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Resultados 

 Brasil_blocos  

• Projeção do impacto sobre a economia brasileira de cortes nas tarifas de importação brasileiras 
por produto-origem. Assim, todo produto está associado a uma origem específica. As simulações 
representam portanto o impacto de cortes de tarifas sobre as importações brasileiras. Os cortes 
de tarifas estão definidos em 6 níveis: 10%, 25, 33, 50, 66 e 100%. Este último corresponde à 
eliminação total da tarifa de importação no Brasil. 

 

 Resto do Mundo_blocos  

• Projeção do impacto sobre a economia brasileira de cortes nas tarifas de importação dos blocos 
do Resto do Mundo por produto-destino. Assim, todo produto está associado a um destino 
específico. As simulações representam portanto o impacto de cortes de tarifas sobre as 
exportações brasileiras. Os cortes de tarifas estão definidos em 6 níveis: 10%, 25, 33, 50, 66 e 
100%. Este último corresponde à eliminação total da tarifa de importação no bloco de destino das 
exportações brasileiras. 
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Origem dos Dados de Tarifas 

 Foram utilizadas as tarifas efetivas de importação no Brasil e nos blocos. 

 Para o Brasil, as tarifas são as obtidas das Contas Nacionais (IBGE) para o ano de 2002. A abertura 
por bloco segue a distribuição observada no GTAP, versão 6, por setor (compatibilizado para os 
setores do modelo EFES). 

 Para os Blocos, as tarifas de importação sobre as exportações brasileiras seguem a tarifa efetiva e a 
distribuição observada no GTAP, versão 6, por setor (compatibilizado para os setores do modelo 
EFES)  
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Simulações 

 Os resultados das planilhas podem ser manipulados para gerar projeções de cortes tarifários 
diferenciados (por produto ou bloco) 

 Deve-se respeitar as linhas de produto/origem e a variável de impacto escolhida 
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 Os resultados das planilhas podem ser manipulados para gerar projeções de cortes tarifários 

diferenciados (por produto ou bloco) 

• Por exemplo, impacto sobre o Emprego da abertura total (corte de 100%) para o Mercosul: 

—Selecionar na coluna Impacto Sobre... a variável Emprego 

—Selecionar na coluna Origem... o bloco Argentina. Somar os resultados da coluna 100%. 

—Selecionar na coluna Origem... o bloco Resto do Mercosul. Somar os resultados da 

coluna 100%. 

—Adicionar os dois totais acima para se obter o impacto sobre o Emprego da abertura de 

todos os produtos com origem no Mercosul: 

   -0,005986+0,002664= - 0,003322 

 

Simulações 
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 Os resultados das planilhas podem ser manipulados para gerar projeções de cortes tarifários 
diferenciados (por produto ou bloco) 

 Por exemplo, impacto sobre o setor Agropecuário da abertura total (corte de 100%) nas 
tarifas de importação brasileiras de Adubos: 

 Pasta Setorial de Brasil_blocos 

 Selecionar na coluna Impacto Sobre... a variável Agropecuária 

 Selecionar na coluna Produto... a variável Adubos. A seguinte seleção da planilha é 
visualizada: 

Simulações 
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 O impacto sobre a Agropecuária do corte nas tarifas de importação de Adubos em 100% é de 

0,008053% (soma na coluna 100%): 

 

Redução tarifária em...Redução tarifária em...

Código EFES Produto Origem Impacto sobre 10% 25% 33% 50% 66% 100%

C38 Adubos Restante da Ásia Agropecuária 0.000065 0.000162 0.000214 0.000324 0.000427 0.000647

C38 Adubos Venezuela Agropecuária 0.000018 0.000045 0.000059 0.000090 0.000119 0.000181

C38 Adubos Chile Agropecuária 0.000017 0.000042 0.000056 0.000084 0.000111 0.000169

C38 Adubos Estados Unidos Agropecuária 0.000023 0.000058 0.000076 0.000115 0.000152 0.000231

C38 Adubos China Agropecuária 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

C38 Adubos México Agropecuária 0.000000 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002

C38 Adubos Japão Agropecuária 0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001

C38 Adubos Restante do Mundo Agropecuária 0.000656 0.001651 0.002186 0.003337 0.004436 0.006822

Simulações 
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 Impacto sobre o setor Agropecuário da abertura total (corte de 100%) nas tarifas sobre as 
exportações de Álcool de cana e de Cereais para o Resto do Mundo: 

 Pasta Setorial de Resto do Mundo_blocos.xls 

 Selecionar na coluna Impacto Sobre... a variável Agropecuária 

 Selecionar na coluna Produto... a variável Álcool de cana e de cereais e no campo 
Exportado para... Resto do Mundo 

 A seguinte seleção da planilha é visualizada: 

Simulações 
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 Os resultados anteriores podem ser combinados. Por exemplo, o impacto sobre a 
Agropecuária de: 

 um corte nas tarifas de importação de Adubos em 100%, e  

 um corte nas tarifas sobre as exportações brasileiras de Álcool para o Resto do Mundo 
em 100% 

 Seria:  

 

 

 

 

0,006822+0,000431= 0,007254 % 

Simulações 
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 Os resultados não podem ser somados ao longo de uma linha.  

• Por exemplo, um corte tarifário de 75% sobre Laminados de aço importados dos 

Estados Unidos não pode ser obtido somando-se o resultado desse produto/origem 

para as colunas de 25% e 50%. O que pode ser inferido é que o resultado do corte de 

66% e de 100%, pelas referidas colunas. 

 

 

 

Simulações 
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 Para gerar resultado agregado por grupo (Mercosul, Alca, Nafta, Ásia) e produto 

 Produto_1_Brasil_blocos.xls 

 Selecionar o referido produto-origem e somar os resultados, para a variável de interesse. No 
exemplo abaixo foi selecionado o setor de Automóveis, caminhões e ônibus (C25), as 
origens Argentina e Resto do Mercosul (para gerar o resultado do Mercosul) e o impacto 
sobre o Emprego: 

 

 

 

 Assim, se o corte tarifário for de 25% nesse produto/bloco, o impacto sobre o Emprego 
agregado no Brasil será de 0,001429 %.  

 Obs: a linha Mercosul foi criada em um arquivo auxiliar para ilustrar este exemplo e não 
consta do arquivo original. 

Simulações 
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 Como gerar resultado agregado por grupo (Mercosul, Alca, Nafta, Ásia) 

• Produto_1_Brasil_blocos.xls 

 

 Por exemplo, os resultados para o Nafta são a agregação dos resultados para os Estados 

Unidos, México e Restante do Nafta: 

 

 

 

 

 

Obs: a linha Nafta foi criada em um arquivo auxiliar para ilustrar este exemplo e não consta 

do arquivo original. 

 

Simulações 


