 milhões, seu sistema político é a República 

presidencialista. É membro do Mercosul desde 2012, e possui como moeda oficial o boliviano. 

c) Brasil 

Capital: Brasília, território: 8.515.767,049 km2, população: 206,1 milhões, seu sistema 

político é a República. É membro do Mercosul desde 1991, e possui como moeda oficial o real. 

d) Paraguai 

Capital: Assunção território: 406.752 km2, população: 7,1 milhões, seu sistema 

político é a República. É membro do Mercosul desde 1991, e possui como moeda oficial o 

guarani. 

e) Uruguai 

Capital: Montevidéu, território: 176.215 km2, população: 3,6 milhões, seu sistema 

político é a República. É membro do Mercosul desde 1991, e possui como moeda oficial o 

peso uruguaio. 

 

2-5 CONHECENDO A UNIÃO EUROPEIA (UE) 

 

De acordo com o sítio oficial da União Europeia, este bloco foi criado logo após a 

Segunda Guerra Mundial, tendo inicialmente a finalidade de acabar com as guerras entre países 

vizinhos. Sendo que em 1950 ocorre a primeira união econômica e política por meio da 

comunidade europeia do Carvão e Aço. Em 1957 inicia-se o mercado comum através do 

Tratado de Roma que estabeleceu a Comunidade Econômica Europeia. Já na década de sessenta 

os países que faziam parte da União Europeia concordaram em não mais cobrarem os direitos 

aduaneiros durantes as trocas comerciais ocorridas entre os países partes. 
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Os seis países fundadores da UE são a Alemanha, a Bélgica, a França, a Itália, o 

Luxemburgo e os Países Baixos. Em 1973 aderem à UE a Dinamarca, a Irlanda e o Reino Unido. 

A Grécia adere em 1981 e em 1986 Espanha e Portugal. 

Ainda segundo o sítio oficial da UE, o Ato Único Europeu foi um Tratado assinado em 

1987 com a finalidade de criar o Mercado Único, extinguindo assim as barreiras que impediam 

o livre fluxo de comércio. O Mercado Único é concluído em 1993 permitindo dessa forma a 

livre circulação de mercadorias, de serviços, de pessoas e de capitais. 

Já em 1995 aderem a UE a Áustria, a Finlândia e a Suécia, em 2004 mais 10 países 

decidem fazer parte do bloco, em 2007 Bulgária e Romênia e em 2013 a Croácia entra na UE. 

Atualmente é constituída por 28 países. 

No ano 1997, o acordo de “Estabilidade e Crescimento” entra em vigor com o objetivo 

de garantir o equilíbrio das taxas de câmbio entre os países que faziam parte da zona do euro e 

daqueles que não aderiram a nova moeda. 

A partir de 2000 muitos países passam a usar o euro como moeda oficial, atualmente 

usado por 19 dos 28 países integrantes, formando a Zona do Euro e seus bancos centrais 

passaram a fazer parte integrante do Eurosistema.  

O sítio oficial da UE, esclarece que após a crise que abateu o mundo em 2008, o bloco 

decide a partir de 2010 criar a União Bancária, com a finalidade a ajudar os países em 

dificuldade e garantir bancos mais seguros e mais confiáveis.  

Qualquer país Europeu pode requerer se tornar um país membro da UE, basta que o país 

interessado dirija-se ao Conselho, que consultará a Comissão e o Parlamento, após essa consulta 

o Conselho irá pronunciar sua decisão que tem que ser unânime. 

De acordo com informações do sítio oficial da União Europeia, a UE é e tem o objetivo 

de continuar sendo um grande bloco econômico, com grande importância no mercado 

internacional. Na década de 1980 a União Europeia criou acordos com a América Latina, afim 

de alcançar cooperação econômica, industrial, científica e técnica, além de incluir temas 

ambientais e a luta contra as drogas. 20% das exportações e 20% das importações da América 

Latina vêm ou vai para a União Europeia. Essa facilidade no fluxo de comércio é devido ao 

sistema comunitário de preferências generalizadas, que facilita a entrada da América Latina no 

mercado europeu. 

 Diversos países da Ásia extraíram proveitos das políticas comerciais liberais da 

UE além das medidas disponíveis com a finalidade de estimular a importação de produtos dos 

países em desenvolvimento, como o sistema de preferências generalizadas, tendo como objetivo 

alargarem as suas receitas de exportação, levando também ao aumento das exportações da UE. 
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Dados sociais dos países participantes da União Europeia (com exceção de Chipre): 

 

a) Alemanha 

 Capital: Berlim, território: 357 376 km2, população: 81.197.537, sendo 16% da 

população total da UE, seu sistema político é a República Federal Parlamentar. É membro da 

União Europeia desde 01 de janeiro de 1958 e aderiu ao euro em 1999. 

b) Áustria 

 Capital: Viena, território: 83.879 km2, população: 8.576.261, sendo 1,7% da população 

total da UE, seu sistema político é a República Federal Parlamentar. É membro da União 

Europeia desde 01 de janeiro de 1995 e aderiu ao euro em 1999. 

c) Bélgica 

 Capital: Bruxelas, território: 30.528 km2, população: 11.258.434, sendo 2,2% da 

população total da UE, seu sistema político é a Monarquia Constitucional Parlamentar Federal. 

É membro da União Europeia desde 01 de janeiro de 1958 e aderiu ao euro em 1999. 

d) Bulgária 

 Capital: Sófia, território: 110.370 km2, população: 7.202.198, sendo 1,4% da população 

total da UE, seu sistema político é a República Parlamentar. É membro da União Europeia 

desde 01 de janeiro de 2007 e não aderiu ao euro, tendo como moeda oficial Lev búlgaro (BGN). 

e) Croácia 

 Capital: Zagrebe, território: 56.594 km2, população: 4.225.316, sendo 0,8% da 

população total da UE, seu sistema político é a República Parlamentar. É membro da União 

Europeia desde 01 de julho de 2013 e não aderiu ao euro, tendo como moeda oficial kuna croata 

(HRK) 

f) Dinamarca 

 Capital: Copenhagen, território: 42.924 km2, população: 5.659.715, sendo 1,1% da 

população total da UE, seu sistema político é a Monarquia Constitucional Parlamentar. É 

membro da União Europeia desde 01 de janeiro de 1973 e não aderiu ao euro, possuindo como 

moeda oficial a coroa dinamarquesa (DKK). 
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g) Eslováquia 

 Capital: Bratislava, território: 49.035 km2, população: 5.421.349, sendo 1,1% da 

população total da UE, seu sistema político é a República Parlamentar. É membro da União 

Europeia desde 01 de maio de 2004 e aderiu ao euro em janeiro de 2009. 

h) Eslovênia 

 Capital: Liubliana, território: 20.273 km2, população: 2.062.874, sendo 0,4% da 

população total da UE, seu sistema político é a República Parlamentar. É membro da União 

Europeia desde 01 de maio de 2004 e aderiu ao euro em janeiro de 2007. 

i) Espanha 

 Capital: Madrid, território: 505.944 km2, população: 46.449.565, sendo 9,1% da 

população total da UE, seu sistema político é a monarquia constitucional parlamentar. É 

membro da União Europeia desde 01 de janeiro de 1986 e aderiu ao euro em 1999. 

j) Estônia 

 Capital: Tallinn, território: 45.227 km2, população: 1.313.271, sendo 0,3% da 

população total da UE, seu sistema político é a República Parlamentar. É membro da União 

Europeia desde 01 de maio de 2004 e aderiu ao euro em janeiro de 2011. 

k) Finlândia 

 Capital: Helsinque, território: 338.440 km2, população: 5.471.753, sendo 1,1% da 

população total da UE, seu sistema político é a República Parlamentar. É membro da União 

Europeia desde 01 de janeiro de 1995 e aderiu ao euro em janeiro 1999. 

l) França 

Capital: Paris, território: 633.187 km2, população: 66.415.161, sendo 13,1% da população total 

da UE, seu sistema político é a República semipresidencialista. É membro da União Europeia 

desde 01 de janeiro de 1958 e aderiu ao euro em janeiro 1999. 

m) Grécia 

 Capital: Atenas, território: 131.957 km2, população: 10.858.018, sendo 2,1% da 

população total da UE, seu sistema político é a República parlamentar. É membro da União 

Europeia desde 01 de janeiro de 1981 e aderiu ao euro em janeiro 2001. 
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n) Hungria 

 Capital: Budapeste, território: 93.011 km2, população: 9.855.571, sendo 1,9% da 

população total da UE, seu sistema político é a República parlamentar. É membro da União 

Europeia desde 01 de maio de 2004 e não aderiu ao euro, tendo como moeda oficial forint 

húngaro (HUF). 

o) Irlanda 

 Capital: Dublin, território: 69.797 km2, população: 4.628.949, sendo 0,9% da população 

total da UE, seu sistema político é a República parlamentar. É membro da União Europeia desde 

01 de janeiro de 1973 e aderiu a zona do euro em 1 de janeiro de 1999. 

p) Itália 

 Capital: Roma, território: 302.073 km2, população: 60.795.612, sendo 12% da 

população total da UE, seu sistema político é a República Parlamentar. É membro da União 

Europeia desde 01 de janeiro de 1958 e aderiu ao euro em 1999. 

q) Letônia 

 Capital: Riga, território: 64.573 km2, população: 1.986.096, sendo 0,4% da população 

total da UE, seu sistema político é a República Parlamentar. É membro da União Europeia 

desde 01 de maio de 2004 e aderiu ao euro em janeiro de 2014. 

r) Lituânia 

 Capital: Vilnius, território: 65.286 km2, população: 2.921.262, sendo 0,6% da 

população total da UE, seu sistema político é a República Parlamentar. É membro da União 

Europeia desde 01 de maio de 2004 e aderiu ao euro em janeiro de 2015. 

s) Luxemburgo 

 Capital: Luxemburgo, território: 2.586 km2, população: 562.958, sendo 0,1% da 

população total da UE, seu sistema político é a monarquia constitucional parlamentar. É 

membro da União Europeia desde 01 de janeiro de 1958 e aderiu ao euro em janeiro de 1999. 
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t) Malta 

 Capital: Valeta, território: 315 km2, população: 429.344, sendo 0,1% da população total 

da UE, seu sistema político é a república parlamentar. É membro da União Europeia desde 01 

de maio de 2004 e aderiu ao euro em janeiro de 2008. 

u) Países Baixos 

Capital: Amsterdã, território: 41.542 km2, população: 16.900.726, sendo 3,3% da 

população total da UE, seu sistema político é a monarquia constitucional parlamentar. É 

membro da União Europeia desde 01 de janeiro de 1958 e aderiu ao euro em 1999. 

v) Polônia 

Capital: Varsóvia, território: 312.679 km2, população: 38.005.614, sendo 7,5% da 

população total da UE, seu sistema político é a República Parlamentar. É membro da União 

Europeia desde 01 de maio de 2004 e não aderiu ao euro, tendo como moeda oficial zlóti polaco 

(PLN). 

w) Portugal 

Capital: Lisboa, território: 92.226 km2, população: 10.374.822, sendo 2% da população 

total da UE, seu sistema político é a república semipresidencialista. É membro da União 

Europeia desde 01 de janeiro de 1986 e aderiu ao euro em janeiro de 1999. 

x) Reino Unido 

Formado pela Inglaterra, País de Gales, Escócia e a Irlanda do Norte. Capital: Londres, 

território: 248.528 km2, população: 64.875.165, sendo 12,8% da população total da UE, seu 

sistema político é a monarquia constitucional parlamentar. É membro da União Europeia desde 

01 de janeiro de 1973 e não aderiu ao euro, tendo como moeda oficial a libra esterlina (GBP). 

y) República Tcheca 

Capital: Praga, território: 78.868 km2, população: 10.538.275, sendo 2,1% da população 

total da UE, seu sistema político é a República Parlamentar. É membro da União Europeia 

desde 01 de maio de 2004 e não aderiu ao euro, tendo como moeda oficial a coroa checa (CZK). 

z) Romênia 

Capital: Bucareste, território: 238.391 km2, população: 19.870.647, sendo 3,9% da 

população total da UE, seu sistema político é a República semipresidencialista. É membro da 

União Europeia desde 01 de janeiro de 2007 e não aderiu a zona do euro, tendo como moeda 

oficial leu romeno (RON). 
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aa) Suécia 

Capital: Estocolmo, território: 438.574 km2, população: 9.747.355, sendo 1,9% da 

população total da UE, seu sistema político é a monarquia constitucional parlamentar. É 

membro da União Europeia desde 01 de janeiro de 1995 e não aderiu a zona do euro, tendo 

como moeda oficial a coroa sueca (SEK). 

 

 

3 – METODOLOGIA 

 

A metodologia deste trabalho se dá por meio da análise descritiva dos dados para 

compreender como se deu a abertura comercial brasileira e o porquê dela ser pequena, por meio 

da comparação de dados de exportações, importações e PIBs dos países do MERCOSUL e 

União Europeia. Serão utilizados também os cálculos do grau de abertura e da taxa de cobertura. 

Segundo Sarquis (2011), o coeficiente de abertura (CA) demonstra o grau de 

dependência mercantil da economia de um país com os outros países ao redor do mundo. É 

determinada pela divisão “entre a corrente comércio (CC) e o PIB (Y) ”, sendo que o (CC) se 

obtém por meio da soma das exportações (X) e das importações (M). Observa-se o cálculo por 

meio da equação (1). 

    

                    Y

MX

Y

CC
CA




                                                                           

                                                                  Coeficiente do grau de abertura comercial (1) 

 

Sendo assim, a conectividade comercial de um país com o resto do mundo, será maior 

ou menor dependendo do resultado obtido com o coeficiente de abertura (CA). “Quanto maior 

o coeficiente de abertura, maior será a conectividade comercial da economia com o resto do 

mundo. ” (SARQUIS,2011, pag.62) 

Fernandes (1997), estabeleceu uma classificação para o grau de abertura do setor 

brasileiro, onde 0,30 era um setor pouco aberto e 0,70 era um setor aberto. Porém para análise 

do grau de abertura dos países, decidiu-se fazer três classificações, onde um grau de abertura 

até 0,50 (50%), será considerado um país pouco aberto; de 0,51 (51%) a 1 (100%) – 

razoavelmente aberto; e de 1,01 (101%) para mais – país com alta abertura comercial. 
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 Entre as estatísticas descritivas utilizadas estão medidas como: variação percentual do 

grau de abertura de cada um dos países ao longo do tempo, o que determinará sua nova posição 

no ranking que classifica em ordem decrescente os países com base no seu grau de abertura 

comercial. 

Como complemento ao cálculo de grau de abertura foi realizado também o cálculo da 

taxa de cobertura, que nada mais é a percentagem das importações que é coberta pelas 

exportações. O cálculo é simples, precisando apenas dividir a exportação pela importação. 

Uma taxa de cobertura superior a 1 ou 100% significa que o país tem uma posição comercial 

forte, ou seja, é independente comercialmente, já uma taxa menor que 1 demonstra uma posição 

comercial fraca, ou seja, é um país comercialmente dependente. Observa-se o cálculo por meio 

da equação (2). 

                                                                          M

X
c 

 

Taxa de cobertura global (2) 

 

 

3-1 Fonte de dados 

 

Foi analisado o período de 2003 a 2015, período entre os mandatos do Presidente Lula 

e Dilma. Os países escolhidos para a análise foram os membros do Mercosul e União Europeia. 

Mercosul – Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai, Uruguai. A Venezuela apesar de ser 

membro do Mercosul não foi analisada pois os dados coletados estavam discrepantes um dos 

outros. 

União Europeia – Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Dinamarca, 

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

Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixo, Polônia, Portugal, Reino Unido, 

República Tcheca, Romênia e Suécia. Não foi analisado Chipre por dificuldade em encontrar 

todos os dados necessários para a realização dos cálculos. 

Os dados sobre o PIB (corrente- no ano em que o produto foi produzido e 

comercializado) de todos os países foram retirados do sítio do Banco Mundial. Dados de 

exportação e importação dos países membros da União Europeia foram retirados do sítio index 

mundi e CIA factbook. 
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Observação sobre os dados de exportação e importação (correntes) – Fornece a 

quantidade em dólares dos E.U.A em FOB10(Free on board), sendo esse valor calculado a taxa 

de câmbio corrente e não em paridade de poder aquisitivo (PPP) 

Os dados de exportação e importação do Brasil foram retirados do sítio do Banco Central 

do Brasil. 

Exportação e importação da Argentina foram retirados do sítio do Banco Central da 

Argentina, tendo como fonte -  INDEC. Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo. 

Exportação e importação da Bolívia foram retirados do sítio do Banco Central da 

Bolívia, tendo como fonte - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. 

Exportação e importação do Paraguai foram retirados do sítio index mundi e CIA 

factbook. 

Exportação e importação do Uruguai foram retirados do sítio do Banco Central del 

Uruguay (BCU) 

 

4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 – Resultados dos países membros da União Europeia: 

 

 Alemanha 

É a principal economia da União Europeia, considerando o peso do seu PIB, tendo no 

período de 2003 a 2015 um PIB acumulado de aproximadamente US$ 44 trilhões de dólares. 

Entre o ano de 2006 e 2007 foi o período que ocorreu a maior variação do PIB, que teve um 

aumento de 14,60% passando de US$ 3,002 trilhões de dólares para US$ 3,440 trilhões de 

dólares, já de 2014 para 2015 o PIB da Alemanha recuou em 13,23% passando de US$ 3,868 

trilhões de dólares para US$ 3,356 trilhões de dólares. 

Em questão de troca com o resto do mundo, observando a ótica da exportação, a 

Alemanha teve um somatório no período de 2003 a 2015 de US$ 15.495 bilhões de dólares e 

                                                           
10 Refere- se à mercadoria disponibilizada no local de fabricação ou armazenamento (é o popular preço "posto na 

fábrica" ou "a retirar"). O orçamentista deverá então somar as despesas adicionais de carga, transporte, seguro, 

descarga, diferença de ICMS (se comprado em outro Estado), etc. 
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exporta principalmente para: França, Estados Unidos, Reino Unido, China, etc. O Brasil ocupa 

a 24º colocação de destino das exportações alemãs, e os principais produtos e/ ou bens 

importados pelo Brasil são: Máquinas mecânicas, químicos orgânicos, farmacêuticos, 

automóveis, etc. É principalmente exportador de produtos e bens como: automóveis, máquinas 

mecânicas, máquinas elétricas, farmacêuticos, etc. No ano de 2007 para 2008 a exportação da 

Alemanha teve um aumento de 21,90% passando de US$ 1.133 bilhões de dólares para US$ 

1.498 bilhões de dólares, já a maior redução foi de 23,56%, entre o ano de 2008 para 2009, 

provavelmente devido à crise mundial que se abateu em 2008. 

Já pela ótica da importação, a Alemanha adquire seus produtos e/ou bens principalmente 

dos Países Baixos, China, França, Estados Unidos, etc. O Brasil se encontra na 22º posição do 

ranking dos principais países que exportam para a Alemanha, que adquire do Brasil 

principalmente: Café, minérios, farelo de soja, etc. É necessário pontuar que a maior variação 

percentual observado foi entre o ano de 2004 para 2005 com 22,50% e a maior redução ocorreu 

entre o ano de 2008 para 2009 com 22,34%, o mesmo período em que ocorreu a maior redução 

das exportações e mais uma vez a maior causa disso foi a crise de 2008. 

Vale ressaltar que no período de 2003 a 2015 a Alemanha obteve uma balança comercial 

favorável, uma vez que seu saldo (exportação menos importação) foi positivo durante o período 

analisado, como demonstra a Tabela 7: 

Tabela 7 - Saldo comercial da Alemanha em dólares - 2003 a 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 
                   Fonte: Elaboração própria com base nos cálculos executados. 

     *Exp. (exportação), *Imp. (importação), obtidos no sítio index mundi e CIA. 

                  Anos de 2014 e 2015 são estimativas 

Ano *Exp. *Imp. Saldo 

        

2003 608.000.000.000 487.300.000.000 120.700.000.000 

2004 696.900.000.000 585.000.000.000 111.900.000.000 

2005 893.300.000.000 716.700.000.000 176.600.000.000 

2006 1.016.000.000.000 801.000.000.000 215.000.000.000 

2007 1.133.000.000.000 916.400.000.000 216.600.000.000 

2008 1.498.000.000.000 1.232.000.000.000 266.000.000.000 

2009 1.145.000.000.000 956.700.000.000 188.300.000.000 

2010 1.337.000.000.000 1.120.000.000.000 217.000.000.000 

2011 1.408.000.000.000 1.198.000.000.000 210.000.000.000 

2012 1.460.000.000.000 1.222.000.000.000 238.000.000.000 

2013 1.493.000.000.000 1.233.000.000.000 260.000.000.000 

2014 1.498.000.000.000 1.215.000.000.000 283.000.000.000 

2015 1.309.000.000.000 1.017.000.000.000 292.000.000.000 
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Já sobre o grau de abertura, que é a soma das exportações mais importações (corrente 

de comércio) dividido pelo PIB, e a taxa de cobertura, seguem os gráficos 1 e 2: 

     Gráfico 1 – Grau de Abertura (%) da Alemanha - 2003 a 2015 

     Fonte: Elaboração Própria por meio do cálculo executado 

 

    Gráfico 2 -  Taxa de cobertura da Alemanha - 2003 a 2015 

    Fonte: Elaboração Própria por meio do cálculo executado 

 

Observa-se que no ano de 2003 o grau de abertura da Alemanha era de apenas 43,70%, 

uma porcentagem baixa para uma grande economia, que faz parte de um dos mais importantes 

blocos econômicos no mundo. Teve seu primeiro aumento (23,70%) em 2005 com 56,27%, 

voltou a ter uma queda (15,40%) em 2009 para 61,49% (provavelmente causado pela crise de 

2008) e voltou a ter um novo pico (9,20%) em 2012 com 75,76%. Para verificar se o grau de 

abertura da Alemanha tem um peso importante para a economia mundial, foi feito o cálculo da 
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taxa de cobertura, sendo que resultado superior a 1 demonstra que o país tem uma posição forte 

no comércio internacional. O valor médio encontrado para a taxa de cobertura foi de 1,23. Então 

apesar da Alemanha não possuir um elevado grau de abertura, ela é sim uma economia de peso 

e importante para o mundo. 

