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Organização da apresentação

1. Introdução
2. Panorama do comércio agrícola intra-BRICS;
3. Tarifas efetivas e tarifas efetivas ponderadas
4. Evolução, estrutura e intensidade das MNTs

– Índice de Frequência
– Razão de Cobertura

5. Discussão com outros trabalhos empíricos
6. Conclusão



Introdução
• Considera-se que contra o processo de redução das 

tarifas de importação existe evidência de maior uso de 
MNT

• MNTs afetam principalmente
– Produtos agropecuários
– Países emergentes ou em desenvolvimento

• MNTs podem ser 
– atrasos alfandegários, protocolos burocráticos;
– medidas de segurança alimentar

• Efeitos: não diretamente observáveis e ambíguos
• Pouca literatura para BRICS



FIGURA 1
Distribuição geográfica da amostra de publicações sobre BNTs no mundo
entre 1966 e 2018

Fonte: Dados da pesquisa



O COMÉRCIO AGRÍCOLA 
INTRA-BRICS



Enfoques da análise

• i) a importância do mercado agrícola para 
cada membro como ofertador

• ii) a importância do grupo na destinação da 
exportação agrícola de cada país como 
ofertador

• iii) Identificação do fluxo bilateral relevante 
para cada país do BRICS na destinação dos 
produtos agrícolas aos demais membros



FIGURA 2
Evolução da média trienal da participação das exportações agrícolas na 
exportação total dos países que compõem o BRICS, entre 1995 e 2018.

Elaborado a partir de dados do COMTRADE.

i) a importância do mercado agrícola para 
cada membro como ofertador



ii) a importância do grupo na destinação da 
exportação agrícola de cada país como ofertador

FIGURA 3
Evolução da média trienal da participação das exportações agrícolas 
destinadas a outros parceiros do BRICS como percentual da exportação 
agrícola total entre 1995 e 2018.

Elaborado a partir de dados do COMTRADE.



iii) Identificação do fluxo bilateral relevante entre 
os BRICS na destinação dos produtos agrícolas

FIGURA 4
Evolução da média trienal da exportação agrícola como percentual das 
exportações agrícolas totais de cada país ofertador por país destino entre 1995 
e 2018.

Elaborado a partir de dados do COMTRADE.



TARIFAS



FIGURA 5
Média das tarifas efetivas aplicadas a produtos agropecuários pelos 
países do BRICS no comércio intra-BRICS, por triênio

Elaborado a partir de dados do TRAINS - UNCTAD.



FIGURA 6
Média das tarifas efetivas ponderadas aplicadas a produtos agropecuários 
pelos países do BRICS no comércio intra-BRICS, por triênio

Elaborado a partir de dados do TRAINS - UNCTAD.



EVOLUÇÃO, ESTRUTURA E INTENSIDADE 
DE MEDIDAS NÃO TARIFÁRIAS 



Medidas avaliadas

– controle de preços (Price control measures -
TRAINS M3 code F1-F3); 

– restrições de quantidades (Quantity Restrictions -
TRAINS M3 code A1, B1, E1-E3, G33); 

– medidas monopolísticas (Monopolistic measures -
TRAINS M3 code H); 

– medidas técnicas (technical measures - TRAINS 
M3 code A, B, C)

• Kee, Nicita and Olarreaga (2009) e Niu et al.
(2018).



𝐹𝐹𝑐𝑐𝑐𝑐 =
∑𝐷𝐷𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐.𝑀𝑀𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐
∑𝑀𝑀𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐

• Onde: 
– 𝐹𝐹𝑐𝑐𝑐𝑐= índice de frequência no país c ao tempo t;
– 𝐷𝐷𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐= é a dummy para as MNTs principais, significando a 

existência de MNTs para o produto n no país c ao tempo t; 
assume valor 1 se há MNT aplicável, 0 caso contrário.

– 𝑀𝑀𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐= é a dummy para a existência de importação 
diferente de zero para o produto n no país c ao tempo t; 
assume valor 1 caso tenha havido importaçao do produto 
n pelo país c no tempo t, 0 caso contrário.



𝐶𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐 =
∑𝐷𝐷𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐.𝑉𝑉𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐
∑𝑉𝑉𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐

• Onde:
– 𝐶𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐= Mede a participação da importação sujeita a MNTs

principais no país c ao tempo t; com o valor mais alto 
indicando maior cobertura por MNTs principais

– 𝐷𝐷𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐= é a dummy para as MNTs principais, significando a 
existência de MNTs para o produto n no país c ao tempo t;

– 𝑉𝑉𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐= volume de importação do produto n no país c ao 
tempo t.