 

 

 Áustria 

Teve no período de 2003 a 2015 um PIB acumulado de aproximadamente US$ 4,900 

trilhões de dólares, atingindo o ápice em 2014 com um valor de US$ 436,9 bilhões de dólares. 

Entre o ano de 2006 e 2007 foi o período que ocorreu a maior variação do PIB, que teve um 

aumento de 15,60% passando de US$ 334,3 bilhões de dólares para US$ 386,6 bilhões de 

dólares, já de 2014 para 2015 o PIB da Áustria recuou em 14,40% passando de US$ 436,9 

bilhões de dólares para US$ 374,1 bilhões de dólares. 

A Áustria teve um montante de exportação no período de 2003 a 2015 de US$ 1.776 

bilhões de dólares e exporta principalmente para: Alemanha, Estados Unidos, Itália, Suíça, etc. 

O Brasil ocupa 31º colocação de destino das exportações austríacas e os principais produtos e/ 

ou bens importados pelo Brasil são: Máquinas mecânicas, farmacêuticos, ferro e aço, máquinas 

elétricas, etc. No ano de 2004 para 2005 a exportação da Áustria teve um aumento de 17,50%, 

passando de  US$ 83,450 bilhões de dólares para US$ 102,700 bilhões de dólares, já a maior 

redução foi de 17,05%, entre o ano de 2008 para 2009, provavelmente devido à crise mundial 

que se abateu em 2008. 

Já pela ótica da importação, adquire seus produtos e/ou bens principalmente da 

Alemanha, Itália, Suíça, República Tcheca, etc. O Brasil se encontra na 48º posição do ranking 

dos principais países que exportam para a Áustria, que adquire do Brasil principalmente: 

Máquinas mecânicas, aviões, ferro e aço, cereais, etc. É necessário pontuar que a maior variação 

percentual observado foi entre o ano de 2007 para 2008 com 25,80% e a maior redução ocorreu 

entre o ano de 2008 para 2009 com 17,90%, o mesmo período em que ocorreu a maior redução 

das exportações e mais uma vez a maior causa disso está provavelmente associada a crise de 

2008. 

Vale ressaltar que no período de 2003 a 2015 a Áustria obteve uma balança comercial 

uma hora superavitária e em outros momentos estava deficitária, uma vez que seu saldo 
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(exportação menos importação) variou entre positivo e negativo durante o período analisado, 

conforme demonstra a Tabela 8: 

               Tabela 8 - Saldo Comercial da Áustria em dólares US$ - 2003 - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Fonte: Elaboração própria com base nos cálculos executados. 

                     *Exp. (exportação), *Imp. (importação), obtidos no sítio index mundi e CIA. 

                      Anos de 2014 e 2015 são estimativas. 

 

 Já sobre o grau de abertura, que é a soma das exportações mais importações (corrente 

de comércio) dividido pelo PIB, e a taxa de cobertura, seguem os gráficos 3 e 4: 

            Gráfico 3 – Grau de abertura (%) Áustria 2003 a 2015 

Fonte: Elaboração própria por meio de cálculo executado. 

Ano *Exp. *Imp. Saldo 

        

2003 70.000.000.000 74.000.000.000 -4.000.000.000 

2004 83.450.000.000 81.590.000.000 1.860.000.000 

2005 102.700.000.000 101.200.000.000 1.500.000.000 

2006 122.500.000.000 118.800.000.000 3.700.000.000 

2007 133.300.000.000 134.300.000.000 -1.000.000.000 

2008 163.600.000.000 168.900.000.000 -5.300.000.000 

2009 135.700.000.000 138.700.000.000 -3.000.000.000 

2010 157.400.000.000 156.000.000.000 1.400.000.000 

2011 173.600.000.000 183.300.000.000 -9.700.000.000 

2012 160.100.000.000 163.200.000.000 -3.100.000.000 

2013 165.600.000.000 167.900.000.000 -2.300.000.000 

2014  166.000.000.000 164.000.000.000 2.000.000.000 

2015  142.900.000.000 140.000.000.000 2.900.000.000 
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Gráfico 4 – Taxa de cobertura da Áustria - 2003 a 2015 
Fonte: Elaboração própria por meio de cálculo executado. 

 

             Observa-se que no ano de 2003 o grau de abertura da Áustria era de apenas 55,23%, 

uma porcentagem até então baixa para uma economia desenvolvida e que faz parte da União 

Europeia (um dos maiores blocos econômicos do mundo). Teve seu primeiro aumento (17,70%) 

em 2005 com 56,27%, e ficou oscilando nos anos seguinte alcançando seu pico em 2011 com 

83,19% e a partir daí teve sucessivas quedas. Para verificar se o grau de abertura da Áustria tem 

um peso importante para a economia mundial, foi feito o cálculo da taxa de cobertura, sendo 

que resultado superior a 1 demonstra que o país tem uma posição forte no comércio 

internacional. O valor médio encontrado para a taxa de cobertura foi de 0,99, oscilando no 

período entre 1,022 e 0,94, ou seja, a Áustria demonstra uma certa dependência comercial com 

o resto do mundo. 

 

 

 Bélgica 

Teve no período de 2003 a 2015 um PIB acumulado de aproximadamente US$ 6 trilhões 

de dólares. Entre o ano de 2003 e 2004 foi o período que ocorreu a maior variação do PIB, que 

teve um aumento de 16,30% passando de US$ 319 bilhões de dólares para US$ 370,9 bilhões 

de dólares, já de 2014 para 2015 o PIB da Bélgica recuou em 14,50% passando de US$ 531,24 

bilhões de dólares para US$ 454,04 bilhões de dólares. 

Analisando a exportação, a Bélgica teve um acumulado no período de 2003 a 2015 de 

US$ 3.653 bilhões de dólares e exporta principalmente para: Alemanha, França, Países Baixos, 
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Reino Unido, etc. O Brasil ocupa 18º colocação de destino das exportações belgas e os 

principais produtos e/ ou bens importados pelo Brasil são: produtos farmacêuticos, produtos 

químicos orgânicos, produtos diversos das indústrias químicas, plásticos etc. No ano de 2004 

para 2005 a exportação da Bélgica teve um aumento de 32% passando de  US$ 182,9 bilhões 

de dólares para US$ 255,7 bilhões de dólares, já a maior redução foi de 29,70%, entre o ano de 

2008 para 2009, provavelmente devido à crise mundial que se abateu em 2008. 

Já pela ótica da importação, adquire produtos e/ou bens importados, principalmente de 

países como: Países Baixos, Alemanha, França, Estados Unidos, etc. O Brasil se encontra na 

23º posição do ranking dos principais países que exportam para a Bélgica, que adquire do Brasil 

principalmente: preparação de produtos hortícolas, café, chá, mate e especiarias, tabaco, etc. É 

necessário pontuar que a maior variação percentual observado foi entre os anos de 2006 para 

2007 com 26,09% e 2010 para 2011 com 26,06% e a maior redução ocorreram entre os anos de 

2008 para 2009 com 32,60%  e 2014 para 2015 com 20,18%, essas duas quedas acompanham 

a redução também ocorridas nas exportações.  

Vale ressaltar que no período de 2003 a 2015 a Bélgica obteve uma balança comercial 

que uma hora estava superavitária e em outros momentos estava deficitária, uma vez que seu 

saldo (exportação menos importação) variou entre positivo e negativo durante o período 

analisado, como demonstra a Tabela 9: 
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   Tabela 9 - Saldo comercial da Bélgica em dólares US$ - 2003 a 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Fonte: Elaboração própria com base nos cálculos executados.  

                  *Exp. (exportação), Imp. (importação), obtidos no sítio index mundi e CIA. 

                   Anos de 2014 e 2015 são estimativas. 

 

Já sobre o grau de abertura, que é a soma das exportações mais importações (corrente 

de comércio) dividido pelo PIB, e a taxa de cobertura, seguem os gráficos 5 e 6: 

 

                  Gráfico 5 – Grau de abertura (%) da Bélgica - 2003 a 2015 

        Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

Ano *Exp. *Imp. Saldo 

        

2003 162.000.000.000 152.000.000.000 10.000.000.000 

2004 182.900.000.000 173.000.000.000 9.900.000.000 

2005 255.700.000.000 235.000.000.000 20.700.000.000 

2006 269.600.000.000 264.500.000.000 5.100.000.000 

2007 335.300.000.000 333.500.000.000 1.800.000.000 

2008 371.500.000.000 387.700.000.000 -16.200.000.000 

2009 261.100.000.000 261.300.000.000 -200.000.000 

2010 279.200.000.000 281.700.000.000 -2.500.000.000 

2011 344.900.000.000 355.100.000.000 -10.200.000.000 

2012 315.400.000.000 322.000.000.000 -6.600.000.000 

2013 295.300.000.000 310.200.000.000 -14.900.000.000 

2014 320.200.000.000 325.200.000.000 -5.000.000.000 

2015 259.900.000.000 259.600.000.000 300.000.000 
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             Gráfico 6 – Taxa de cobertura da Bélgica - 2003 a 2015 

                Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos 

 

 

Observa-se que no ano de 2004 o grau de abertura da Bélgica era de 96%, e teve seu 

primeiro aumento (32%) em 2005 com 126,70%, e passou por sucessivos aumentos nos anos 

seguinte alcançando seu pico em 2008 com 146,40%, sendo que ano de 2008 para 2009 teve 

uma queda de 26,40%, não conseguindo mais chegar ao valor obtido em 2008. Para verificar 

se o grau de abertura da Bélgica tem um peso importante para a economia mundial, foi feito o 

cálculo da taxa de cobertura, sendo que resultado superior a 1 demonstra que o país tem uma 

posição forte no comércio internacional. O valor médio encontrado para a taxa de cobertura foi 

de 1,005, oscilando no período entre 1,088 e 0,951, sendo assim, a Bélgica, variou no período 

analisado, entre independência e dependência comercial. 

 

 

 Bulgária 

A Bulgária é um país relativamente novo na União Europeia. Obteve no período de 2003 

a 2015 um PIB acumulado de aproximadamente US$ 584,3 bilhões de dólares. Entre o ano de 

2006 e 2007 foi o período que ocorreu a maior variação do PIB, que teve um aumento de 

30,50% passando de US$ 34,3 bilhões de dólares para US$ 44,8 bilhões de dólares, já de 2014 

para 2015 o PIB do país recuou em 13,70% passando de US$ 56,7 bilhões de dólares para US$ 

48,95 bilhões de dólares. 
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Comparado as outras economias analisadas até agora, a Bulgária possui uma economia 

modesta, devendo sempre levar em consideração o tamanho do país e a sua população. É um 

país principalmente importador de produtos e/ou bens como: combustíveis, máquinas 

mecânicas, máquinas elétricas, automóveis, etc. Importa de países como: Rússia, Alemanha, 

Itália, Romênia, etc. Cabendo ao Brasil a colocação de 42º no ranking dos principais países 

exportadores para Bulgária, exportando principalmente minérios, tabaco, café, preparações 

alimentícias, etc. 

Como a Bulgária tem características de país importador, sua balança comercial se 

manteve deficitária no período analisado, como demonstra a Tabela 10: 

 

 Tabela 10 - Saldo comercial da Bulgária em dólares US$ - 2003 a 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fonte: Elaboração própria com base nos cálculos executados. 

 *Exp. (exportação), *Imp. (importação), obtidos no sítio index mundi e CIA. 

                Anos de 2014 e 2015 são estimativas 

 

 

Já sobre o grau de abertura, que é a soma das exportações mais importações (corrente 

de comércio) dividido pelo PIB, e a taxa de cobertura, seguem os gráficos 7 e 8: 

Ano *Exp. *Imp. Saldo 

        

2003 5.300.000.000 6.900.000.000 -1.600.000.000 

2004 7.340.000.000 9.720.000.000 -2.380.000.000 

2005 9.130.000.000 12.230.000.000 -3.100.000.000 

2006 11.670.000.000 15.900.000.000 -4.230.000.000 

2007 15.500.000.000 23.800.000.000 -8.300.000.000 

2008 22.510.000.000 34.880.000.000 -12.370.000.000 

2009 16.530.000.000 22.220.000.000 -5.690.000.000 

2010 19.330.000.000 22.780.000.000 -3.450.000.000 

2011 28.120.000.000 30.860.000.000 -2.740.000.000 

2012 26.820.000.000 31.500.000.000 -4.680.000.000 

2013 27.900.000.000 32.880.000.000 -4.980.000.000 

2014 27.940.000.000 31.630.000.000 -3.690.000.000 

2015 24.620.000.000 26.740.000.000 -2.120.000.000 
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Gráfico 7 – Grau de abertura (%) da Bulgária - 2003 a 2015 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

 

 

Gráfico 8 – Taxa de cobertura da Bulgária - 2003 a 2015 

              Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 
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grau de abertura da Bulgária tem um peso importante para a economia mundial, foi feito o 
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posição forte no comércio internacional. O valor médio encontrado para a taxa de cobertura foi 

de 0.8, sendo assim a Bulgária é um país dependente comercialmente do resto do mundo. 

 

 

 Croácia 

A Croácia é um país novo na União Europeia. Obteve no período de 2003 a 2015 um 

PIB acumulado de aproximadamente US$ 707,435 bilhões de dólares. Entre o ano de 2003 e 

2004 foi o período que ocorreu a maior variação do PIB, que teve um aumento de 20% passando 

de US$ 34,7 bilhões de dólares para US$ 41,56 bilhões de dólares, já de 2014 para 2015 o PIB 

do país recuou em 14,70% passando de US$ 57,13 bilhões de dólares para US$ 48,73 bilhões 

de dólares. 

Comparado as outras economias analisadas, a Croácia, assim como a Bulgária, possui 

uma economia modesta, sendo um país principalmente importador de produtos e/ou bens como: 

combustíveis, máquinas mecânicas, máquinas elétricas, automóveis, etc. As importações 

provêm de países como: Alemanha, Itália, Eslovênia, Áustria etc. Cabendo ao Brasil a 

colocação de 34º no ranking dos principais países exportadores para a Croácia, exportando 

principalmente açúcar, minérios, farelo de soja, café, etc. 

Devido a essa característica de país importador, sua balança comercial se manteve 

deficitária no período analisado, como demonstra a Tabela 11: 
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Tabela 11 - Saldo comercial da Croácia em dólares US$ - 2003 a 2015 

Ano *Exp. *Imp. Saldo 

        

2003 4.900.000.000 10.700.000.000 -5.800.000.000 

2004 6.360.000.000 12.860.000.000 -6.500.000.000 

2005 7.850.000.000 16.700.000.000 -8.850.000.000 

2006 10.300.000.000 18.930.000.000 -8.630.000.000 

2007 11.170.000.000 21.790.000.000 -10.620.000.000 

2008 14.690.000.000 30.740.000.000 -16.050.000.000 

2009 10.720.000.000 21.000.000.000 -10.280.000.000 

2010 11.510.000.000 20.930.000.000 -9.420.000.000 

2011 12.280.000.000 20.400.000.000 -8.120.000.000 

2012 12.420.000.000 20.240.000.000 -7.820.000.000 

2013 12.360.000.000 21.740.000.000 -9.380.000.000 

2014 13.840.000.000 22.910.000.000 -9.070.000.000 

2015 12.940.000.000 20.570.000.000 -7.630.000.000 

          Fonte: Elaboração própria com base nos cálculos executados. 

         *Exp. (exportação), *Imp. (importação), obtidos no sítio index mundi e CIA. 

          Anos de 2014 e 2015 são estimativas 

 

 

Já sobre o grau de abertura, que é a soma das exportações mais importações (corrente 

de comércio) dividido pelo PIB, e a taxa de cobertura, seguem os gráficos 9 e 10: 

                  Gráfico 9 – Grau de Abertura (%) da Croácia - 2003 a 2015 

                     Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos 
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                  Gráfico 10 – Taxa de cobertura da Croácia - 2003 a 2015 

                      Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

 

De 2003 a 2006 o país passou por discretos aumentos em seu grau de abertura, ocorrendo 

uma queda de 5,30% em 2007 e tendo o pico em 2015 com 68,80%. De 2008 para 2015 vemos 

discretas reduções e aumentos na porcentagem do grau de abertura, chegando a 64,50% em 

2008 e 52,50% em 2011. O grau de abertura da Croácia não é grandioso, mas para verificar se 

tem um peso importante para a economia mundial, foi feito o cálculo da taxa de cobertura, 

sendo que resultado superior a 1 demonstra que o país tem uma posição forte no comércio 

internacional. O valor médio encontrado para a taxa de cobertura foi de 0,54, com esse resulta 

percebe-se que a Croácia é um país dependente comercialmente do resto do mundo. 

 

 Dinamarca 

Teve no período de 2003 a 2015 um PIB acumulado de aproximadamente US$ 3,975 

trilhões de dólares. Entre o ano de 2003 e 2004 foi o período que ocorreu a maior variação do 

PIB, que teve um aumento de 15,20% passando de US$ 218,1 bilhões de dólares para US$ 

251,24 bilhões de dólares, já de 2014 para 2015 o PIB da Dinamarca recuou em 14,72% 

passando de US$ 346,12 bilhões de dólares para US$ 295,17 bilhões de dólares. 

Observando a ótica da exportação, a Dinamarca teve um montante no período de 2003 

a 2015 de US$ 1.208 bilhões de dólares e exporta principalmente para: Alemanha, Suécia, 

Reino Unido, Estados Unidos etc. O Brasil ocupa 22º colocação de destino das exportações 
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dinamarquesas e os principais produtos e/ ou bens importados pelo Brasil são: Máquinas 

mecânicas, diversos produtos das indústrias químicas, farmacêuticos, químicos orgânicos etc. 

Nos anos de 2003 a 2005 a exportação da Dinamarca  teve dois aumentos de 13,97% e 13,88% 

respectivamente, já a maior redução foi de 20,36%, entre o ano de 2008 para 2009. 

Já pela ótica da importação, o saldo comercial no período analisado foi de US$ 1.105 

bilhões de dólares e adquire seus produtos e/ou bens principalmente da Alemanha, Suécia, 

Países Baixos, China etc. O Brasil se encontra na 24º posição do ranking dos principais países 

que exportam para a Dinamarca, que adquire do Brasil principalmente: farmacêuticos, farelo 

de soja, madeira, café, etc. É necessário pontuar que a maior variação percentual observado foi 

entre o ano de 2007 para 2008 com 30,32% e a maior redução ocorreu entre o ano de 2008 para 

2009 com 20,36%, o mesmo período em que ocorreu a maior redução das exportações. 

Vale ressaltar que no período de 2003 a 2015 a Dinamarca obteve uma balança 

comercial predominantemente superavitária, ocorrendo o déficit apenas no ano de 2008, como 

demonstra a Tabela 12: 

 

 Tabela 12 - Saldo comercial da Dinamarca em dólares US$ - 2003 a 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: Elaboração própria com base nos cálculos executados. 

     *Exp. (exportação), Imp. (importação), obtidos no sítio index mundi e CIA. 

      Anos de 2014 e 2015 são estimativas. 

 

 

Ano *Exp. *Imp. Saldo 

        

2003 56.300.000.000 47.900.000.000 8.400.000.000 

2004 64.160.000.000 54.470.000.000 9.690.000.000 

2005 73.060.000.000 63.450.000.000 9.610.000.000 

2006 84.950.000.000 74.690.000.000 10.260.000.000 

2007 93.930.000.000 89.320.000.000 4.610.000.000 

2008 114.900.000.000 116.400.000.000 -1.500.000.000 

2009 91.510.000.000 84.460.000.000 7.050.000.000 

2010 99.370.000.000 90.830.000.000 8.540.000.000 

2011 111.700.000.000 102.100.000.000 9.600.000.000 

2012 105.100.000.000 96.990.000.000 8.110.000.000 

2013 106.000.000.000 98.450.000.000 7.550.000.000 

2014 111.400.000.000 101.300.000.000 10.100.000.000 

2015 95.970.000.000 85.020.000.000 10.950.000.000 
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Já sobre o grau de abertura, que é a soma das exportações mais importações (corrente 

de comércio) dividido pelo PIB, e a taxa de cobertura, seguem os gráficos 11 e 12: 

 

                  Gráfico 11 – Grau de Abertura (%) da Dinamarca - 2003 a 2015. 

                      Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

 

                  Gráfico 11 – Taxa de cobertura da Dinamarca - 2003 a 2015. 

                     Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 
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ano de 2008 com 65,60%. Por não possuir alto grau de abertura, o cálculo da taxa de cobertura 
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serviu para tentar observar se a economia da Dinamarca possuía alta ou baixa dependência 

comercial. O resultado obtido em média foi de 1,10, como o valor encontrado foi superior a 1, 

a Dinamarca não possui grande dependência comercial com o resto do mundo e possui uma 

posição comercial forte. 

 

 Eslováquia 

Teve no período de 2003 a 2015 um PIB acumulado de aproximadamente US$ 1,077 

trilhões de dólares. Entre o ano de 2003 para 2004 e 2006 para 2007 foi o período que ocorreu 

a maior variação do PIB, que teve um aumento de 22,50% e 22,30% respectivamente, já as 

maiores reduções ocorreram respectivamente entre os anos de 2008 para 2009 (11,40%) e 2014 

para 2015 (13,60%). 

Pela ótica da exportação, a Eslováquia teve um montante no período de 2003 a 2015 de 

US$ 733,85 bilhões de dólares e exporta principalmente para: Alemanha, República Tcheca, 

Polônia, Áustria, etc. O Brasil ocupa 50º colocação de destino das exportações eslovacas e os 

principais produtos e/ ou bens importados pelo Brasil são: Máquinas mecânicas, máquinas 

elétricas, automóveis, produtos químicos orgânicos, etc. Entre o ano de 2007 para 2008 a 

exportação da Eslováquia teve um aumento de 83,07%, já de 2008 para 2009 sofreu a maior 

queda com 23,80%. 

Já observando as importações, o montante do período analisado foi de US$ 709,4 

bilhões de dólares e adquire seus produtos e/ou bens principalmente da Alemanha,  República 

Tcheca, Áustria, Hungria, etc. O Brasil se encontra na 56º posição do ranking dos principais 

países que exportam para a Eslováquia, que adquire do Brasil principalmente: máquinas 

mecânicas, obras de ferro ou aço, instrumentos de precisão, máquinas elétricas, etc. É 

necessário pontuar que a maior variação percentual observado foi entre o ano de 2003 para 2004 

com 42,20% e a maior redução ocorreu entre o ano de 2008 para 2009 com 27,10%, 

acompanhando a queda nas exportações. 

A Eslováquia é outra economia modesta dentro da União Europeia, sendo que nos anos 

de 2003 a 2008 teve uma balança comercial deficitária, acompanhada pelo baixo grau de 

abertura e pela posição mais fraca no comércio internacional, segundo o cálculo da taxa de 

cobertura. Porém a partir de 2008 a economia da Eslováquia sofreu uma reviravolta, passando 

a ter uma balança comercial superavitária, um grau de abertura mais elevado e possuindo uma 
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posição um pouco mais forte no comércio internacional, já que o resultado da taxa de cobertura 

se elevou. Segue a Tabela 13 do saldo comercial, e o gráfico 13 do grau de abertura: 

  Tabela 13 - Saldo comercial da Eslováquia em dólares US$ - 2003 a 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

              Fonte: Elaboração própria com base nos cálculos executados.   

     *Exp. (exportação), *Imp. (importação), obtidos no sítio index mundi e CIA.                                

      Anos de 2014 e 2015 são estimativas 

 

 

                 Gráfico 13 – Grau de abertura (%) Eslováquia - 2003 a 2015. 

                     Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

 

Observa-se no gráfico 13, que em 2003 o grau de abertura do país era de apenas 60,60% 

e que nos anos seguintes houve um leve aumento, se mantendo estável entre os anos de 2005, 

2006 e 2007. Em 2008 o grau de abertura obtido foi de 146,10%, tendo uma leve queda de 

Ano *Exp. *Imp. Saldo 

        

2003 12.900.000.000 15.400.000.000 -2.500.000.000 

2004 21.250.000.000 21.900.000.000 -650.000.000 

2005 29.240.000.000 29.670.000.000 -430.000.000 

2006 32.390.000.000 34.480.000.000 -2.090.000.000 

2007 39.640.000.000 41.840.000.000 -2.200.000.000 

2008 72.570.000.000 73.620.000.000 -1.050.000.000 

2009 55.320.000.000 53.670.000.000 1.650.000.000 

2010 64.180.000.000 62.430.000.000 1.750.000.000 

2011 86.710.000.000 72.030.000.000 14.680.000.000 

2012 80.670.000.000 75.990.000.000 4.680.000.000 

2013 82.700.000.000 77.960.000.000 4.740.000.000 

2014 83.160.000.000 79.360.000.000 3.800.000.000 

2015 73.120.000.000 71.090.000.000 2.030.000.000 
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15,80% em 2009 chegando a 122,90%, seguido de pequenos aumentos, se mantendo novamente 

estável entre os anos de 2011 a 2015, sendo esse último ano atingindo 166,60%. Já a taxa de 

cobertura passou de 0,9 em 2008 para 1,03 em 2009, primeiro ano em que o país conseguiu 

adquirir uma posição mais estável no comércio internacional, sendo que em 2011 atingiu 1,20. 

Segue o gráfico 14 para análise da taxa de cobertura da Eslováquia: 

 

  Gráfico 14 – Taxa de cobertura da Eslováquia - 2003 a 2015. 

                Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

 

 Eslovênia 

Teve no período de 2003 a 2015 um PIB acumulado de aproximadamente US$ 579,5 

bilhões de dólares, atingindo o ápice em 2008 com um valor de US$ 55,59 bilhões de dólares. 

Entre o ano de 2006 para 2007 foi o período que ocorreu a maior variação do PIB, que teve um 

aumento de 21,50%, já a maior redução ocorreu entre o ano de 2014 para 2015 (13,60%). 

Pela prisma da exportação, a Eslovênia teve um montante no período de 2003 a 2015 de 

US$ 296,98 bilhões de dólares e exporta principalmente para: Alemanha, Itália, Áustria, 

Croácia, etc. O Brasil ocupa 50º colocação de destino das exportações eslovacas e os principais 

produtos e/ ou bens importados pelo Brasil são: máquinas elétricas, produtos farmacêuticos, 

máquinas mecânicas, ferro, aço, etc. Sendo um país principalmente exportador de produtos e 

bens como: automóveis, máquinas elétricas, máquinas mecânicas, produtos farmacêuticos, etc. 

Entre o ano de 2007 para 2008 a exportação da Eslovênia  teve um aumento de 35,47%, já de 

2008 para 2009 sofreu a maior queda com 23,80%. 
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Já pelo enfoque das importações, o montante do período analisado foi de US$ 307,9 

bilhões de dólares e adquire seus produtos e/ou bens principalmente da Alemanha,  Itália, 

Áustria, China, etc. O Brasil se encontra na 22º posição do ranking dos principais países que 

exportam para a Eslovênia, que adquire do Brasil principalmente: farelo de soja, café, chá, mate 

e especiarias, minérios, etc. É necessário pontuar que a maior variação percentual observado 

foi entre o ano de 2007 para 2008 com 41,70% e a maior redução ocorreu entre o ano de 2008 

para 2009 com 29,70%, acompanhando a queda nas exportações. 

A Eslovênia, assim como outras, é outra economia modesta dentro da União Europeia, 

obtendo nos anos de 2003 a 2013 uma balança comercial deficitária, porém possuindo um grau 

de abertura satisfatório, mas se mantendo em uma posição mais fraca no comércio 

internacional, com uma taxa de cobertura de 0,96, pelo menos até 2014 quando a balança 

comercial se tornou superavitária, e a taxa de cobertura passou a ser de 1,05. Segue a Tabela 14 

do saldo comercial, e o gráfico 15 do grau de abertura: 

Tabela 14 - Saldo comercial da Eslovênia em dólares US$ - 2003 a 2015 

   Fonte: Elaboração própria com base nos cálculos executados. 

 *Exp. (exportação), *Imp. (importação), obtidos no sítio index mundi e CIA. 

   Anos de 2014 e 2015 são estimativas. 

 

 

 

 

 

Ano *Exp. *Imp. Saldo 

        

2003 10.300.000.000 11.100.000.000 -800.000.000 

2004 11.980.000.000 12.630.000.000 -650.000.000 

2005 14.970.000.000 16.070.000.000 -1.100.000.000 

2006 18.530.000.000 19.620.000.000 -1.090.000.000 

2007 21.850.000.000 23.590.000.000 -1.740.000.000 

2008 29.590.000.000 33.430.000.000 -3.840.000.000 

2009 22.530.000.000 23.500.000.000 -970.000.000 

2010 24.970.000.000 25.960.000.000 -990.000.000 

2011 28.770.000.000 30.580.000.000 -1.810.000.000 

2012 27.580.000.000 28.010.000.000 -430.000.000 

2013 28.730.000.000 29.490.000.000 -760.000.000 

2014 30.510.000.000 28.940.000.000 1.570.000.000 

2015 26.670.000.000 25.010.000.000 1.660.000.000 
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  Gráfico 15 – Grau de abertura (%) da Eslovênia - 2003 a 2015. 

   Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

Observa-se no gráfico 15, que em 2003 o grau de abertura do país era 72,06% e que nos 

anos de 2005, 2006, 2007 e 2008 passou por sucessivos aumentos. Em 2008 o grau de abertura 

obtido foi de 113,36%, tendo uma leve queda de 19,20% em 2009 chegando a 91,60%, seguido 

de pequenos aumentos, se mantendo novamente estável entre os anos de 2012 a 2015, sendo 

esse último ano atingindo 120,90%. Já a taxa de cobertura da Eslovênia se manteve abaixo de 

1 durante 2003 a 2013 demonstrando que apesar de possuir um grau de abertura satisfatório é 

um país que demanda certa dependência e possui uma posição comercial fraca. O primeiro ano 

em que o país conseguiu adquirir uma posição mais estável no comércio internacional, foi em 

2014 quando atingiu a taxa de cobertura de1,05. Segue o gráfico 16 para análise da taxa de 

cobertura da Eslovênia: 
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        Gráfico 16 – Taxa de Cobertura da Eslovênia – 2003 A 2015. 

          Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

 

 Espanha 

É uma das principais economias da União Europeia, tendo no período de 2003 a 2015 

um PIB acumulado de aproximadamente US$ 17,221 trilhões de dólares, atingindo o ápice em 

2014 com um valor de US$ 1,381 trilhões de dólares. Entre o ano de 2003 e 2004 foi o período 

que ocorreu a maior variação do PIB, que teve um aumento de 18% passando de US$ 906,85 

bilhões de dólares para US$ 1,070 trilhões de dólares, já a maior redução (13,20%) do PIB 

espanhol ocorreu entre 2014 a 2015 passando de US$ 1,381 trilhões de dólares para US$ 1,199 

trilhões de dólares. 

Em questão de troca com o resto do mundo, observando a ótica da exportação, a Espanha 

teve um somatório no período de 2003 a 2015 de US$ 3.296,500 bilhões de dólares e exporta 

principalmente para: França, Alemanha, Portugal, Itália, etc. O Brasil ocupa a 16º posição de 

destino das exportações espanholas, e os principais produtos e/ ou bens importados pelo Brasil 

são: Máquinas mecânicas, combustíveis, máquinas elétricas, químicos orgânicos, etc. É 

principalmente exportador de produtos e bens como: automóveis, máquinas mecânicas, 

combustíveis, máquinas elétricas, etc. No ano de 2012 para 2013 a exportação da Espanha teve 

um aumento de US$ 291,7 bilhões de dólares para US$ 458 bilhões de dólares, já a maior 

redução foi de 30,80%, entre o ano de 2013 para 2014. 

Já pelo enfoque da importação, o ano de 2012 para 2013 teve o valor mais elevado, 

passando de US$ 323,7 bilhões de dólares para US$ 431 bilhões de dólares e adquire seus 
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produtos e/ou bens principalmente da Alemanha, França, China, Itália etc. O Brasil se encontra 

na 18º posição do ranking dos principais países que exportam para a Espanha, que adquire do 

Brasil principalmente: soja em grãos e sementes, combustíveis, minérios, farelo de soja, etc. A 

maior redução ocorreu entre o ano de 2008 para 2009 com 30,80%. 

Vale ressaltar que no período de 2003 a 2015 a Espanha obteve um saldo da balança 

comercial desfavorável, uma vez que seu saldo (exportação menos importação) foi negativo 

durante o período analisado, como demonstra a Tabela 15: 

 

    Tabela 15 - Saldo comercial da Espanha em dólares US$ - 2003 a 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos cálculos executados. 

 *Exp. (exportação), *Imp. (importação), obtidos no sítio index mundi e CIA. 

     Anos de 2014 e 2015 são estimativas. 

 

Já sobre o grau de abertura, que é a soma das exportações mais importações (corrente 

de comércio) dividido pelo PIB, e a taxa de cobertura, seguem os gráficos 17 e 18: 

 

Ano *Exp. *Imp. Saldo 

        

2003 122.200.000.000 156.600.000.000 -34.400.000.000 

2004 159.400.000.000 197.100.000.000 -37.700.000.000 

2005 172.500.000.000 222.000.000.000 -49.500.000.000 

2006 194.300.000.000 271.800.000.000 -77.500.000.000 

2007 222.100.000.000 324.400.000.000 -102.300.000.000 

2008 285.400.000.000 414.500.000.000 -129.100.000.000 

2009 224.000.000.000 286.800.000.000 -62.800.000.000 

2010 268.300.000.000 324.600.000.000 -56.300.000.000 

2011 303.600.000.000 363.100.000.000 -59.500.000.000 

2012 291.700.000.000 323.700.000.000 -32.000.000.000 

2013 458.000.000.000 431.000.000.000 27.000.000.000 

2014 317.100.000.000 347.000.000.000 -29.900.000.000 

2015 277.900.000.000 302.600.000.000 -24.700.000.000 
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  Gráfico 17 – Grau de Abertura (%) da Espanha - 2003 a 2015. 

   Fonte:  Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

 

              Gráfico 18 – Taxa de cobertura da Espanha - 2003 a 2015. 

                 Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

Observa-se que no ano de 2003 o grau de abertura era de apenas 30,70%, uma 

porcentagem baixa para uma grande economia além de ter uma taxa de cobertura nesse mesmo 

ano de 0,78. Teve pequenos aumentos no grau de abertura ao longo dos anos, chegando a 

36,80% em 2006 e a 42,80% em 2008, chegando ao pico em 2013 com 64,90%. A taxa de 

cobertura segue o mesmo nível baixo do grau de abertura, demonstrando que a Espanha possui 

uma posição fraca no comércio internacional, sendo a média do período analisando de 0,82. 
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 Estônia 

Teve no período de 2003 a 2015 um PIB acumulado de aproximadamente US$ 259,17 

bilhões de dólares, atingindo o ápice em 2014 com um valor de US$ 26,485 bilhões de dólares. 

Entre o ano de 2006 para 2007 foi o período que ocorreu a maior variação do PIB, que teve um 

aumento de 31,08%, já a maior redução ocorreu entre o ano de 2008 para 2009 (18,80%). 

Pela prisma da exportação, a Estônia teve um montante no período de 2003 a 2015 de 

US$ 138,99 bilhões de dólares e exporta principalmente para: Suécia, Finlândia, Rússia, 

Letônia etc. O Brasil ocupa 38º na colocação de destino das exportações estonianas e os 

principais produtos e/ ou bens importados pelo Brasil são: máquinas elétricas, instrumentos de 

precisão, automóveis, químicos orgânicos, etc. Entre o ano de 2010 para 2011 a exportação da 

Estônia teve um aumento de 46,40%, já a maior redução ocorreu 2008 para 2009 com 27,80%. 

Já visando as importações, o montante do período analisado foi de US$ 155,94 bilhões 

de dólares e adquire seus produtos e/ou bens principalmente da Finlândia, Alemanha, Rússia, 

China, etc. O Brasil se encontra na 38º posição do ranking dos principais países que exportam 

para a Estônia, que adquire do Brasil principalmente: máquinas elétricas, armas e munições, 

outros metais comuns, preparações alimentícias, etc. A maior variação percentual observado 

foi entre o ano de 2010 para 2011 com 40,40% e a maior redução ocorreu entre o ano de 2008 

para 2009 com 36,03%, acompanhando a queda nas exportações. 

A Estônia, assim como outras, é outra economia comedida dentro da União Europeia, 

obtendo nos anos de 2003 a 2015 uma balança comercial deficitária, porém possuindo um grau 

de abertura satisfatório, mas e se mantendo em uma posição mais fraca no comércio 

internacional, com uma taxa média de cobertura de 0,87. Segue a Tabela 16 do saldo comercial, 

e os gráficos 19 do grau de abertura e 20 da taxa de cobertura: 
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  Tabela 16 - Saldo comercial da Estônia em dólares US$ - 2003 a 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fonte: Elaboração própria com base nos cálculos executados. 

 *Exp. (exportação), Imp. (importação), obtidos no sítio index mundi e CIA. 

  Anos de 2014 e 2015 são estimativas. 

 

 

  Gráfico 19 – Grau de abertura (%) da Estônia - 2003 a 2015. 

   Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos.  

 

Ano *Exp. *Imp. Saldo 

        

2003 3.400.000.000 4.400.000.000 -1.000.000.000 

2004 4.080.000.000 5.540.000.000 -1.460.000.000 

2005 5.700.000.000 7.320.000.000 -1.620.000.000 

2006 7.440.000.000 9.190.000.000 -1.750.000.000 

2007 9.680.000.000 12.030.000.000 -2.350.000.000 

2008 12.580.000.000 15.290.000.000 -2.710.000.000 

2009 9.080.000.000 9.780.000.000 -700.000.000 

2010 11.500.000.000 12.170.000.000 -670.000.000 

2011 16.840.000.000 17.090.000.000 -250.000.000 

2012 16.160.000.000 17.050.000.000 -890.000.000 

2013 15.110.000.000 16.380.000.000 -1.270.000.000 

2014 15.180.000.000 16.510.000.000 -1.330.000.000 

2015 12.240.000.000 13.190.000.000 -950.000.000 
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  Gráfico 20 – Taxa de cobertura da Estônia – 2003 A 2015. 

   Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

 

               Observa-se que em 2003 o grau de abertura do país era 79,30% e que nos anos de 

2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 passou por sucessivos aumentos. Em 2008 o grau de abertura 

obtido foi de 115,19%, tendo uma leve queda de 16,70% em 2009 chegando a 95,97%, seguido 

de aumentos e quedas nos anos seguintes, terminando 2015 com um grau de abertura de 

112,07%.  Já a taxa de cobertura da Estônia se manteve abaixo de 1 durante 2003 a 2015 

demonstrando que apesar de possuir um grau de abertura significativo é um país que possui 

certa dependência e possui uma posição comercial fraca. 

 

 Finlândia 

Obteve no período de 2003 a 2015 um PIB acumulado de aproximadamente US$ 3,130 

trilhões de dólares, atingindo o ápice em 2008 com um valor de US$ 283,74 bilhões de dólares. 

Entre o ano de 2006 e 2007 foi o período que ocorreu a maior variação do PIB, que teve um 

aumento de 17,90% passando de US$ 216,553 bilhões de dólares para US$ 255,385 bilhões de 

dólares, já de 2014 para 2015 o PIB da Finlândia recuou em 15,60% passando de US$ 272,336 

bilhões de dólares para US$ 229,81 bilhões de dólares. 

Visando a exportação, a economia finlandesa teve um somatório no período de 2003 a 

2015 de US$ 905,65 bilhões de dólares e exporta principalmente para: Alemanha, Suécia, 

Rússia, Estados Unidos etc. O Brasil ocupa a 21º na colocação de destino das exportações 

finlandesas, e os principais produtos e/ ou bens importados pelo Brasil são: máquinas 
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mecânicas, papel, máquinas elétricas, produtos farmacêuticos, etc. É principalmente exportador 

de produtos e bens como: máquinas mecânicas, papel, combustíveis, máquinas elétricas, ferro 

e aço, etc. No ano de 2003 para 2004 a exportação da Finlândia teve um aumento de 35,36%, 

passando de US$ 40,10 bilhões de dólares para US$ 54,28 bilhões de dólares, já a maior redução 

foi de 35,12%, entre o ano de 2008 para 2009, provavelmente devido à crise mundial que se 

abateu em 2008. 

Já observando a importação, os anos de 2008 e 2011 tiveram os valores mais elevados, 

sendo respectivamente, US$ 87,51 bilhões de dólares e US$ 80,40 bilhões de dólares e adquire 

seus produtos e/ou bens principalmente da Rússia, Alemanha, Suécia, China, etc. O Brasil se 

encontra na 20º posição do ranking dos principais países que exportam para a Finlândia, que 

adquire do Brasil principalmente: ferro e aço, café, chá, mate e especiarias, minérios, etc. Teve 

a maior variação percentual observado foi entre o ano de 2006 para 2007 com 27% e a maior 

redução ocorreu entre o ano de 2008 para 2009 com 34,09 %, o mesmo período em que ocorreu 

a maior redução das exportações. 

Vale ressaltar que no período de 2003 a 2015 a Finlândia obteve uma balança comercial 

favorável (exceto no ano de 2011, onde se obteve um saldo comercial negativo), uma vez que 

seu saldo (exportação menos importação) foi positivo durante o período analisado, como 

demonstra a Tabela 17: 

     Tabela 17 - Saldo comercial da Finlândia em dólares US$ - 2003 a 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos cálculos executados. 