FIGURA 7
Índice de frequência na aplicação de MNTs a produtos agropecuários por país
importador do BRICS, por grupo de MNTs e triênio, entre 1995 e 2018.

Elaborado a partir de dados do COMTRADE e WITS



FIGURA 8
Índice de frequência na aplicação de MNTs a produtos agropecuários por país
do BRICS, por grupo de MNTs e grupo de produtos, nos períodos 2003-2010
(pré-BRICS) e 2011-2018 (pós-BRICS).

Elaborado a partir de dados do COMTRADE e WITS



FIGURA 9
Razão de cobertura na aplicação de MNTs a produtos agropecuários por país
importador do BRICS, por grupo de MNTs e triênio, entre 1995 e 2018.

Elaborado a partir de dados do COMTRADE e WITS



FIGURA 10
Índice de frequência na aplicação de MNTs a produtos agropecuários por país
do BRICS, por grupo de MNTs e grupo de produtos, nos períodos 2003-2010
(pré-BRICS) e 2011-2018 (pós-BRICS).

Elaborado a partir de dados do COMTRADE e WITS



Resultados
• Os resultados mostraram que:

– os países utilizam MNTs com alta frequência e cobertura no fluxo de importação de 
produtos agrícolas, com os indicadores superando 90% no final do período analisado; 

– os países foram aplicando mais MNTs ao longo do período, com o crescimento ganhando 
ainda mais inclinação a partir de 2009. 

– O Brasil é bastante protetivo, com os indicadores superando os 95% no final do período 
para todos os grupos de produtos agrícolas; o país empenhou-se em aumentar a 
incidência de MNTs sobre o grupo de produtos ‘gorduras e óleos’;

– A China é o país mais protetivo, com os indicadores atingindo 100% no final do período 
para todos os grupos de produtos agrícolas; o país empenhou-se em aumentar a 
incidência de MNTs para os grupos ‘gorduras e óleos’ e ‘preparações alimentícias’;

– A Índia é o país que apresenta os menores indicadores de incidência para produtos 
agrícolas intragrupo nos dois períodos analisados, pré-BRICS e pós-BRICS; mas seus 
indicadores superam os 80% de incidência no período pós-BRICS; o país se empenhou 
em aumentar a incidência de suas MNTs para o grupo de produtos ‘preparações 
alimentícias’ e ‘gorduras e óleos’;

– A falta de dados para a Rússia pré-BRICS dificulta a análise, mas é possível afirmar que o 
país assumiu postura altamente protetiva no período pós-BRICS, quando os indicadores 
superaram os 90% de incidência de MNTs; o país estabelece maior incidência para 
‘animais vivos’, ‘preparações alimentícias’ e ‘produtos vegetais’.

– A falta de dados para a Africa do Sul impossibilita a análise.



Discussão
• Beghin, Disdier and Marette (2015); Niu et al. (2018) - Os produtos agrícolas 

são mais afetados por MNTs que os produtos manufaturados.
– Com os resultados desse trabalho, isso parece ser confirmado para os BRICS;

• Niu et al. (2018) – em amostra de 97 países, cerca de 60% dos produtos 
agrícolas são afetados por medidas técnicas e 45% por controle de 
quantidade.
– Com os resultados aqui alcançados, isso sugere que o comércio agrícola entre 

os BRICS é mais severamente coberto por essas MNTs do que a média mundial
• Beghin, Disdier and Marette (2015): em amostra com 78 países, apenas 4% 

das MNTs ofereceram efeitos líquidos positivos sobre o fluxo de comércio;
• Cheong, Kwak and Tang (2018) - países em desenvolvimento respondem 

mais fortemente a alterações não-tarifárias do que os países 
industrializados

• Devadason and Chenayah (2014) - TBTs chinesas têm efeito depressivo no 
comércio com a ASEAN
– Podemos esperar que um arrefecimento das MNTs representasse um aumento 

no fluxo de comércio intra-BRICS.



Não parece ser possível avançar na cooperação 
agrícola sem a discussão do papel que as 

medidas não-tarifárias exercem sobre o fluxo 
intragrupo.



Obrigada
谢谢

благодарю вас
Thank you

krisley@unb.br
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