           *Exp. (exportação), *Imp. (importação), obtidos no sítio index mundi e CIA. 

              Anos de 2014 e 2015 são estimativas. 

Ano *Exp. *Imp. Saldo 

        

2003 40.100.000.000 31.800.000.000 8.300.000.000 

2004 54.280.000.000 37.350.000.000 16.930.000.000 

2005 61.040.000.000 45.170.000.000 15.870.000.000 

2006 67.880.000.000 56.450.000.000 11.430.000.000 

2007 84.720.000.000 71.690.000.000 13.030.000.000 

2008 96.620.000.000 87.510.000.000 9.110.000.000 

2009 62.690.000.000 57.680.000.000 5.010.000.000 

2010 73.530.000.000 69.110.000.000 4.420.000.000 

2011 78.800.000.000 80.400.000.000 -1.600.000.000 

2012 73.400.000.000 73.150.000.000 250.000.000 

2013 75.700.000.000 70.670.000.000 5.030.000.000 

2014 75.600.000.000 74.430.000.000 1.170.000.000 

2015 61.290.000.000 58.500.000.000 2.790.000.000 
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Já sobre o grau de abertura, que é a soma das exportações mais importações (corrente 

de comércio) dividido pelo PIB, e a taxa de cobertura, seguem os gráficos 21 e 22: 

 

Gráfico 21 – Grau de abertura (%) da Finlândia - 2003 a 2015. 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

 

Gráfico 22 – Taxa de cobertura da Finlândia - 2003 a 2015. 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos.  

 

Observa-se que no ano de 2003 o grau de abertura da Finlândia era de apenas 42,09%, 

uma porcentagem baixa para uma economia desenvolvida e que faz parte de um dos mais 

importantes blocos econômicos no mundo. Passou por sucessivos aumentos a partir de 2004 
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atingindo seu pico em 2008 com 64,90%, seguido de uma redução em 2009 de 26,20% e 

mantendo-se estável nos próximos anos. 

Apesar de possuir um grau de abertura modesto, a economia finlandesa possui uma 

posição comercial forte, pois o resultado da sua taxa de cobertura foi sempre maior que 1, com 

exceção do ano de 2011(0,98), mesmo ano que ocorreu o déficit no saldo comercial. 

 

 

 França 

É uma das grandes economias da União Europeia, considerando seu PIB. Obteve no 

período de 2003 a 2015 um PIB acumulado de aproximadamente US$ 33,032 trilhões de 

dólares, atingindo o ápice em 2008 com um valor de US$ 2,923 trilhões de dólares. Entre os 

anos de 2003 para 2004 e 2006 para 2007, foram os períodos que ocorreram a maior variação 

do PIB, que teve um aumento de 14,90% e 14,50% respectivamente, já de 2014 para 2015 o 

PIB da França recuou em 14,40% passando de US$ 2,829 trilhões de dólares para US$ 2,422 

trilhões de dólares. 

Pela ótica da exportação, a economia francesa teve um somatório no período de 2003 a 

2015 de US$ 6.419 bilhões de dólares e exporta principalmente para: Alemanha, Espanha, 

Estados Unidos, Itália, etc. O Brasil ocupa a 17º na colocação de destino das exportações 

francesas, e os principais produtos e/ ou bens importados pelo Brasil são: máquinas mecânicas, 

diversos produtos das indústrias químicas, químicos orgânicos, máquinas elétricas, etc. É 

principalmente exportador de produtos e bens como: máquinas mecânicas, aviões, automóveis, 

máquinas elétricas, etc. No ano de 2007 para 2008 a exportação da França teve um aumento de 

22,80%, passando de US$ 490 bilhões de dólares para US$ 601,9 bilhões de dólares, já a maior 

redução foi de 21,30%, entre o ano de 2008 para 2009, provavelmente devido à crise mundial 

que se abateu em 2008. 

Já observando a importação, a França adquire seus produtos e/ou bens principalmente 

da Alemanha, Bélgica, Itália, Países Baixos, etc. O Brasil se encontra na 32º na posição do 

ranking dos principais países que exportam para a França, que adquire do Brasil principalmente: 

farelo de soja, minérios, pastas de madeira, café etc. Teve a maior variação percentual 

observado entre o ano de 2007 para 2008 com 30,80% e a maior redução ocorreu entre o ano 

de 2008 para 2009 com 22,60%, o mesmo período em que ocorreu a maior redução das 

exportações. 
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Vale ressaltar que a França obteve um saldo da balança comercial favorável nos anos de 

2003 e 2004, já de 2005 a 2015 o saldo da balança comercial foi deficitário como segue a Tabela 

18: 

 Tabela 18 - Saldo comercial da França em dólares US$ - 2003 a 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fonte: Elaboração própria com base nos cálculos executados. 

 *Exp. (exportação), *Imp. (importação), obtidos no sítio index mundi e CIA.  

                Anos de 2014 e 2015 são estimativas. 

 

 

Já sobre o grau de abertura, que é a soma das exportações mais importações (corrente 

de comércio) dividido pelo PIB, e a taxa de cobertura, seguem os gráficos 23 e 24: 

      Gráfico 23 – Grau de abertura (%) da França - 2003 a 2015 

       Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos 

 

Ano *Exp. *Imp. Saldo 

2003 307.800.000.000 303.700.000.000 4.100.000.000 

2004 346.500.000.000 339.900.000.000 6.600.000.000 

2005 419.000.000.000 419.700.000.000 -700.000.000 

2006 443.400.000.000 473.300.000.000 -29.900.000.000 

2007 490.000.000.000 529.100.000.000 -39.100.000.000 

2008 601.900.000.000 692.000.000.000 -90.100.000.000 

2009 473.900.000.000 535.800.000.000 -61.900.000.000 

2010 508.700.000.000 577.700.000.000 -69.000.000.000 

2011 587.100.000.000 688.500.000.000 -101.400.000.000 

2012 567.100.000.000 641.300.000.000 -74.200.000.000 

2013 578.600.000.000 659.800.000.000 -81.200.000.000 

2014 584.500.000.000 631.100.000.000 -46.600.000.000 

2015 510.500.000.000 537.500.000.000 -27.000.000.000 
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       Gráfico 24 – Taxa de cobertura da França - 2003 a 2015. 

         Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

Observa-se que no ano de 2003 o grau de abertura da França era de apenas 33,09%, e 

passou por sucessivos aumentos a partir de 2004 atingindo seu pico em 2008 com 44,30%, 

seguido de uma redução de 15,30% em 2009, voltando a crescer em 2010 e mantendo-se 

estável, terminando 2015 com um grau de abertura de 43,30% 

Já a taxa de cobertura da França nos anos de 2003 e 2004 foi superior a 1, sendo de 1,01 

e 1,02 respectivamente, mesmo o grau de abertura sendo muito baixo, demonstrando que a 

França apesar de ser um país pouco aberto, possuía uma posição forte no comércio 

internacional. Porém a partir de 2005 a taxa de cobertura caiu para 0,99 e só teve queda depois 

disso. Tendo o pior resultado em 2011 com 0,85, deixando assim, a França com uma posição 

mais fraca no comércio internacional. 

 

 

 Grécia 

Obteve no período de 2003 a 2015 um PIB acumulado de aproximadamente US$ 3,470 

trilhões de dólares, atingindo o ápice em 2009 com um valor de US$ 330 bilhões de dólares. 

Entre o ano de 2003 para 2004 foi o período que ocorreu a maior variação do PIB, que teve um 

aumento de 19,11%, já de 2014 para 2015 o PIB da Grécia recuou em 17,13% passando de US$ 

235,574 bilhões de dólares para US$ 195,212 bilhões de dólares. Foi observado que a partir de 

2008 as variações do PIB foram todas negativas, a crise de 2008 provavelmente foi a grande 

responsável pelas quedas sucessivas no PIB grego. 
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Pela ótica da exportação, a economia grega teve um somatório no período de 2003 a 

2015 de US$ 298,54 bilhões de dólares e exporta principalmente para: Itália, Alemanha, 

Turquia, Chipre etc. O Brasil ocupa a 67º na colocação de destino das exportações gregas, e os 

principais produtos e/ ou bens importados pelo Brasil são: combustíveis, sal, enxofre, pedras, 

cimento, etc. É principalmente exportador de produtos e bens como: combustíveis, alumínio, 

máquinas mecânicas, farmacêuticos, etc. No ano de 2004 para 2005 a exportação da Grécia teve 

um aumento de 162,70%, passando de US$ 5,9 bilhões de dólares para US$ 15,5 bilhões de 

dólares, já a maior redução foi de 53,20%, entre o ano de 2003 para 2004. 

Já observando a importação, a Grécia adquire seus produtos e/ou bens principalmente 

da Alemanha, Rússia, Itália, Iraque, etc. O Brasil se encontra na 46º na posição do ranking dos 

principais países que exportam para a Grécia, que adquire do Brasil principalmente: café, 

tabaco, açúcar, minérios, etc. Teve a maior variação percentual observado entre o ano de 2004 

para 2005 com 63,15% e a maior redução ocorreu entre o ano de 2008 para 2009 com 31,60 %. 

Vale ressaltar que a Grécia obteve um saldo da balança comercial deficitário nos anos 

de 2003 a 2015, como segue a Tabela 19: 

 

    Tabela 19 - Saldo comercial da Grécia em dólares US$ - 2003 a 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fonte: Elaboração própria com base nos cálculos executados. 

    *Exp. (exportação), *Imp. (importação), obtidos no sítio index mundi e CIA.  

     Anos de 2014 e 2015 são estimativas. 

 

Ano *Exp. *Imp. Saldo 

        

2003 12.600.000.000 31.400.000.000 -18.800.000.000 

2004 5.900.000.000 33.270.000.000 -27.370.000.000 

2005 15.500.000.000 54.280.000.000 -38.780.000.000 

2006 18.540.000.000 48.200.000.000 -29.660.000.000 

2007 24.420.000.000 59.120.000.000 -34.700.000.000 

2008 29.140.000.000 93.910.000.000 -64.770.000.000 

2009 21.340.000.000 64.200.000.000 -42.860.000.000 

2010 21.140.000.000 44.900.000.000 -23.760.000.000 

2011 28.160.000.000 66.040.000.000 -37.880.000.000 

2012 28.310.000.000 53.530.000.000 -25.220.000.000 

2013 30.390.000.000 50.580.000.000 -20.190.000.000 

2014 35.600.000.000 65.170.000.000 -29.570.000.000 

2015 27.500.000.000 46.620.000.000 -19.120.000.000 
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Já sobre o grau de abertura, que é a soma das exportações mais importações (corrente 

de comércio) dividido pelo PIB, e a taxa de cobertura, seguem os gráficos 25 e 26: 

Gráfico 25 – Grau de abertura (%) da Grécia - 2003 a 2015. 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

 

Gráfico 26 – Taxa de cobertura da Grécia - 2003 a 2015. 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

 

Observa-se que no ano de 2003 o grau de abertura da Grécia era de apenas 21,90%, uma 

porcentagem baixa para uma economia que faz parte de um dos mais importantes blocos 

econômicos no mundo. Passou por uma redução 25,30% em 2004 atingindo a taxa de 16,30%, 
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passando por alguns aumentos e decréscimos nos anos seguintes. Atingiu o ápice em 2014 com 

42,80%. 

Já a taxa de cobertura grega, no período observado, nunca passou de 0,6, alcançando o 

valor mais baixo em 2004 com 0,18 e o mais alto em 2016 com o valor de 0,6. Esses resultados 

demonstram que a Grécia além de ser um país pouco aberto, possui uma posição fraca no 

comércio internacional. 

 

 

 

 Hungria 

Obteve no período de 2003 a 2015 um PIB acumulado de aproximadamente US$ 1,633 

trilhões de dólares, atingindo o ápice em 2008 com um valor de US$ 157,095 bilhões de dólares. 

Entre os anos de 2003 para 2004 e 2006 para 2007, foram os períodos que ocorreram a maior 

variação do PIB, que teve um aumento de 21,90% e 21,22% respectivamente, já de 2008 para 

2009 o PIB da Hungria recuou em 17,40% passando de US$ 157,095 bilhões de dólares para 

US$ 129,774 bilhões de dólares. 

Pela ótica da exportação, a economia húngara teve um somatório no período de 2003 a 

2015 de US$ 1.015,17 bilhões de dólares e exporta principalmente para: Alemanha, Áustria, 

Romênia, Eslováquia, etc. O Brasil ocupa a 31º na colocação de destino das exportações 

húngaras, e os principais produtos e/ ou bens importados pelo Brasil são: máquinas mecânicas, 

automóveis, máquinas elétricas, químicos orgânicos, etc. É principalmente exportador de 

produtos e bens como: máquinas mecânicas, aviões, automóveis, máquinas elétricas, etc. No 

ano de 2007 para 2008 a exportação da Hungria teve um aumento de 56,80%, passando de US$ 

139,08 bilhões de dólares para US$ 157,095 bilhões de dólares, já a maior redução foi de 23%, 

entre o ano de 2008 para 2009. 

Já observando a importação, a Hungria adquire seus produtos e/ou bens principalmente 

da Alemanha, Áustria, Rússia, Eslováquia, etc. O Brasil se encontra na 40º na posição do 

ranking dos principais países que exportam para a Hungria, que adquire do Brasil 

principalmente: peles e couros, máquinas mecânicas, preparação alimentícia, tabaco, etc. Teve 

a maior variação percentual observado entre o ano de 2007 para 2008 com 52,70% e a maior 

redução ocorreu entre o ano de 2008 para 2009 com 28,24 %, o mesmo período em que ocorreu 

o maior aumento e a maior redução das exportações. 
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Vale ressaltar que a Hungria obteve um saldo da balança comercial deficitária nos anos 

de 2003 a 2007, já de 2008 a 2015 o saldo da balança comercial foi superavitária como segue a 

Tabela 20: 

 

 Tabela 20 - Saldo comercial da Hungria em dólares US$ - 2003 a 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fonte: Elaboração própria com base nos cálculos executados. 

 *Exp. (exportação), *Imp. (importação), obtidos no sítio index mundi e CIA.  

  Anos de 2014 e 2015 são estimativas. 

 

Já sobre o grau de abertura, que é a soma das exportações mais importações (corrente 

de comércio) dividido pelo PIB, e a taxa de cobertura, seguem os gráficos 27 e 28: 

 

Ano *Exp. *Imp. Saldo 

        

2003 31.400.000.000 33.900.000.000 -2.500.000.000 

2004 42.030.000.000 46.190.000.000 -4.160.000.000 

2005 54.620.000.000 58.680.000.000 -4.060.000.000 

2006 61.750.000.000 64.830.000.000 -3.080.000.000 

2007 67.990.000.000 69.750.000.000 -1.760.000.000 

2008 106.600.000.000 106.500.000.000 100.000.000 

2009 82.100.000.000 76.420.000.000 5.680.000.000 

2010 93.740.000.000 87.440.000.000 6.300.000.000 

2011 103.100.000.000 93.900.000.000 9.200.000.000 

2012 90.230.000.000 87.370.000.000 2.860.000.000 

2013 92.980.000.000 89.520.000.000 3.460.000.000 

2014 99.190.000.000 95.810.000.000 3.380.000.000 

2015 89.440.000.000 84.700.000.000 4.740.000.000 
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    Gráfico 27 – Grau de abertura (%) da Hungria - 2003 a 2015. 
     Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

 

       Gráfico 28 – Taxa de cobertura da Hungria - 2003 a 2015. 

       Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

 

Observa-se que no ano de 2003 o grau de abertura da Hungria era de 76,90%, passou 

por sucessivos aumentos até 2006 chegando a 110,30%, tendo uma leve redução de 10,20% no 

ano seguinte, aumentando em 14% em 2010 para 139,30% e se mantendo estável nos anos 

seguintes, terminando 2015 com um grau de abertura de 144,30%. 

Já a taxa de cobertura da Hungria se manteve abaixo de 1 de 2003 a 2007, chegando em 

2008 a 1 e atingindo seu ápice em 2011 com 1,1. Com esse resultado percebemos que a partir 
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de 2008 a Hungria passou a ter uma posição mais forte no comércio internacional, além de 

possuir um grau de abertura satisfatório. 

 

 

 Irlanda 

Obteve no período de 2003 a 2015 um PIB acumulado de aproximadamente US$ 2,996 

trilhões de dólares, atingindo o ápice em 2008 com um valor de US$ 274,714 bilhões de dólares. 

Entre o ano de 2003 para 2004, foi o período que ocorreu a maior variação do PIB, que teve um 

aumento de 17,90%, já de 2008 para 2009 o PIB da Irlanda recuou em 14,30% passando de 

US$ 274,714 bilhões de dólares para US$ 235,39 bilhões de dólares. 

Pela ótica da exportação, a economia irlandesa teve um somatório no período de 2003 a 

2015 de US$ 1.453 bilhões de dólares e exporta principalmente para: Estados Unidos, Reino 

Unido, Bélgica, Alemanha, etc. O Brasil ocupa a 39º na colocação de destino das exportações 

irlandesas, e os principais produtos e/ ou bens importados pelo Brasil são: farmacêuticos, 

instrumentos de precisão, máquinas mecânicas, óleos essenciais, etc. É principalmente 

exportador de produtos e bens como: farmacêuticos, químicos orgânicos, instrumentos de 

precisão, óleos essenciais, etc. No ano de 2006 para 2007 a exportação da Irlanda teve um 

aumento de 17,50%, passando de US$ 102 bilhões de dólares para US$ 119,8 bilhões de 

dólares, já a maior redução foi de 10,30%, entre o ano de 2008 para 2009. 

Já observando a importação, a Irlanda adquire seus produtos e/ou bens principalmente 

do Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha, França, etc. O Brasil se encontra na 26º na posição 

do ranking dos principais países que exportam para a Irlanda, que adquire do Brasil 

principalmente: aviões, máquinas mecânicas, minérios, farelo de soja, etc. Teve a maior 

variação percentual observado entre o ano de 2013 para 2014 com 31,50% e a maior redução 

ocorreu entre o ano de 2008 para 2009 com 23,13 %, o mesmo período em que ocorreu a maior 

redução das exportações. 

Vale ressaltar que a Irlanda obteve um saldo da balança comercial superavitária durante 

o período analisado, como segue a Tabela 21: 
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  Tabela 21 - Saldo comercial da Irlanda em dólares US$ - 2003 a 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fonte: Elaboração própria com base nos cálculos executados. 

   *Exp. (exportação), *Imp. (importação), obtidos no sítio index mundi e CIA.  

    Anos de 2014 e 2015 são estimativas. 

 

 

Já sobre o grau de abertura, que é a soma das exportações mais importações (corrente 

de comércio) dividido pelo PIB, e a taxa de cobertura, seguem os gráficos 29 e 30: 

 

    Gráfico 29 – Grau de abertura (%) da Irlanda - 2003 a 2015. 

    Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

 

Ano *Exp. *Imp. Saldo 

        

2003 86.600.000.000 48.600.000.000 38.000.000.000 

2004 98.310.000.000 57.540.000.000 40.770.000.000 

2005 103.800.000.000 60.650.000.000 43.150.000.000 

2006 102.000.000.000 65.470.000.000 36.530.000.000 

2007 119.800.000.000 87.360.000.000 32.440.000.000 

2008 119.600.000.000 80.940.000.000 38.660.000.000 

2009 107.300.000.000 62.220.000.000 45.080.000.000 

2010 115.700.000.000 70.360.000.000 45.340.000.000 

2011 118.700.000.000 68.000.000.000 50.700.000.000 

2012 119.000.000.000 64.320.000.000 54.680.000.000 

2013 113.600.000.000 61.510.000.000 52.090.000.000 

2014 123.100.000.000 80.880.000.000 42.220.000.000 

2015 125.500.000.000 75.730.000.000 49.770.000.000 
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    Gráfico 30 – Taxa de cobertura da Irlanda - 2003 a 2015. 

    Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

Observa-se que no ano de 2003 o grau de abertura da Irlanda era de 82,20%, passando 

por sucessivas quedas até 2009 quando atingiu 72,01%. Em 2010 passou a ter um grande 

aumento chegando a taxa de 84,50%, diminuindo e aumentando nos anos seguintes, chegando 

em 2015 com 84,50% 

Já a taxa de cobertura da Irlanda se manteve acima de 1 com média de 1,66, atingindo 

o ápice em 2012 com o valor de 1,85. Com esse resultado percebemos que a Irlanda possui uma 

posição forte no comércio internacional mesmo possuindo um grau de abertura razoável.  

 

 

 Itália 

É uma das principais economias da União Europeia, considerando o peso do seu PIB, 

tendo no período de 2003 a 2015 um PIB acumulado de aproximadamente US$ 26,5 trilhões 

de dólares, atingindo o ápice em 2008 com um valor de US$ 2,391 trilhões de dólares. Entre o 

ano de 2003 para 2004 foi o período que ocorreu a maior variação do PIB, que teve um aumento 

de 14,50% passando de US$ 1,57 trilhões de dólares para US$ 1,8 trilhões de dólares, já de 

2014 para 2015 o PIB da Itália recuou em 15,15 % passando de US$ 2,139 trilhões de dólares 

para US$ 1,815 trilhões de dólares. 

Em questão de troca com o resto do mundo, observando a ótica da exportação, a Itália 

teve um somatório no período de 2003 a 2015 de US$ 5.553 bilhões de dólares e exporta 

principalmente para: Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido, Suíça, etc. O Brasil ocupa a 19º 
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colocação de destino das exportações italianas, e os principais produtos e/ ou bens importados 

pelo Brasil são: Máquinas mecânicas, máquinas elétricas, automóveis, farmacêuticos, etc. É 

principalmente exportador de produtos e bens como: máquinas mecânicas, automóveis, 

máquinas elétricas, farmacêuticos, etc. No ano de 2007 para 2008 a exportação da Itália teve 

um aumento de US$ 450,1 bilhões de dólares para US$ 546,9 bilhões de dólares, já a maior 

redução foi de 25,50%, entre o ano de 2008 para 2009, provavelmente devido à crise mundial 

que se abateu em 2008. 

Já pela ótica da importação, os anos de 2008 e 2011 tiveram os valores mais elevados, 

sendo respectivamente, US$ 546,8 bilhões de dólares e US$ 556,4 bilhões de dólares e adquire 

seus produtos e/ou bens principalmente da Alemanha, França, China, Países Baixos, etc. O 

Brasil se encontra na 24º posição do ranking dos principais países que exportam para a Itália, 

que adquire do Brasil principalmente: pastas de madeira, café, peles e couros, minérios, etc. É 

necessário pontuar que a maior variação percentual observado foi entre o ano de 2007 para 2008 

com 22,70% e a maior redução ocorreu entre o ano de 2008 para 2009 com 26,13%, o mesmo 

período em que ocorreu a maior redução das exportações. 

Vale ressaltar que no período de 2003 a 2009 a Itália obteve uma balança comercial 

superavitária, uma vez que seu saldo (exportação menos importação) foi positivo durante o 

período analisado, já nos anos de 2010 e 2011 se tornou deficitária, retornando seu valor 

positivo em 2012 como demonstra a Tabela 22: 
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   Tabela 22 - Saldo comercial da Itália em dólares US$ - 2003 a 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Fonte: Elaboração própria com base nos cálculos executados. 

   *Exp. (exportação), *Imp. (importação), obtidos no sítio index mundi e CIA.  

     Anos de 2014 e 2015 são estimativas. 

 

Já sobre o grau de abertura, que é a soma das exportações mais importações (corrente 

de comércio) dividido pelo PIB, e a taxa de cobertura, seguem os gráficos 31 e 32 : 

 

 

Gráfico 31 – Grau de abertura (%) da Itália - 2003 a 2015. 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

 

Ano *Exp. *Imp. Saldo 

        

2003 259.200.000.000 238.200.000.000 21.000.000.000 

2004 278.100.000.000 271.100.000.000 7.000.000.000 

2005 336.400.000.000 329.300.000.000 7.100.000.000 

2006 371.900.000.000 369.200.000.000 2.700.000.000 

2007 450.100.000.000 445.600.000.000 4.500.000.000 

2008 546.900.000.000 546.800.000.000 100.000.000 

2009 407.200.000.000 403.900.000.000 3.300.000.000 

2010 458.400.000.000 459.700.000.000 -1.300.000.000 

2011 523.900.000.000 556.400.000.000 -32.500.000.000 

2012 478.900.000.000 453.500.000.000 25.400.000.000 

2013 474.000.000.000 435.800.000.000 38.200.000.000 

2014 518.300.000.000 455.200.000.000 63.100.000.000 

2015 450.100.000.000 391.200.000.000 58.900.000.000 
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Gráfico 32 – Taxa de cobertura da Itália - 2003 a 2015. 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

 

Observa-se que no ano de 2003 o grau de abertura da Itália era de apenas 31,70%, uma 

porcentagem baixa para uma grande economia, que faz parte de um do mais importante bloco 

econômico no mundo. Teve seu primeiro aumento 17,60% em 2005 com 36%, voltou a ter uma 

queda de 18,80% em 2009 para 37,12% e voltou a ter um novo pico em 2011 com 47,50%. Para 

verificar se o baixo grau de abertura da economia italiana influencia sua posição no comércio 

internacional, foi realizado o cálculo da taxa de cobertura e o resultado médio foi de 1,04, 

demonstrando que mesmo a economia italiana sendo pouco aberta, ela possui uma posição forte 

no comércio internacional. 
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 Letônia 

Teve no período de 2003 a 2015 um PIB acumulado de aproximadamente US$ 325,64 

bilhões de dólares, atingindo o ápice em 2008 com um valor de US$ 35,542 bilhões de dólares. 

Entre o ano de 2006 para 2007 foi o período que ocorreu a maior variação do PIB, que teve um 

aumento de 44,07%, já a maior redução ocorreu entre o ano de 2008 para 2009 (26,44%). 

Pelo prisma da exportação, a Letônia teve um montante no período de 2003 a 2015 de 

US$ 108,36 bilhões de dólares e exporta principalmente para: Lituânia, Rússia, Estônia, 

Alemanha, etc. O Brasil ocupa 64º na colocação de destino das exportações da Letônia e os 

principais produtos e/ ou bens importados pelo Brasil são: máquinas elétricas, combustíveis, 

máquinas mecânicas, automóveis, etc. Entre o ano de 2005 para 2006 a exportação teve um 

aumento de 61,06%, já a maior redução ocorreu 2008 para 2009 com 24,50 %. 

Já visando as importações, o montante do período analisado foi de US$ 143,81 bilhões 

de dólares e adquire seus produtos e/ou bens principalmente da Lituânia, Alemanha, Polônia, 

Rússia, etc. O Brasil se encontra na 59º posição do ranking dos principais países que exportam 

para a Letônia, que adquire do Brasil principalmente: químicos inorgânicos, açúcar, café, 

preparação alimentícias, etc. A maior variação percentual observado foi entre o ano de 2010 

para 2011 com 62,08% e a maior redução ocorreu entre o ano de 2008 para 2009 com 41,90%, 

acompanhando a queda nas exportações. 

A Letônia, assim como outras, é outra economia comedida dentro da União Europeia e 

obteve nos anos de 2003 a 2015 uma balança comercial deficitária, como mostra a Tabela 23: 
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   Tabela 23 - Saldo comercial da Letônia em dólares US$ - 2003 a 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Fonte: Elaboração própria com base nos cálculos executados. 

     *Exp. (exportação), *Imp. (importação), obtidos no sítio index mundi e CIA.  

       Anos de 2014 e 2015 são estimativas. 

 

 

 Já sobre o grau de abertura, que é a soma das exportações mais importações (corrente 

de comércio) dividido pelo PIB, e a taxa de cobertura, seguem os gráficos 33 e 34: 

 

Gráfico 33 – Grau de abertura (%) da Letônia - 2003 a 2015. 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

Ano *Exp. *Imp. Saldo 

        

2003 2.300.000.000 3.900.000.000 -1.600.000.000 

2004 3.000.000.000 4.920.000.000 -1.920.000.000 

2005 3.570.000.000 5.970.000.000 -2.400.000.000 

2006 5.750.000.000 8.560.000.000 -2.810.000.000 

2007 6.980.000.000 10.330.000.000 -3.350.000.000 

2008 9.560.000.000 15.340.000.000 -5.780.000.000 

2009 7.220.000.000 8.910.000.000 -1.690.000.000 

2010 7.890.000.000 9.150.000.000 -1.260.000.000 

2011 12.030.000.000 14.830.000.000 -2.800.000.000 

2012 12.490.000.000 16.080.000.000 -3.590.000.000 

2013 12.670.000.000 15.560.000.000 -2.890.000.000 

2014 13.500.000.000 16.520.000.000 -3.020.000.000 

2015 11.400.000.000 13.740.000.000 -2.340.000.000 

52,83 55,16 56,44

66,83

56,12

70,06

61,69

71,77

94,63
101,95

93,41 95,95 92,99

0

20

40

60

80

100

120

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



86 
 
 

 

 Gráfico 34 – Taxa de cobertura da Letônia - 2003 a 2015. 

  Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

 

Observa-se que no ano de 2003 o grau de abertura era de 52,80%, passando por discretos 

aumentos até 2010, quando em 2011 teve seu grau de abertura calculado em 94,60%, atingindo 

seu ápice em 2012 com 101,95%. 

 Para verificar se esse grau de abertura satisfatório está associado com uma posição 

comercial forte da Letônia, foi realizado o cálculo da taxa de cobertura, que como demonstrado 

no gráfico 34, teve aumentos ao longo dos anos analisados, porém nunca chegando ou 

ultrapassando 1, e tendo uma taxa de cobertura média de 0,73, indicando que a Letônia possui 

uma posição fraca no comércio internacional.  

 

 

 

 Lituânia 

Teve no período de 2003 a 2015 um PIB acumulado de aproximadamente US$ 482,33 

bilhões de dólares, atingindo o ápice em 2014 com um valor de US$ 48,354 bilhões de dólares. 

Entre o ano de 2006 para 2007 foi o período que ocorreu a maior variação do PIB, que teve um 

aumento de 31,50%, já a maior redução ocorreu entre o ano de 2008 para 2009 (21,75%). 

Pelo prisma da exportação, a Lituânia teve um montante no período de 2003 a 2015 de 

US$ 252,29 bilhões de dólares e exporta principalmente para: Rússia, Letônia, Polônia, 
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Alemanha, etc. O Brasil ocupa 64º na colocação de destino das exportações da Lituânia e os 

principais produtos e/ ou bens importados pelo Brasil são: obras de ferro ou aço, adubos, 

máquinas elétricas, máquinas mecânicas, etc. Entre o ano de 2007 para 2008 a exportação teve 

um aumento de 62,16%, já a maior redução ocorreu 2008 para 2009 com 30,60%. 

Já visando as importações, o montante do período analisado foi de US$ 280,84 bilhões 

de dólares e adquire seus produtos e/ou bens principalmente da Rússia, Alemanha, Polônia, 

Letônia, etc. O Brasil se encontra na 46º posição do ranking dos principais países que exportam 

para a Lituânia, que adquire do Brasil principalmente: açúcar, tabaco, preparação alimentícias 

diversas, máquinas mecânicas, etc. A maior variação percentual observado foi entre o ano de 

2007 para 2008 com 60,55% e a maior redução ocorreu entre o ano de 2008 para 2009 com 

40,07%, acompanhando a queda nas exportações. 

A Lituânia, assim como outras, é outra economia comedida dentro da União Europeia e 

obteve nos anos de 2003 a 2015 uma balança comercial deficitária, como mostra a Tabela 24: 

 

    Tabela 24 - Saldo comercial da Lituânia em dólares US$ - 2003 a 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fonte: Elaboração própria com base nos cálculos executados. 

    *Exp. (exportação), *Imp. (importação), obtidos no sítio index mundi e CIA.  

      Anos de 2014 e 2015 são estimativas. 

 

Ano *Exp. *Imp. Saldo 

        

2003 5.400.000.000 6.800.000.000 -1.400.000.000 

2004 7.890.000.000 9.200.000.000 -1.310.000.000 

2005 8.880.000.000 11.020.000.000 -2.140.000.000 

2006 10.950.000.000 13.330.000.000 -2.380.000.000 

2007 14.640.000.000 18.250.000.000 -3.610.000.000 

2008 23.740.000.000 29.300.000.000 -5.560.000.000 

2009 16.480.000.000 17.560.000.000 -1.080.000.000 

2010 19.290.000.000 20.340.000.000 -1.050.000.000 

2011 28.670.000.000 30.830.000.000 -2.160.000.000 

2012 29.640.000.000 32.010.000.000 -2.370.000.000 

2013 30.400.000.000 32.520.000.000 -2.120.000.000 

2014 31.500.000.000 32.750.000.000 -1.250.000.000 

2015 24.810.000.000 26.930.000.000 -2.120.000.000 
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Já sobre o grau de abertura, que é a soma das exportações mais importações (corrente 

de comércio) dividido pelo PIB, e a taxa de cobertura, seguem os gráficos 35 e 36: 

 Gráfico 35 – Grau de abertura (%) da Lituânia - 2003 a 2015. 

  Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

 

 Gráfico 36 – Taxa de cobertura da Lituânia - 2003 a 2015. 

  Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

 

Observa-se que no ano de 2003 o grau de abertura era de 64,90%, passando por graduais 

aumentos até 2008 atingir o valor de 110,84%. A partir de 2008 sofreu queda e leve aumento, 

até em 2011 ter um crescimento maior e se manteve estável a partir de então, chegando ao ápice 

em 2012 com 143,90%. 
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 A Lituânia possui um grau de abertura satisfatório e para verificar se esse grau de 

abertura está associado com uma posição comercial forte, foi realizado o cálculo da taxa de 

cobertura, que como demonstrado no gráfico a cima, manteve-se estável ao longo dos anos 

analisados, porém nunca chegando ou ultrapassando 1, e tendo uma taxa de cobertura média de 

0,88, indicando que a Lituânia apesar de ter um bom grau de abertura possui uma posição fraca 

no comércio internacional.  

 

 

 Luxemburgo 

É o país mais rico da União Europeia, considerando o PIB per capita, além de ser o 

menor país. Teve no período de 2003 a 2015 um PIB acumulado de aproximadamente US$ 

649,80 bilhões de dólares, atingindo o ápice em 2014 com um valor de US$ 64,874 bilhões de 

dólares. Entre o ano de 2006 para 2007 foi o período que ocorreu a maior variação do PIB, que 

teve um aumento de 20,06 %, já a maior redução ocorreu entre o ano de 2014 para 2015 com 

10,90%. 

Pelo prisma da exportação, Luxemburgo teve um montante no período de 2003 a 2015 

de US$ 211,04 bilhões de dólares e exporta principalmente para: Alemanha, França, Bélgica, 

Países Baixos, etc. O Brasil ocupa 31º na colocação de destino das exportações de Luxemburgo 

e os principais produtos e/ ou bens importados pelo Brasil são: máquinas mecânicas, ferro e 

aço, obras de ferro e aço, plásticos, etc. Ocorreram dois grandes aumentos, o 1º em 2004 para 

2005 com 56,40% e o 2º em 2013 para 2014 com 55,50%, já as reduções ocorreram em 2008 

para 2009 com 27,70% e em 2014 para 2015 com 27,50%. 

Já visando as importações, o montante do período analisado foi de US$ 272,99 bilhões 

de dólares e adquire seus produtos e/ou bens principalmente da Bélgica, Alemanha, França, 

Estados Unidos, etc. O Brasil se encontra na 44º posição do ranking dos principais países que 

exportam para Luxemburgo, que adquire do Brasil principalmente: aviões, ferro e aço, produtos 

farmacêuticos, tabacos, etc. A maior variação percentual observado foi entre o ano de 2004 para 

2005 com 40,40% e a maior redução ocorreu entre o ano de 2008 para 2009 com 28,70%. 

Luxemburgo, obteve nos anos de 2003 a 2015 uma balança comercial deficitária, como 

mostra a Tabela 25: 
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      Tabela 25 - Saldo comercial da Luxemburgo em dólares US$ - 2003 a 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: Elaboração própria com base nos cálculos executados. 

        *Exp. (exportação), *Imp. (importação), obtidos no sítio index mundi e CIA.  

          Anos de 2014 e 2015 são estimativas. 

 

 Já sobre o grau de abertura, que é a soma das exportações mais importações (corrente 

de comércio) dividido pelo PIB, e a taxa de cobertura, seguem os gráficos 37 e 38: 

      Gráfico 37 – Grau de abertura (%) de Luxemburgo - 2003 a 2015 

       Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos 

 

Ano *Exp. *Imp. Saldo 

        

2003 10.100.000.000 13.250.000.000 -3.150.000.000 

2004 8.570.000.000 11.610.000.000 -3.040.000.000 

2005 13.400.000.000 16.300.000.000 -2.900.000.000 

2006 13.390.000.000 18.740.000.000 -5.350.000.000 

2007 19.550.000.000 24.220.000.000 -4.670.000.000 

2008 21.430.000.000 27.730.000.000 -6.300.000.000 

2009 15.500.000.000 19.760.000.000 -4.260.000.000 

2010 17.820.000.000 23.670.000.000 -5.850.000.000 

2011 19.900.000.000 26.270.000.000 -6.370.000.000 

2012 13.200.000.000 23.290.000.000 -10.090.000.000 

2013 15.800.000.000 23.120.000.000 -7.320.000.000 

2014 24.570.000.000 24.810.000.000 -240.000.000 

2015 17.810.000.000 20.220.000.000 -2.410.000.000 
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Gráfico 38 – Taxa de Cobertura Luxemburgo - 2003 a 2015. 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

 

Observa-se que no ano de 2003 o grau de abertura era de 79,95%, passando por fases 

de reduções e aumentos. Em 2007 atingiu o valor de 87% e em 2008 89,15% sofreu uma leve 

queda em 2009 passando para 70%, finalizando 2015 com um grau de abertura de 66% 

 Luxemburgo possui um grau de abertura razoável e para verificar se esse grau de 

abertura é acompanhada de uma posição comercial forte, foi realizado o cálculo da taxa de 

cobertura, que como demonstrado no gráfico 38, manteve-se estável ao longo dos anos 

analisados, tendo um pico em 2014, porém nunca chegando ou ultrapassando 1, e tendo uma 

taxa de cobertura média de 0,77, indicando que Luxemburgo possui um grau de abertura 

razoável e uma posição fraca no comércio internacional. 

 

 

 Malta 

Teve no período de 2003 a 2015 um PIB acumulado de aproximadamente US$ 103,83 

bilhões de dólares, atingindo o ápice em 2014 com um valor de US$ 10,8 bilhões de dólares. 

Entre o ano de 2006 para 2007 foi o período que ocorreu a maior variação do PIB, que teve um 

aumento de 17,30%, já a maior redução ocorreu entre o ano de 2014 para 2015 com 9,30%. 

Pelo prisma da exportação, Malta teve um montante no período de 2003 a 2015 de US$ 

41,326 bilhões de dólares e exporta principalmente para: Alemanha, Hong Kong, França, 
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Cingapura, etc. O Brasil ocupa 54º na colocação de destino das exportações de Malta e os 

principais produtos e/ ou bens importados pelo Brasil são: máquinas elétricas, instrumentos de 

precisão, máquinas mecânicas, tecidos de malha, etc. A maior variação no aumento observado 

foi entre o ano de 2010 para 2011 com 66,70% e a redução ocorreu entre 2013 para 2014 com 

31,90% 

Já visando as importações, o montante do período analisado foi de US$ 60,217 bilhões 

de dólares e adquire seus produtos e/ou bens principalmente da Itália, Estados Unidos, Reino 

Unido, Alemanha, etc. O Brasil se encontra na 34º posição do ranking dos principais países que 

exportam para Malta, que adquire do Brasil principalmente: combustíveis, açúcar, preparações 

de carne, preparações alimentícias diversas, etc. A maior variação percentual observado foi 

entre o ano de 2009 para 2010 com 43,33% e a maior redução ocorreu entre o ano de 20013 

para 2014 com 33,30%. 

Malta, obteve nos anos de 2003 a 2015 uma balança comercial deficitária, como mostra 

a Tabela 26: 

     Tabela 26 - Saldo comercial de Malta em dólares US$ - 2003 a 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Fonte: Elaboração própria com base nos cálculos executados. 

        *Exp. (exportação), *Imp. (importação), obtidos no sítio index mundi e CIA.  

          Anos de 2014 e 2015 são estimativas. 

 

Já sobre o grau de abertura, que é a soma das exportações mais importações (corrente 

de comércio) dividido pelo PIB, e a taxa de cobertura, seguem os gráficos39 e 40: 

 

Ano *Exp. *Imp. Saldo 

        

2003 2.000.000.000 2.800.000.000 -800.000.000 

2004 2.180.000.000 2.760.000.000 -580.000.000 

2005 2.630.000.000 3.410.000.000 -780.000.000 

2006 2.740.000.000 3.860.000.000 -1.120.000.000 

2007 2.430.000.000 4.080.000.000 -1.650.000.000 

2008 3.060.000.000 4.830.000.000 -1.770.000.000 

2009 2.380.000.000 3.600.000.000 -1.220.000.000 

2010 3.120.000.000 5.160.000.000 -2.040.000.000 

2011 5.200.000.000 7.340.000.000 -2.140.000.000 

2012 4.040.000.000 5.370.000.000 -1.330.000.000 

2013 5.110.000.000 7.440.000.000 -2.330.000.000 

2014 3.480.000.000 4.964.000.000 -1.484.000.000 

2015 2.956.000.000 4.603.000.000 -1.647.000.000 
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       Gráfico 39 – Grau de abertura (%) de Malta - 2003 a 2015. 

       Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

 

 

 

   Gráfico 40 – Taxa de cobertura de Malta - 2003 a 2015.  

    Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

Observa-se que no ano de 2003 o grau de abertura era de 93,80%, passando por uma 

fase de certa estabilidade até quem em 2009 ocorreu uma redução onde o grau de abertura 

passou a ser de 73,80%. Em 2011 o ápice com o valor de 134,80% e após 2013 sofreu reduções 

terminando 2015 com 77,10% 
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 Malta possui um grau de abertura de razoável a boa e para verificar se esse grau de 

abertura é acompanhada de uma posição comercial forte, foi realizado o cálculo da taxa de 

cobertura, que como demonstrado no gráfico 40, manteve-se estável ao longo dos anos 

analisados, tendo um pico em 2004, porém nunca chegando ou ultrapassando 1, e tendo uma 

taxa de cobertura média de 0,69, indicando que Malta possui uma posição fraca no comércio 

internacional. 

 

 

 

 Países Baixos 

Obteve no período de 2003 a 2015 um PIB acumulado de aproximadamente US$ 10,317 

trilhões de dólares, atingindo o ápice em 2008 com um valor de US$ 936,228 bilhões de dólares. 

Entre o ano de 2006 e 2007 foi o período que ocorreu a maior variação do PIB, que teve um 

aumento de 15,52% passando de US$ 726,65 bilhões de dólares para US$ 839,42 trilhões de 

dólares, já de 2014 para 2015 o PIB dos Países Baixos recuou em 14,42% passando de US$ 

879,319 bilhões de dólares para US$ 752,547 bilhões de dólares. 

Em questão de troca com o resto do mundo, observando a ótica da exportação, alcançou 

um somatório no período de 2003 a 2015 de US$ 5.692,7 bilhões de dólares e exporta 

principalmente para: Alemanha, Bélgica, Reino Unido, França, etc. O Brasil ocupa a 26º 

colocação de destino das exportações, e os principais produtos e/ ou bens importados pelo Brasil 

são: combustíveis, embarcações flutuantes, máquinas mecânicas, adubos, etc. É principalmente 

exportador de produtos e bens como: combustíveis, máquinas mecânicas, máquinas elétricas, 

plásticos, etc. No ano de 2007 para 2008 a exportação dos Países Baixos teve um aumento de 

28,90% indo de US$ 839,42 bilhões de dólares para US$ 936,228 bilhões de dólares, já a maior 

redução foi de 21%, entre o ano de 2008 para 2009. 

 Já analisando a importação, o ano com o valor mais alto foi em 2013 com US$ 511 

bilhões de dólares e adquire seus produtos e/ou bens principalmente da Alemanha, Bélgica, 

China, Estados Unidos, etc. O Brasil se encontra na 17º posição do ranking dos principais países 

que exportam para os Países Baixos, que adquire do Brasil principalmente: farelo de soja, obras 

diversas de metais comuns, pastas de madeira, minérios, etc. Sendo que a maior variação 

percentual observado foi entre o ano de 2005 para 2006 com 29,24% e a maior redução ocorreu 

entre o ano de 2008 para 2009 com 21,80%. 
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Vale ressaltar que no período de 2003 a 2015 os Países Baixos obtiveram uma balança 

comercial favorável, uma vez que seu saldo (exportação menos importação) foi positivo durante 

o período analisado, como demonstra a Tabela 27: 

 

  Tabela 27 - Saldo comercial dos Países Baixos em dólares US$ - 2003 a 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fonte: Elaboração própria com base nos cálculos executados. 

   *Exp. (exportação), *Imp. (importação), obtidos no sítio index mundi e CIA.  

     Anos de 2014 e 2015 são estimativas. 

 

 

Já sobre o grau de abertura, que é a soma das exportações mais importações (corrente 

de comércio) dividido pelo PIB, e a taxa de cobertura, seguem os gráficos 41 e 42: 

 

Ano *Exp. *Imp. Saldo 

        

2003 243.300.000.000 201.100.000.000 42.200.000.000 

2004 253.200.000.000 217.700.000.000 35.500.000.000 

2005 293.100.000.000 252.700.000.000 40.400.000.000 

2006 365.100.000.000 326.600.000.000 38.500.000.000 

2007 413.800.000.000 373.800.000.000 40.000.000.000 

2008 533.200.000.000 475.900.000.000 57.300.000.000 

2009 421.300.000.000 371.900.000.000 49.400.000.000 

2010 451.300.000.000 408.400.000.000 42.900.000.000 

2011 551.800.000.000 493.100.000.000 58.700.000.000 

2012 538.500.000.000 474.800.000.000 63.700.000.000 

2013 576.900.000.000 511.000.000.000 65.900.000.000 

2014 574.700.000.000 469.400.000.000 105.300.000.000 

2015 476.500.000.000 389.600.000.000 86.900.000.000 
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  Gráfico 41 – Grau de abertura (%) dos Países Baixos - 2003 a 2015. 

   Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

 

 

 

 

 Gráfico 42 – Taxa de cobertura dos Países Baixos - 2003 a 2015. 

 Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 
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Observa-se que no ano de 2003 o grau de abertura era de 77,70%, passou uma queda de 

6,80% no ano seguinte e sucessivos crescimentos até 2008 chegando a 107,80%, se mantendo 

constante de 2011 a 2015. Teve seu pico em 2013 com 126%.  

Foi realizado também o cálculo da taxa de cobertura, que como mostra no gráfico 42, 

sempre se manteve superior a 1. A média da taxa de cobertura analisada no período de 2003 a 

2015 foi de 1,15. Sendo assim, além de possuir um grau de abertura satisfatório, os Países 

Baixos também possuem uma posição forte no comércio internacional. 

 

 

 

 Polônia 

Teve no período de 2003 a 2015 um PIB acumulado de aproximadamente US$ 5,566 

trilhões de dólares, atingindo o ápice em 2014 com um valor de US$ 544,982 bilhões de dólares. 

Entre o ano de 2006 e 2007 foi o período que ocorreu a maior variação do PIB, que teve um 

aumento de 24,90% passando de US$ 343,261 bilhões de dólares para US$ 428,763 bilhões de 

dólares, já de 2008 para 2009 o PIB da Polônia recuou em 17,70% passando de US$ 530,185 

bilhões de dólares para US$ 436,476 bilhões de dólares. 

Analisando a exportação, a Polônia teve um montante no período de 2003 a 2015 de 

US$ 1.833,8 bilhões de dólares e exporta principalmente para: Alemanha, Reino Unido, 

República Tcheca, França, etc. O Brasil ocupa 44º colocação de destino das exportações 

polonesas e os principais produtos e/ ou bens importados pelo Brasil são: Máquinas elétricas, 

máquinas mecânicas, automóveis, borracha, etc. Sendo um país principalmente exportador de 

produtos e bens como: máquinas mecânicas, máquinas elétricas, automóveis, móveis, etc. No 

ano de 2003 para 2004 a  teve um aumento de US$ 32,4 bilhões de dólares para US$ 57,6 

bilhões de dólares, já a maior redução foi de 18,90%, entre o ano de 2008 para 2009. 

Observando a  importação, o ano de 2014 teve o valor mais elevado, chegando a US$ 

215 bilhões de dólares e adquire seus produtos e/ou bens principalmente da Alemanha, Rússia, 

China, Itália, etc. O Brasil se encontra na 31º posição do ranking dos principais países que 

exportam para a Polônia, que adquire do Brasil principalmente: minérios, farelo de soja, tabaco, 

café, etc. A  maior variação percentual observado foi entre o ano de 2007 para 2008 com 75,80% 

e a maior redução ocorreu entre o ano de 2008 para 2009 com 26,40%, o mesmo período em 

que ocorreu a maior redução das exportações e mais uma vez a maior causa disso está 

provavelmente associada a crise de 2008. 
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Vale ressaltar que no período de 2003 a 2014 a Polônia obteve uma balança comercial 

deficitária, uma vez que seu saldo (exportação menos importação) permaneceu e negativo 

durante o período, já no ano de 2015 o saldo da balança comercial conseguiu se recuperar se 

tornando superavitária, conforme demonstra a Tabela 28: 

 

     Tabela 28 - Saldo comercial da Polônia em dólares US$ - 2003 a 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Fonte: Elaboração própria com base nos cálculos executados. 

                       *Exp. (exportação), *Imp. (importação), obtidos no sítio index mundi e CIA.  

         Anos de 2014 e 2015 são estimativas. 

 

 

 Já sobre o grau de abertura, que é a soma das exportações mais importações (corrente 

de comércio) dividido pelo PIB, e a taxa de cobertura, seguem os gráficos 43 e 44: 

Ano *Exp. *Imp. Saldo 

        

2003 32.400.000.000 43.400.000.000 -11.000.000.000 

2004 57.600.000.000 63.650.000.000 -6.050.000.000 

2005 75.980.000.000 81.610.000.000 -5.630.000.000 

2006 92.720.000.000 95.670.000.000 -2.950.000.000 

2007 110.700.000.000 113.200.000.000 -2.500.000.000 

2008 175.300.000.000 199.000.000.000 -23.700.000.000 

2009 142.100.000.000 146.400.000.000 -4.300.000.000 

2010 160.800.000.000 167.400.000.000 -6.600.000.000 

2011 193.900.000.000 208.000.000.000 -14.100.000.000 

2012 188.500.000.000 195.400.000.000 -6.900.000.000 

2013 202.300.000.000 207.400.000.000 -5.100.000.000 

2014 210.700.000.000 215.000.000.000 -4.300.000.000 

2015 190.800.000.000 188.400.000.000 2.400.000.000 
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       Gráfico 43 – Grau de abertura (%) da Polônia - 2003 a 2015. 

         Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

 

 

      Gráfico 44 – Taxa de cobertura da Polônia - 2003 a 2015. 

      Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

Observa-se que no ano de 2003 o grau de abertura era de apenas 34,90%, passando por 

discretos aumentos até 2008, quando atingiu 70,60%, mantendo-se em equilíbrio de 2011 a 

2015, sendo nesse último ano observado o valor de 79,90% 

 Além de possuir um grau de abertura razoável, a Polônia, nesse período analisado não 

conseguiu chegar nem ultrapassar o valor de 1 da taxa de cobertura, tendo como valor médio 

0,94. Com isso percebe-se que é um país razoavelmente aberto e possui uma posição fraca no 

comércio internacional. 
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 Portugal 

Teve no período de 2003 a 2015 um PIB acumulado de aproximadamente US$ 2,861 

trilhões de dólares, atingindo o ápice em 2008 com um valor de US$ 262 bilhões de dólares. 

Entre o ano de 2006 para 2007 foi o período que ocorreu a maior variação do PIB, que teve um 

aumento de 15,15 %, já a maior redução ocorreu entre o ano de 2014 para 2015 com 13,55%. 

Pela ótica da exportação, Portugal teve um montante no período de 2003 a 2015 de US$ 

619,55 bilhões de dólares e exporta principalmente para: Espanha, França, Alemanha, Reino 

Unido, etc. O Brasil ocupa 12º posição na colocação de destino das exportações portuguesas e 

os principais produtos e/ ou bens importados pelo Brasil são: gorduras e óleos, combustíveis, 

aviões, pescados, etc. A maior variação no aumento observado foi entre o ano de 2004 para 

2005 com 21,04% e a  redução ocorreu entre 2008 para 2009 com 21,14%. 

Já visando as importações, o montante do período analisado foi de US$ 833,38 bilhões 

de dólares e adquire seus produtos e/ou bens principalmente da Espanha, Alemanha, França, 

Itália, etc. O Brasil se encontra na 11º posição do ranking dos principais países que exportam 

para Portugal, que adquire do Brasil principalmente: combustíveis, soja em grãos e sementes, 

ferro e aço, plásticos, etc. A maior variação percentual observado foi entre o ano de 2007 para 

2008 com 29,70% e a maior redução ocorreu entre o ano de 2008 para 2009 com 21,55%. 

Portugal, obteve nos anos de 2003 a 2015 uma balança comercial deficitária, com 

exceção do ano de 2013 em que o saldo da balança comercial foi positiva, como mostra a Tabela 

29: 
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   Tabela 29 - Saldo comercial de Portugal em dólares US$ - 2003 a 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Fonte: Elaboração própria com base nos cálculos executados. 

    *Exp. (exportação), *Imp. (importação), obtidos no sítio index mundi e CIA.  

      Anos de 2014 e 2015 são estimativas. 

 

 

Já sobre o grau de abertura, que é a soma das exportações mais importações (corrente 

de comércio) dividido pelo PIB, e a taxa de cobertura, seguem os gráficos 45 e 46: 

 

   Gráfico 45 – Grau de abertura (%) de Portugal - 2003 a 2015. 

    Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

Ano *Exp. *Imp. Saldo 

        

2003 25.900.000.000 39.000.000.000 -13.100.000.000 

2004 31.130.000.000 43.730.000.000 -12.600.000.000 

2005 37.680.000.000 52.100.000.000 -14.420.000.000 

2006 38.800.000.000 60.350.000.000 -21.550.000.000 

2007 46.770.000.000 67.740.000.000 -20.970.000.000 

2008 56.420.000.000 87.830.000.000 -31.410.000.000 

2009 44.490.000.000 68.900.000.000 -24.410.000.000 

2010 46.270.000.000 68.220.000.000 -21.950.000.000 

2011 55.800.000.000 77.250.000.000 -21.450.000.000 

2012 58.240.000.000 69.480.000.000 -11.240.000.000 

2013 61.000.000.000 59.000.000.000 2.000.000.000 

2014 62.720.000.000 75.290.000.000 -12.570.000.000 

2015 54.330.000.000 64.490.000.000 -10.160.000.000 
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  Gráfico 46 – Taxa de cobertura de Portugal - 2003 a 2015. 

  Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

Observa-se que no ano de 2003 o grau de abertura era de apenas 39,30%, passando por 

uma fase de certa estabilidade, atingindo em 2008 55,05%, até quem em 2009 ocorreu uma 

redução de 15,50% onde o grau de abertura passou a ser de 46,50%. Em 2014 atingiu o ápice 

com o valor de 60%, terminando 2015 com 59,7% 

 Portugal possui um grau de abertura de certa forma baixo para verificar se esse grau de 

abertura é acompanhado de uma posição comercial forte ou fraca, foi realizado o cálculo da 

taxa de cobertura, que como demonstrado no gráfico 46, manteve-se estável ao longo dos anos 

até 2013, atingindo 1,03. Tirando a exceção desse ano, Portugal durante o período analisado 

não conseguiu alcançar o valor de 1, sendo que sua média da taxa de cobertura foi de 0,74. 

Então além de ser um país não tão aberto, também não possui uma posição forte no comércio 

internacional. 

 

 

 Reino Unido 

Teve no período de 2003 a 2015 um PIB acumulado de aproximadamente US$ 33 

trilhões de dólares, atingindo o ápice em 2014 com um valor de US$ 2,99 trilhões de dólares. 

Entre o ano de 2004 para 2005 foi o período que ocorreu a maior variação do PIB, que teve um 

aumento de 59,70%, já a maior redução ocorreu entre o ano de 2008 para 2009 com 17,10%. 

Observando a  exportação, o Reino Unido teve um montante no período de 2003 a 2015 

de US$ 5.693,3 bilhões de dólares e exporta principalmente para: Estados Unidos, Alemanha, 

Suíça, China, etc. O Brasil ocupa 27º posição na colocação de destino das exportações do Reino 
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Unido e os principais produtos e/ ou bens importados pelo Brasil são: farmacêuticos, máquinas 

mecânicas, automóveis, etc. A maior variação no aumento observado foi entre o ano de 2012 

para 2013 com 71,34% e a  redução ocorreu entre 2013 para 2014 com 40,55%. 

Já visando as importações, o montante do período analisado foi de US$ 7.264,3 bilhões 

de dólares e adquire seus produtos e/ou bens principalmente da Alemanha, China, Estados 

Unidos, Países Baixos, etc. O Brasil se encontra na 28º posição do ranking dos principais países 

que exportam para o Reino Unido, que adquire do Brasil principalmente: ouro e pedras 

preciosas, minérios, preparações de carne soja em grãos e sementes, etc. A maior variação 

percentual observado foi entre o ano de 2006 para 2007 com 24,66% e a maior redução ocorreu 

entre o ano de 2008 para 2009 com 23,90%. 

O Reino Unido, obteve nos anos de 2003 a 2015 uma balança comercial deficitária, com 

exceção do ano de 2013 em que o saldo da balança comercial foi positiva, como mostra a Tabela 

30: 

  Tabela 30 - Saldo comercial do Reino Unido em dólares US$ - 2003 a 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Fonte: Elaboração própria com base nos cálculos executados. 

                     *Exp. (exportação), *Imp. (importação), obtidos no sítio index mundi e CIA.  

       Anos de 2014 e 2015 são estimativas. 

 

 

 

 

Ano *Exp. *Imp. Saldo 

        

2003 286.300.000.000 330.100.000.000 -43.800.000.000 

2004 304.500.000.000 363.600.000.000 -59.100.000.000 

2005 347.200.000.000 439.400.000.000 -92.200.000.000 

2006 372.700.000.000 483.700.000.000 -111.000.000.000 

2007 468.800.000.000 603.000.000.000 -134.200.000.000 

2008 464.900.000.000 636.000.000.000 -171.100.000.000 

2009 356.200.000.000 483.900.000.000 -127.700.000.000 

2010 405.600.000.000 546.500.000.000 -140.900.000.000 

2011 479.700.000.000 639.500.000.000 -159.800.000.000 

2012 474.600.000.000 642.600.000.000 -168.000.000.000 

2013 813.200.000.000 782.500.000.000 30.700.000.000 

2014 483.400.000.000 685.800.000.000 -202.400.000.000 

2015 436.200.000.000 627.700.000.000 -191.500.000.000 
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Já sobre o grau de abertura, que é a soma das exportações mais importações (corrente 

de comércio) dividido pelo PIB, e a taxa de cobertura, seguem os gráficos 47 e 48: 

     

      Gráfico 47 – Grau de abertura (%) do Reino Unido - 2003 a 2015. 
        Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

 

      Gráfico 48 – Taxa de cobertura do Reino Unido - 2003 a 2015. 

       Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

Observa-se que no ano de 2003 o grau de abertura era de apenas 42,80%, passando por 

uma redução de 32,10% no ano seguinte e sucessivas elevações de 2005 a 2008, atingindo nesse 

ano 39,40%. Teve seu ápice em 2013 com 58,80% e fechou o ano de 2015 com o valor de 

37,30%. 
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 O Reino Unido possui um grau de abertura baixo e para verificar se esse grau de abertura 

é acompanhado de uma posição comercial forte ou fraca, foi realizado o cálculo da taxa de 

cobertura, que como demonstrado no gráfico 48, manteve-se estável ao longo dos anos até 2013, 

atingindo 1,04. Tirando a exceção desse ano, o Reino Unido durante o período analisado não 

conseguiu alcançar o valor de 1, sendo que sua média da taxa de cobertura foi de 0,78. Então 

além de ser um país menos aberto, também não possui uma posição tão forte no comércio 

internacional. 

 

 República Tcheca 

Obtendo no período de 2003 a 2015 um PIB acumulado de aproximadamente US$ 2,376 

trilhões de dólares, atingindo o ápice em 2008 com um valor de US$ 235,205 bilhões de dólares. 

Entre o ano de 2007 para 2008 foi o período que ocorreu a maior variação do PIB, que teve um 

aumento de 24,60% passando de US$ 188,818 bilhões de dólares para US$ 235,205 bilhões de 

dólares, já de 2008 para 2009 o PIB da República Tcheca recuou em 12,50% passando de US$ 

235,205 bilhões de dólares para US$ 205,73 bilhões de dólares. 

Relacionada a  exportação, a República Tcheca teve um somatório no período de 2003 

a 2015 de US$ 1.405,79 bilhões de dólares e exporta principalmente para: Alemanha, 

Eslováquia, Polônia, Reino Unido, etc. O Brasil ocupa a 42º colocação de destino das 

exportações tchecas, e os principais produtos e/ ou bens importados pelo Brasil são: Máquinas 

mecânicas, máquinas elétricas, automóveis, aviões, etc. É principalmente exportador de 

produtos e bens como: automóveis, máquinas mecânicas, máquinas elétricas, obras de ferro ou 

aço, etc. No ano de 2004 para 2005 a exportação da República Tcheca teve um aumento de 

42,20%, já a maior redução foi de 22,70%, entre o ano de 2008 para 2009. 

Já relacionada a importação, adquire seus produtos e/ou bens principalmente da 

Alemanha, China, Polônia, Eslováquia, etc. O Brasil se encontra na 41º posição do ranking dos 

principais países que exportam para a República Tcheca, que adquire do Brasil principalmente: 

tabaco, máquinas mecânicas, madeira, calçados, etc. É necessário pontuar que a maior variação 

percentual observado foi entre o ano de 2007 para 2008 com 58,90% e a maior redução ocorreu 

entre o ano de 2008 para 2009 com 26,04%, o mesmo período em que ocorreu a maior redução 

das exportações. 
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Vale ressaltar que no período de 2003 a 2005 a República Tcheca obteve uma balança 

comercial deficitária, uma vez que seu saldo (exportação menos importação) foi negativo, já 

nos anos de 2006 e 2015 se tornou superavitária, como demonstra a Tabela 31: 

 

           Tabela 31 - Saldo comercial da República Tcheca em dólares US$ - 2003 a 2015 

 Fonte: Elaboração própria com base nos cálculos executados. 

*Exp. (exportação), *Imp. (importação), obtidos no sítio index mundi e CIA.  

               Anos de 2014 e 2015 são estimativas. 

 

Já sobre o grau de abertura, que é a soma das exportações mais importações (corrente 

de comércio) dividido pelo PIB, e a taxa de cobertura, seguem os gráficos 49 e 50: 

 

      Gráfico 49 – Grau de abertura (%) da República Tcheca - 2003 a 2015. 

       Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

Ano *Exp. *Imp. Saldo 

2003 40.800.000.000 43.200.000.000 -2.400.000.000 

2004 46.770.000.000 50.400.000.000 -3.630.000.000 

2005 66.510.000.000 68.190.000.000 -1.680.000.000 

2006 78.370.000.000 76.590.000.000 1.780.000.000 

2007 89.340.000.000 87.700.000.000 1.640.000.000 

2008 145.700.000.000 139.400.000.000 6.300.000.000 

2009 112.600.000.000 103.100.000.000 9.500.000.000 

2010 116.500.000.000 109.200.000.000 7.300.000.000 

2011 138.500.000.000 133.200.000.000 5.300.000.000 

2012 131.700.000.000 124.200.000.000 7.500.000.000 

2013 161.400.000.000 143.400.000.000 18.000.000.000 

2014 146.600.000.000 135.900.000.000 10.700.000.000 

2015 131.000.000.000 122.500.000.000 8.500.000.000 
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                Gráfico 50 – Taxa de cobertura da República Tcheca -2003 a 2015. 
                   Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

Observa-se que no ano de 2003 o grau de abertura da República Tcheca era de 84,60%, 

chegando em 2005 a 99%, já em 2008 alcançou o valor de 121,21%, atingindo seu ápice em 

2013 com 146,31% e fechando 2015 com 139,43%. Para verificar se o alto grau de abertura da 

economia tcheca influencia sua posição no comércio internacional, foi realizado o cálculo da 

taxa de cobertura e o resultado médio foi de 1,03, demonstrando que além de possuir um alto 

grau de abertura, também possui forte posição no comércio internacional, principalmente a 

partir de 2006 quando sua taxa de cobertura chegou a 1,02. 

 

 

 Romênia 

Obteve no período de 2003 a 2015 um PIB acumulado de aproximadamente US$ 2 

trilhões de dólares, atingindo o ápice em 2008 com um valor de US$ 208,182 bilhões de dólares. 

Entre o ano de 2006 para 2007, foi o período que ocorreu a maior variação do PIB, que teve um 

aumento de 38,90%, já de 2008 para 2009 o PIB da Romênia recuou em 19,60% passando de 

US$ 208,182 bilhões de dólares para US$ 167,423 bilhões de dólares. 

Observando a exportação, a economia romena teve um somatório no período de 2003 a 

2015 de US$ 560,82 bilhões de dólares e exporta principalmente para: Alemanha, Itália, França, 

Hungria, etc. O Brasil ocupa a 32º na colocação de destino das exportações romena, e os 

principais produtos e/ ou bens importados pelo Brasil são: veículos para vias férreas, 

automóveis, máquinas mecânicas, máquinas elétricas, etc. No ano de 2007 para 2008 a 
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exportação teve um aumento de 49,70%,  já a maior redução foi de 17,80%, entre o ano de 2008 

para 2009. 

Analisando a importação, a Romênia adquire seus produtos e/ou bens principalmente da 

Alemanha, Itália, Hungria, França, etc. O Brasil se encontra na 30º na posição do ranking dos 

principais países que exportam para a Romênia, que adquire do Brasil principalmente: farelo 

de soja, minérios, tabaco, açúcar, etc. Teve a maior variação percentual observado entre o ano 

de 2007 para 2008 com 63,90% e a maior redução ocorreu entre o ano de 2008 para 2009 com 

34,30%, o mesmo período em que ocorreu a maior redução das exportações. 

Vale ressaltar que a Romênia obteve um saldo da balança comercial deficitária durante 

o período analisado, como segue a Tabela 32: 

   Tabela 32 - Saldo comercial da Romênia em dólares US$ - 2003 a 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Fonte: Elaboração própria com base nos cálculos executados. 

    *Exp. (exportação), *Imp. (importação), obtidos no sítio index mundi e CIA.  

      Anos de 2014 e 2015 são estimativas. 

 

 

Ano *Exp. *Imp. Saldo 

2003 13.700.000.000 16.700.000.000 -3.000.000.000 

2004 17.630.000.000 22.170.000.000 -4.540.000.000 

2005 23.540.000.000 28.430.000.000 -4.890.000.000 

2006 27.720.000.000 38.150.000.000 -10.430.000.000 

2007 33.000.000.000 46.480.000.000 -13.480.000.000 

2008 49.410.000.000 76.170.000.000 -26.760.000.000 

2009 40.600.000.000 50.030.000.000 -9.430.000.000 

2010 51.910.000.000 59.840.000.000 -7.930.000.000 

2011 62.680.000.000 73.120.000.000 -10.440.000.000 

2012 58.110.000.000 67.540.000.000 -9.430.000.000 

2013 65.840.000.000 73.420.000.000 -7.580.000.000 

2014 62.160.000.000 70.500.000.000 -8.340.000.000 

2015 54.520.000.000 63.120.000.000 -8.600.000.000 
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Já sobre o grau de abertura, que é a soma das exportações mais importações (corrente 

de comércio) dividido pelo PIB, e a taxa de cobertura, seguem os gráficos 51 e 52: 

  Gráfico 51 – Grau de abertura (%) da Romênia - 2003 a 2015. 

   Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

 

  Gráfico 52 – Taxa de cobertura da Romênia - 2003 a 2015. 

   Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

 

Observa-se que no ano de 2003 o grau de abertura da Romênia era de 50,78%, 

permanecendo em equilíbrio até 2007, atingindo em 2008 o valor de 60,32%. A partir de 2010 

sofreu um aumento e até 2015 se manteve em equilíbrio, fechando o ano com o grau de abertura 

de 66,11%. Atingiu o ápice em 2011 com o valor de 73,26%. 
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Já a taxa de cobertura romena se manteve-se abaixo de 1 com média de 0,81, atingindo 

o ápice em 2013 com o valor de 0.9. Com esse resultado percebemos que a Romênia além de 

possuir uma posição fraca no comércio internacional, possui um grau de abertura razoável.  

 

 

 Suécia 

Obteve no período de 2003 a 2015 um PIB acumulado de aproximadamente US$ 6,297 

trilhões de dólares, atingindo o ápice em 2012 com um valor de US$ 578,742 bilhões de dólares. 

Entre o ano de 2003 para 2004, foi o período que ocorreu a maior variação do PIB, que teve um 

aumento de 17,50%, já de 2007 para 2008 o PIB recuou em 16,40%. 

Pela ótica da exportação, a economia sueca teve um somatório no período de 2003 a 

2015 de US$ 1.968,2 bilhões de dólares e exporta principalmente para: Noruega, Alemanha, 

Reino Unido, Finlândia, etc. O Brasil ocupa a 22º na colocação de destino das exportações 

sueca, e os principais produtos e/ ou bens importados pelo Brasil são: máquinas mecânicas, 

automóveis, máquinas elétricas, produtos farmacêuticos, etc. No ano de 2003 para 2004 a 

exportação teve um aumento de 27,50%,  já a maior redução foi de 27,20%, entre o ano de 2008 

para 2009. 

Analisando a importação, a Suécia adquire seus produtos e/ou bens principalmente da 

Alemanha, Noruega, Países Baixos, Dinamarca, etc. O Brasil se encontra na 34º na posição do 

ranking dos principais países que exportam para a Suécia, que adquire do Brasil principalmente: 

minérios, café, chá, mate e especiarias, ferro e aço, máquinas mecânicas, etc. Teve a maior 

variação percentual observado entre o ano de 2006 para 2007 com 45,40% e a maior redução 

ocorreu entre o ano de 2008 para 2009 com 27,10%, o mesmo período em que ocorreu a maior 

redução das exportações. 

Vale ressaltar que a Suécia obteve um saldo da balança comercial superavitária durante 

o período analisado, como segue a Tabela 33: 
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    Tabela 33 - Saldo comercial da Suécia em dólares US$ - 2003 a 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Fonte: Elaboração própria com base nos cálculos executados. 

     *Exp. (exportação), *Imp. (importação), obtidos no sítio index mundi e CIA.  

       Anos de 2014 e 2015 são estimativas. 

 

Já sobre o grau de abertura, que é a soma das exportações mais importações (corrente 

de comércio) dividido pelo PIB, e a taxa de cobertura, seguem os gráficos 53 e 54: 

 

  Gráfico 53 – Grau de abertura (%) da Suécia - 2003 a 2015. 

   Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

 

Ano *Exp. *Imp. Saldo 

        

2003 80.600.000.000 68.600.000.000 12.000.000.000 

2004 102.800.000.000 83.270.000.000 19.530.000.000 

2005 121.700.000.000 97.970.000.000 23.730.000.000 

2006 126.600.000.000 104.400.000.000 22.200.000.000 

2007 173.900.000.000 151.800.000.000 22.100.000.000 

2008 183.100.000.000 165.300.000.000 17.800.000.000 

2009 133.300.000.000 120.500.000.000 12.800.000.000 

2010 162.600.000.000 158.600.000.000 4.000.000.000 

2011 192.900.000.000 179.600.000.000 13.300.000.000 

2012 178.500.000.000 163.600.000.000 14.900.000.000 

2013 181.500.000.000 158.000.000.000 23.500.000.000 

2014 179.600.000.000 160.600.000.000 19.000.000.000 

2015 151.100.000.000 137.300.000.000 13.800.000.000 
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  Gráfico 54 – Taxa de cobertura da Suécia - 2003 a 2015. 

   Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

Observa-se que no ano de 2003 o grau de abertura da Suécia era de 45,06%, 

permanecendo em equilíbrio até 2006, atingindo em 2008 o valor de 81,09%, sofrendo uma 

queda de 35,90% em 2009 e permanecendo em equilíbrio até 2015, fechando o ano com o grau 

de abertura de 59,17%.  

Já a taxa de cobertura sueca manteve-se acima de 1 com média de 1,14, atingindo o 

ápice em 2005 com o valor de 1,24. Com esse resultado percebemos que a Suécia mesmo não 

possuindo um grau de abertura tão elevado, possui uma posição forte no comércio internacional. 

 

 

 

4-2 Resultados dos países membros do Mercosul 

 

 Argentina 

Obteve no período de 2003 a 2015 um PIB acumulado de aproximadamente US$ 4,887 

trilhões de dólares, atingindo o ápice em 2015 com um valor de US$ 583,169 bilhões de dólares. 

Entre o ano de 2003 para 2004 foi o período que ocorreu a maior variação do PIB, que teve um 

aumento de 29,05% passando de US$ 127,587 bilhões de dólares para US$ 164,658 trilhões de 

dólares, já de 2008 para 2009 o PIB da Argentina recuou em 7,90% passando de US$ 363,137 

bilhões de dólares para US$ 334,49 bilhões de dólares. 
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Em questão de troca com o resto do mundo, observando a ótica da exportação, a 

Argentina teve um somatório no período de 2003 a 2015 de US$ 765,415 bilhões de dólares e 

exporta principalmente para: Brasil, China, Estados Unidos, Chile, etc. O Brasil ocupa a 1º 

colocação de destino das exportações argentinas, e os principais produtos e/ ou bens importados 

pelo Brasil são: automóveis, cereais, plásticos, máquinas mecânicas, etc. É principalmente 

exportador de produtos e bens como: automóveis, cereais, gorduras e óleos, soja em grãos e 

sementes, etc. No ano de 2007 para 2008 a exportação da Argentina teve um aumento de 

25,08%, já a maior redução foi de 20,50%, entre o ano de 2008 para 2009. 

Já pela ótica da importação, a Argentina adquire seus produtos e/ou bens principalmente 

do Brasil, China, Estados Unidos, Alemanha, etc. O Brasil se encontra na 1º posição do ranking 

dos principais países que exportam para a Argentina, que adquire do Brasil principalmente: 

automóveis, máquinas mecânicas, plásticos, máquinas elétricas, etc. É necessário pontuar que 

a maior variação percentual observado foi entre o ano de 2003 para 2004 com 62,05% e a maior 

redução ocorreu entre o ano de 2008 para 2009 com 32,50%. 

Vale ressaltar que no período de 2003 a 2014 a Argentina obteve uma balança comercial 

favorável, uma vez que seu saldo (exportação menos importação) foi positivo durante o período 

analisado, já em 2015 seu saldo foi negativo, como demonstra a Tabela 34: 

     Tabela 34 - Saldo comercial da Argentina em dólares US$ - 2003 a 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                             Fonte: Elaboração própria com base nos cálculos executados. 

           *Exp. (exportação), *Imp. (importação), retirados - INDEC. Dirección Nacional de Estadísticas 

del Sector Externo.  
                          

 

Ano *Exp. *Imp. Saldo 

2003 29.938.752.000 13.850.772.000 16.087.980.000 

2004 34.575.735.000 22.445.280.000 12.130.455.000 

2005 40.386.763.000 28.686.890.000 11.699.873.000 

2006 46.546.202.000 34.153.683.000 12.392.519.000 

2007 55.980.308.000 44.707.464.000 11.272.844.000 

2008 70.018.838.000 57.462.452.000 12.556.386.000 

2009 55.672.098.000 38.786.269.000 16.885.829.000 

2010 68.174.447.000 56.792.577.000 11.381.870.000 

2011 82.981.091.000 73.960.671.000 9.020.420.000 

2012 79.982.388.000 67.974.214.000 12.008.174.000 

2013 75.962.981.000 74.441.800.000 1.521.181.000 

2014 68.407.382.000 65.229.773.000 3.177.609.000 

2015 56.787.982.000 59.756.706.000 -2.968.724.000 
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Já sobre o grau de abertura, que é a soma das exportações mais importações (corrente 

de comércio) dividido pelo PIB, e a taxa de cobertura, seguem os gráficos 55 e 56: 

        Gráfico 55 – Grau de abertura (%) da Argentina - 2003 a 2015. 

        Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

        Gráfico 56 – Taxa de cobertura da Argentina - 2003 a 2015. 

        Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

 

Observa-se que no ano de 2003 o grau de abertura da Argentina era de apenas 34,32%, 

mantendo-se em equilíbrio até 2008, quando no ano seguinte sofreu uma queda de 19,50%, 

passando a ter um grau de abertura de 28,24%. Terminou o ano de 2015 com o grau de abertura 

de 19,98%.  Para verificar se o grau de abertura argentina tem um peso importante para a 

economia mundial, foi feito o cálculo da taxa de cobertura, sendo que resultado superior a 1 
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demonstra que o país tem uma posição forte no comércio internacional. O valor médio 

encontrado para a taxa de cobertura foi de 1,3. Então apesar da Argentina possuir um grau de 

abertura baixo, ela é sim uma economia de peso e importante para o mundo. Esse peso diminui 

em 2015 quando passou a ter uma taxa de cobertura de 0,95. 

 

 

 Bolívia 

Obteve no período de 2003 a 2015 um PIB acumulado de aproximadamente US$ 252,64 

bilhões de dólares, atingindo o ápice em 2015 com um valor de US$ 33,197 bilhões de dólares. 

Entre o ano de 2007 para 2008 foi o período que ocorreu a maior variação do PIB, que teve um 

aumento de 27,08%, já de 2014 para 2015 o PIB boliviano recuou em 0,60%. 

Em questão de troca com o resto do mundo, observando a ótica da exportação, a Bolívia 

teve um somatório no período de 2003 a 2015 de US$ 74,514 bilhões de dólares e exporta 

principalmente para: Brasil, Argentina, Estados Unidos, Colômbia, etc. O Brasil ocupa a 1º 

colocação de destino das exportações bolivianas, e os principais produtos e/ ou bens importados 

pelo Brasil são: combustíveis, sal, enxofre, cal, cimento, etc. É principalmente exportador de 

produtos e bens como: combustíveis, minérios, ouros e pedras preciosas, etc. No ano de 2007 

para 2008 a exportação sofreu um aumento de 44,30%, já a maior redução foi de 31,60%, entre 

o ano de 2014 para 2015. 

Já pela ótica da importação, a Bolívia adquire seus produtos e/ou bens principalmente 

da China, Brasil, Estados Unidos, Argentina, etc. O Brasil se encontra na 2º posição do ranking 

dos principais países que exportam para a Bolívia, que adquire do Brasil principalmente: 

máquinas mecânicas, ferro e aço, plásticos, automóveis, etc. É necessário pontuar que a maior 

variação percentual observado foi entre o ano de 2007 para 2008 com 42,15% e a maior redução 

ocorreu entre o ano de 2008 para 2009 com 22,30%. 

Vale ressaltar que no período de 2004 a 2014 a Bolívia obteve uma balança comercial 

favorável, uma vez que seu saldo (exportação menos importação) foi positivo durante o período 

analisado, já em 2003 e 2015 seu saldo foi negativo, como demonstra a Tabela 35: 

 

 

 



116 
 
 

    Tabela 35 - Saldo comercial da Bolívia em dólares US$ - 2003 a 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Fonte: Elaboração própria com base nos cálculos executados. 

       *Exp. (exportação), *Imp. (importação) retirados do instituto nacional de estadística da Bolívia.  

                          

 

Já sobre o grau de abertura, que é a soma das exportações mais importações (corrente 

de comércio) dividido pelo PIB, e a taxa de cobertura, seguem os gráficos 57 e 58: 

 

 

      Gráfico 57 – Grau de abertura (%) da Bolívia - 2003 a 2015. 

      Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 
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Ano *Exp. *Imp. Saldo 

        

2003 1.676.561.000 1.692.066.000 -15.505.000 

2004 2.265.188.000 1.920.428.000 344.760.000 

2005 2.948.084.000 2.440.067.000 508.017.000 

2006 4.231.918.000 2.925.769.000 1.306.149.000 

2007 4.889.705.000 3.587.952.000 1.301.753.000 

2008 7.058.008.000 5.100.167.000 1.957.841.000 

2009 5.486.406.000 4.577.380.000 909.026.000 

2010 7.052.128.000 5.603.874.000 1.448.254.000 

2011 9.215.280.000 7.935.746.000 1.279.534.000 

2012 11.991.133.000 8.590.086.000 3.401.047.000 

2013 12.371.615.000 9.699.046.000 2.672.569.000 

2014 13.034.220.000 10.674.101.000 2.360.119.000 

2015 8.911.928.000 9.766.444.000 -854.516.000 
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    Gráfico 58 – Taxa de cobertura da Bolívia - 2003 a 2015. 

     Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

Observa-se que no ano de 2003 o grau de abertura da Bolívia era de apenas 41,68%, 

passando por sucessivos aumentos até 2008, quando no ano seguinte sofreu uma queda de 

20,40%, passando a ter um grau de abertura de 58,04%. Atingiu seu ápice em 2012 com 76% e 

terminou o ano de 2015 com o grau de abertura de 56,27%.  Para verificar se o grau de abertura 

boliviano tem um peso importante para a economia mundial, foi feito o cálculo da taxa de 

cobertura, sendo que resultado superior a 1 demonstra que o país tem uma posição forte no 

comércio internacional. O valor médio encontrado para a taxa de cobertura foi de 1,23. Sendo 

que no ano de 2003 e 2015 o valor encontrado foi menor que 1, então com exceção desses anos, 

a Bolívia teve uma posição forte no comércio internacional apesar de não possuir um grau de 

abertura tão elevado. 

 

 

 Paraguai 

Obteve no período de 2003 a 2015 um PIB acumulado de aproximadamente US$ 239,42 

bilhões de dólares, atingindo o ápice em 2014 com um valor de US$ 30,881 bilhões de dólares. 

Entre o ano de 2007 para 2008 foi o período que ocorreu a maior variação do PIB, que teve um 

aumento de 34,10%, já de 2008 para 2009 o PIB paraguaio recuou em 13,90% passando de 

US$ 18,504 bilhões de dólares para US$ 15,930 bilhões de dólares. 

Em questão de troca com o resto do mundo, observando a ótica da exportação, o 

Paraguai teve um somatório no período de 2003 a 2015 de US$ 87,107 bilhões de dólares e 
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exporta principalmente para: Brasil, Rússia, Argentina, Chile, etc. O Brasil ocupa a 1º 

colocação de destino das exportações paraguaias, e os principais produtos e/ ou bens importados 

pelo Brasil são: cereais, carnes, sojas em grãos e sementes, máquinas elétricas, etc. É 

principalmente exportador de produtos e bens como: combustíveis, soja em grãos e sementes, 

carnes, farelo de soja, etc. No ano de 2007 para 2008 a exportação do Paraguai passou por um 

aumento de 382,20%, já a maior redução foi de 46%, entre o ano de 2006 para 2007. 

Já pela ótica da importação, o Paraguai adquire seus produtos e/ou bens principalmente 

do Brasil, Argentina, China, Estados Unidos, etc. O Brasil se encontra na 1º posição do ranking 

dos principais países que exportam para a Paraguai, que adquire do Brasil principalmente: 

máquinas mecânicas, adubos, automóveis, plásticos, etc. Sendo a maior variação percentual 

observado foi entre o ano de 2007 para 2008 com 103,80% e a maior redução ocorreu entre o 

ano de 2008 para 2009 com 24,50%. 

Vale ressaltar que no período de 2003 a 2015 o Paraguai obteve uma balança comercial 

desfavorável, uma vez que seu saldo (exportação menos importação) foi negativo durante o 

período analisado, como demonstra a Tabela 36: 

 

     Tabela 36 - Saldo comercial do Paraguai em dólares US$ - 2003 a 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: Elaboração própria com base nos cálculos executados. 

      *Exp. (exportação), *Imp. (importação), obtidos no sítio index mundi e CIA.  

        Anos de 2014 e 2015 são estimativas. 

 

 

Ano *Exp. *Imp. Saldo 

        

2003 2.000.000.000 2.400.000.000 -400.000.000 

2004 2.730.000.000 2.770.000.000 -40.000.000 

2005 2.940.000.000 3.330.000.000 -390.000.000 

2006 3.130.000.000 3.830.000.000 -700.000.000 

2007 1.690.000.000 4.500.000.000 -2.810.000.000 

2008 8.150.000.000 9.170.000.000 -1.020.000.000 

2009 5.780.000.000 6.920.000.000 -1.140.000.000 

2010 7.970.000.000 9.570.000.000 -1.600.000.000 

2011 10.280.000.000 12.060.000.000 -1.780.000.000 

2012 9.740.000.000 11.240.000.000 -1.500.000.000 

2013 14.700.000.000 12.370.000.000 2.330.000.000 

2014 9.636.000.000 12.169.000.000 -2.533.000.000 

2015 8.361.000.000 10.291.000.000 -1.930.000.000 
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Já sobre o grau de abertura, que é a soma das exportações mais importações (corrente 

de comércio) dividido pelo PIB, e a taxa de cobertura, seguem os gráficos 59 e 60: 

 

          Gráfico 59 – Grau de abertura (%) do Paraguai - 2003 a 2015. 

          Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

 

 

         Gráfico 60 – Taxa de cobertura do Paraguai - 2003 a 2015. 

         Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

 

Observa-se que no ano de 2003 o grau de abertura do Paraguai era de 66,80%, passando 

por uma fase de estabilidade até 2006, quando passou por uma queda de 31,40% chegando a 

44,87%, seguido de um aumento de 108,60% atingindo o grau de abertura de 93,60%, e 

terminou o ano de 2015 com o grau de abertura de 67,52%.  Para verificar se o comércio 
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paraguaio tem um peso importante para a economia mundial, foi feito o cálculo da taxa de 

cobertura, sendo que resultado superior a 1 demonstra que o país tem uma posição forte no 

comércio internacional. O valor médio encontrado para a taxa de cobertura foi de 0,84. Sendo 

que no ano de 2013 o valor encontrado foi de 1,18, então com exceção desse ano, a Paraguai 

teve uma posição fraca no comércio internacional apesar de possuir o maior grau de abertura 

do Mercosul. 

 

 

 Uruguai 

Obteve no período de 2003 a 2015 um PIB acumulado de aproximadamente US$ 455,83 

bilhões de dólares, atingindo o ápice em 2013 com um valor de US$ 57,531 bilhões de dólares. 

Entre o ano de 2007 para 2008 foi o período que ocorreu a maior variação do PIB, que teve um 

aumento de 29,70% passando de US$ 23,441 bilhões de dólares para US$ 30,366 bilhões de 

dólares, já de 2014 para 2015 o PIB do Uruguai recuou em 6,60%. 

Observando a exportação do Uruguai. teve um somatório, no período de 2003 a 2015 

de US$ 77,636 bilhões de dólares e exporta principalmente para: Brasil, China, Argentina, 

Estados Unidos, etc. O Brasil ocupa a 1º colocação de destino das exportações uruguaias, e os 

principais produtos e/ ou bens importados pelo Brasil são: leite, plásticos, automóveis, amidos 

e féculas, etc. É principalmente exportador de produtos e bens como: carnes, sementes e frutos 

oleaginosos, cereais, leite, etc. No ano de 2003 para 2004 a exportação do Uruguai teve um 

aumento de 33%, já a maior redução foi de 15,90%, entre o ano de 2014 para 2015. 

Já pela ótica da importação, o Uruguai adquire seus produtos e/ou bens principalmente 

da China, Brasil, Argentina, Estados Unidos,  etc. O Brasil se encontra na 2º posição do ranking 

dos principais países que exportam para o Uruguai, que adquire do Brasil principalmente: 

combustíveis, automóveis, plásticos, máquinas mecânicas, etc. É necessário pontuar que a 

maior variação percentual observado foi entre o ano de 2003 para 2004 com 42,40% e a maior 

redução ocorreu entre o ano de 2008 para 2009 com 23,80%. 

Vale ressaltar que no período de 2004 a 2015 o Uruguai obteve uma balança comercial 

desfavorável, uma vez que seu saldo (exportação menos importação) foi negativo durante o 

período analisado, já em 2003 seu saldo foi positivo, como demonstra a Tabela 37: 
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    Tabela 37 - Saldo comercial do Uruguai em dólares US$ - 2003 a 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: Elaboração própria com base nos cálculos executados. 

        *Exp. (exportação), *Imp. (importação), obtidos no sítio Banco Central del Uruguay (BCU). 

 

Já sobre o grau de abertura, que é a soma das exportações mais importações 

(corrente de comércio) dividido pelo PIB, e a taxa de cobertura, seguem os gráficos 61 

e 62: 

 

         Gráfico 61 – Grau de abertura (%) do Uruguai - 2003 a 2015. 

        Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

Ano *Exp. *Imp. Saldo 

        

2003 2.205.913.000      2.190.370.000         15.543.000  

2004 2.932.303.000      3.118.631.000  -186.328.000 

2005 3.421.381.465      3.878.882.000  -457.500.535 

2006 3.989.322.515 4.806.055.544 -816.733.029 

2007 4.517.549.425 5.627.662.831 -1.110.113.406 

2008 5.941.895.000 9.069.360.427 -3.127.465.427 

2009 5.404.763.196 6.906.726.426 -1.501.963.230 

2010 6.724.161.707 8.621.758.233 -1.897.596.526 

2011 7.911.751.450 10.726.377.985 -2.814.626.535 

2012 8.709.207.431 11.614.301.332 -2.905.093.901 

2013 9.066.886.100 11.642.380.000 -2.575.493.900 

2014 9.132.048.120 11.484.584.883 -2.352.536.763 

2015 7.678.910.644 9.489.417.408 -1.810.506.764 
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         Gráfico 62 – Taxa de cobertura do Uruguai - 2003 a 2015. 

         Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

 

Observa-se que no ano de 2003 o grau de abertura do Uruguai era de apenas 36,50%, 

passando por uma fase de estabilidade até 2007, quando passou por um aumento, em 2008, de 

14% chegando a 49,43%, seguido de uma queda de 21,30% em 2009 chegando a de 38,89%, 

passando por um período de equilíbrio, terminando o ano de 2015 com o grau de abertura de 

32,13%.  Para verificar se o comércio uruguaio tem um peso importante para a economia 

mundial, foi feito o cálculo da taxa de cobertura, sendo que resultado superior a 1 demonstra 

que o país tem uma posição forte no comércio internacional. O valor médio encontrado para a 

taxa de cobertura foi de 0,81. Sendo que no ano de 2003 o valor encontrado foi de 1, então com 

exceção desse ano, o Uruguai teve uma posição fraca no comércio internacional além de possuir 

grau de abertura baixo. 
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 Brasil 

Obteve no período de 2003 a 2015 um PIB acumulado de aproximadamente US$ 21,930 

trilhões de dólares, atingindo o ápice em 2013 com um valor de US$ 2,466 trilhões de dólares. 

Entre o ano de 2004 para 2005 e 2007 para 2008 foram os períodos que ocorreram as maiores 

variações do PIB, que teve um aumento de 33,20% e 32,50% respectivamente, já de 2014 para 

2015 o PIB do Brasil recuou em 26,60% passando de US$ 2,417 trilhões de dólares para US$ 

1,775 bilhões de dólares, provavelmente devido ao processo de impeachment da presidenta 

Dilma. Observa-se a evolução do PIB brasileiro pelo gráfico 63: 

       Gráfico 63 – Evolução do PIB brasileiro - 2003 a 2015. 

       Fonte:  Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

Em questão de troca com o resto do mundo, observando a ótica da exportação, o Brasil 

teve um somatório, no período de 2003 a 2015, de aproximadamente US$ 2.297 bilhões de 

dólares e exporta principalmente para: China, Estados Unidos, Argentina, Países Baixos, Japão, 

etc. É principalmente exportador de produtos e bens como: minérios, grãos, combustíveis, 

carnes, automóveis, máquinas mecânicas, açúcar, etc. No ano de 2003 para 2004 a exportação 

do Brasil teve um aumento de 32,07%, já a maior redução foi de 22,70%, entre o ano de 2008 

para 2009. 

Já pela ótica da importação, o Brasil adquire seus produtos e/ou bens principalmente do 

China, Estados Unidos, Argentina, Alemanha, Nigéria, etc. E importa principalmente: 

combustíveis, máquinas mecânicas, máquinas elétricas, automóveis, químicos orgânicos, 

adubos, etc. É necessário pontuar que a maior variação percentual observado foi entre os anos 
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de 2007 para 2008 e 2009 para 2010 com 43,40% e 42,30% respectivamente e a maior redução 

ocorreram entre o ano de 2008 para 2009 com 26,20% e 2014 para 2015 com uma redução de 

25,20%. 

Vale ressaltar que no período de 2003 a 2013 e no ano de 2015 o Brasil obteve uma 

balança comercial favorável, uma vez que seu saldo (exportação menos importação) foi positivo 

durante o período analisado, já em 2014 seu saldo foi negativo, como demonstra a Tabela 38: 

           Tabela 38 - Saldo comercial do Brasil em dólares US$ - 2003 a 2015 

Ano *Exp. *Imp. Saldo 

        

2003 73.203.222.075 48.325.566.630 24.877.655.445 

2004 96.677.498.766 62.835.615.629 33.841.883.137 

2005 118.529.184.899 73.600.375.672 44.928.809.227 

2006 137.807.469.531 91.350.840.805 46.456.628.726 

2007 160.649.072.830 120.617.446.250 40.031.626.580 

2008 197.942.442.909 172.984.767.614 24.957.675.295 

2009 152.994.742.805 127.722.342.988 25.272.399.817 

2010 201.915.285.335 181.768.427.438 20.146.857.897 

2011 256.039.574.768 226.246.755.801 29.792.818.967 

2012 242.578.013.546 223.183.476.643 19.394.536.903 

2013 242.033.574.720 239.747.515.987 2.286.058.733 

2014 225.100.884.831 229.154.436.596 -4.053.551.765 

2015 191.134.324.584 171.449.050.909 19.685.273.675 

            Fonte: Elaboração própria com base nos cálculos executados. 

             *Exp. (exportação), *Imp. (importação), obtidos no sítio Banco Central do Brasil (BCB). 

 

 

Já sobre o grau de abertura, que é a soma das exportações mais importações 

(corrente de comércio) dividido pelo PIB, e a taxa de cobertura, seguem os gráficos 64 

e 65: 
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        Gráfico 64 – Grau de abertura (%) do Brasil - 2003 a 2015. 

        Fonte:  Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

 

         Gráfico 65 – Taxa de cobertura do Brasil - 2003 a 2015. 

         Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

 

O grau de abertura do Brasil durante o governo Lula (janeiro 2003 a janeiro de 2011), 

foi o período em que se observou o maior grau de abertura do período analisado, sendo que em 

2003 teve o grau de abertura de 21,77%, passando por um aumento, no ano seguinte de 9,50%. 

Passou por leves quedas nos anos seguintes, e voltou a ter um aumento em 2008 de 8,60%, 

sendo o valor do grau de abertura desse ano de 21,87%. Em 2009 sofreu uma queda de 23% e 

nos anos seguintes, até o fim do governo Lula, passou por discretos aumentos. 
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Já o grau de abertura no governo Dilma (janeiro de 2011 a 2015), não conseguiu atingir 

ao patamar observado no 1º mandato do governo Lula, variando entre 18,93% em 2012 a 

18,79% em 2014. Porém percebe-se mais quedas durante o governo Lula (4 reduções), do que 

no governo Dilma que passou por apenas 1 redução de 3,80% de 2013 para 2014. 

Para verificar a posição do Brasil no comércio internacional, foi realizado o cálculo da 

taxa de cobertura e observou que a média do período analisado foi de 1,25, sendo os valores 

mais altos observados, foi durante o 1º mandato do governo Lula e os valores mais baixos 

durante o governo da Dilma, sendo que em 2014, o Brasil perdeu um pouco da sua força no 

comércio internacional, atingindo a taxa de cobertura de 0,98. 

Com esses resultados percebe-se que o Brasil possui um grau de abertura muito baixo 

(é um país economicamente pouco aberto), porém possui uma forte posição no comércio 

internacional. 

 

 

 

4-3 Mercosul x União Europeia 

 

PIB 

O PIB agregado de todos os países membro do Mercosul, no período analisado, foi de 

aproximadamente US$ 27,765 trilhões de dólares, passou pela maior redução de 2014 para 

2015, passando de aproximadamente US$ 3,068 trilhões de dólares para 2,472 trilhões de 

dólares. Já a maior variação ocorreu de 2009 para 2010, passando de aproximadamente US$ 

2,066 trilhões de dólares para US$ 2,715 trilhões de dólares 

Já o da União Europeia foi de aproximadamente US$ 213,494 trilhões de dólares, tendo 

a maior variação do PIB no ano de 2003 para 2004 com um aumento de 20,70%. Já a maior 

redução foi de 12% de 2014 para 2015. 

O somatório das exportações e importações do Mercosul, foram de US$ 3,318 trilhões 

de dólares e US$ 2,882 trilhões de dólares respectivamente. Já observando a União Europeia, 

temos um somatório no período analisado de US$ 61,016 trilhões de dólares para as exportações 

e US$ 60,266 trilhões de dólares para as importações. 

Sobre o grau de abertura, segue Tabela 39 e o gráfico 66 para comparação: 
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              Tabela 39 – Grau de abertura (%) do Mercosul e UE - 2003 a 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 Fonte: Elaboração própria com base nos cálculos executados. 

 

 

 

 Gráfico 66 – Grau de abertura (%) Mercosul e UE - 2003 a 2015. 

 Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

 

 

 

 

Ano  Grau de 
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Mercosul 
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U.E. 

2003 24,90562699 43,7197058 

2004 26,86555037 41,70673341 

2005 24,86407036 48,74911167 

2006 24,05704672 51,51620302 

2007 23,42846765 52,67249628 

2008 25,55197389 61,95744222 

2009 19,85320184 52,01657688 

2010 20,41313996 58,77978534 

2011 21,48891012 62,95052359 

2012 21,70336049 63,90063638 

2013 22,37699107 66,70618652 

2014 21,31866874 62,11410706 

2015 21,58315883 60,86687155 
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Observa-se que no final do 2º mandato do Governo Lula e durante o Governo de Dilma, 

houve um aumento do grau de abertura na União Europeia e uma queda no grau de abertura do 

Mercosul, sendo em alguns momentos o grau de abertura da UE, atingindo o dobro do grau de 

abertura do Mercosul. Já a taxa de cobertura, como demonstra o gráfico 67, nos mostra que 

tanto o Mercosul como a União Europeia possuem uma posição forte no comércio internacional, 

sendo a taxa média encontrada de 1,23 e 1,01 respectivamente. 

 

 

       Gráfico 67 – Taxa de cobertura do Mercosul e U.E - 2003 a 2015. 

       Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

Observa-se por meio do gráfico 67, que ao longo do período analisado a taxa de 

cobertura do Mercosul foi obtendo sucessivas quedas, enquanto a taxa de cobertura da União 

Europeia conseguiu se manter estável o longo do período de 2003 a 2015. Percebe-se também, 

que os dois blocos fecharam o ano de 2015 com a mesma taxa de cobertura. A explicação para 

a taxa de cobertura do Mercosul ser maior do que a União Europeia, consiste no fato do 

Mercosul possuir uma variação maior entre aquilo que exporta e importa. Já a variação entre 

exportação e importação da União Europeia é mais equilibrada. 

O grau de abertura total do período foi calculado através da soma do PIB, exportação e 

importação do período analisado. Após obter o resultado da soma, foi efetuado o cálculo do 

grau de abertura (exportação total mais importação total) / PIB total. A Tabela 40 mostra o 

ranking do grau de abertura dos países analisados no período de 2003 a 2015. 
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             Tabela 40 – Grau de abertura (%) União Europeia e Mercosul 2003 - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fonte: Elaboração própria com base nos cálculos executados. 

 

De acordo com a Tabela 40, a Eslováquia possui o maior grau de abertura (134,04%) 

entre os países participantes tanto do Mercosul quanto da União Europeia. Nessa listagem o 

Paraguai aparece em 11º lugar com um grau de abertura de 78,41%, estando a frente de 

dezessete dos 27 países membros da União Europeia analisados. O Brasil, assim como na tabela 

1º Eslováquia 134,04 

2º Hungria 123,14 

3º Bélgica 122,36 

4º República Tcheca 115,47 

5º Estônia 113,8 

6º Lituânia 110,53 

7º Eslovênia 104,34 

8º Países Baixos 103,32 

9º Malta 97,8 

10º Bulgária 93,24 

11º Paraguai 78,41 

12º Irlanda 78 

13º Letônia 77,44 

14º Luxemburgo 74,49 

15º Áustria 73,02 

16º Polônia 67,52 

17º Bolívia 65,57 

18º Alemanha 64,84 

19º Romênia 62,31 

20º Suécia 59,04 

21º Dinamarca 58,2 

22º Croácia 56,66 

23º Finlândia 54,94 

24º Portugal 50,79 

25º Espanha 42,17 

26º Itália 41,17 

27º França 40,71 

28º Reino Unido 39,26 

29º Uruguai 38,79 

30º Grécia 29,1 

31º Argentina 28,72 

32º Brasil 19,45 
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1 e 2, aparece em último lugar no ranking, obtendo no período analisado um grau de abertura 

de 19,45%. 

 

 

 

 

5 – CONCLUSÃO 

 

Este trabalho procurou analisar o grau de abertura dos países membro de dois grandes 

blocos econômicos: o Mercosul e a União Europeia, durante o período de 2003 a 2015, 

buscando verificar se há grande diferenças entre o grau de abertura entre os países desses 

blocos, e como foi o desenvolvimento do grau de abertura do Brasil durante o governo Lula e 

Dilma.  

Para alcançar o objetivo aplicou-se o cálculo de grau de abertura, para verificar se a 

economia analisada é mais ou menos aberta e foi utilizado a taxa de cobertura como 

complemento a fim de verificar se a economia em análise tinha força ou não no comércio 

internacional. 

Dentro do Mercosul, o país que possui o grau de abertura mais elevado é o Paraguai, 

seguido pela Bolívia, Argentina, Uruguai, Brasil, que continua sendo um país muito fechado 

mesmo sendo uma grande economia e de grande peso no comércio internacional. Já em relação 

a taxa média de cobertura, o país que possui mais peso na economia internacional, durante o 

período analisado é: Argentina, Brasil, Bolívia, Paraguai e Uruguai.  

Dentro da UE, o país que possui o maior grau de abertura é a Eslováquia, e o mais 

fechado é a Grécia. Porém ter o maior grau de abertura não significa que é a economia de maior 

peso no comércio internacional, pois em relação a taxa média de cobertura, os países que 

possuem mais peso no comércio internacional, durante o período analisado é: a Irlanda e a 

Alemanha, e os que possuem a posição mais fraca são: a Grécia, Croácia, Letônia, Bulgária, 

etc. 

Já comparando os dois blocos, conclui-se que os dois possuem grande peso no comércio 

internacional, porém a UE é um bloco muito mais aberto que o Mercosul, e que tanto o Brasil 

quanto o Mercosul tiveram seu grau de abertura reduzido durante o fim do 2º mandato do 

presidente Lula e durante o Governo da presidenta Dilma. Este fato provavelmente está 

associado com a conjuntura internacional, que estava em ascensão quando o presidente Lula 

assumiu a presidência em 2003 e estava em um momento de declínio após a crise de 2008. 
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Sendo que, o Brasil conseguiu, após a crise de 2008, se manter em certa estabilidade econômica 

devido aos frutos que vinha obtendo até então. 

Conclui-se que apesar do Brasil ter um grau de abertura bem menor do que a do 

Paraguai, ainda assim é a economia de maior peso no comércio internacional. Porém tanto as 

exportações, quanto as importações brasileiras, representam uma porcentagem pequena do PIB, 

além do mais os principais produtos exportados do Brasil são de baixo valor agregado 

(commodities), ficando assim dependentes dos países que almejam esses produtos. Outro 

motivo para o baixo grau de abertura está associado ao fato do Brasil possuir muito mais 

pequenas empresas que não recebem incentivos à exportação, cabendo essa tarefa apenas as 

grandes empresas. A falta de estrutura nos portos e aeroportos também afeta o aumento da 

participação do Brasil no comércio internacional 

Como sugestão para futuros trabalhos, seria interessante analisar se o fato do Brasil 

ainda ser um país que resguarda seu mercado interno, com alto preço relativo dos produtos 

importados, encarecendo os bens de consumo e as matérias primas utilizadas pelas indústrias 

daqui, além das políticas comerciais e financeiras utilizadas pelo governo brasileiro, são os 

principais motivos que fazem com que não sejamos atrativos na competição no comércio 

internacional. 

 Outra sugestão seria verificar se ser um país desenvolvido ou subdesenvolvido tem 

grande influência no grau de abertura de um país, ou quais outras variáveis são importantes 

para justificar o país ter um grau de abertura baixo ou elevado. 
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