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1. Antecedentes                                                                        o                                                                                  

O documento European Green Deal, adotado pela Comissão Europeia, em dezembro de 2019, define 

as prioridades estratégicas da Comissão para os próximos anos. O Pacto proposto tem como objetivo 

transformar a Europa, em 2050, no primeiro continente neutro do ponto de vista das emissões líquidas 

de gases de efeito estufa. Além disso, pretende aumentar a ambição da meta europeia de redução de 

emissão para 2030, levando-a de 30% a 55% tendo 1990 como referência. 

O Pacto prevê a possibilidade de estabelecimento de um mecanismo de ajuste de carbono na fronteira 

– border carbon ajustment mechanism (BCA) – voltado para compensar os produtores europeus pelos 

esforços de mitigação das emissões de carbono, quando tais esforços não encontrarem 

correspondência entre os parceiros comerciais, buscando garantir que o preço das importações reflita 

de maneira acurada seu conteúdo de carbono.  

No contexto político e institucional estabelecido pelo Green Deal europeu, o mecanismo de ajuste de 

carbono da fronteira pretende “alinhar a política comercial europeia ao objetivo de descarbonização”1, 

substituindo ou somando-se à alocação de licenças gratuitas de emissão. 

A proposta evoluiu e, no momento, encontra-se em consulta pública, com vistas à definição mais 

precisa do escopo e das características do instrumento. A consulta já produziu centenas de 

manifestações de stakeholders e prevê para o segundo trimestre de 2021 a adoção, pela Comissão 

Europeia, de proposta legislativa sobre o tema2.  

 

2. BCA na União Europeia: uma proposta ainda indefinida A  

Ainda estão pendentes diversas questões, relacionadas às características do instrumento, entre as quais 

a definição do seu escopo – horizontal ou concentrado em alguns setores. O histórico de discussões 

em torno deste tipo de medidas indica que a opção será, pelo menos em um primeiro momento, pela 

“focagem” da medida em alguns setores intensivos em carbono e em comércio internacional (aço, 

__________________________________________________________________________ 
 
1 Lamy, P.; Pons, G. e Leturcq, P. (2020). Greening EU Trade 3: a European Carbon Border Adjustment 
proposal, Policy paper, Institut Jacques Delors, June.  
2 Importante observar que a introdução de um BCA também faz parte da agenda climática e ambiental do 
recém-eleito Presidente dos EUA, Joe Biden.  Já tramita no Congresso dos EUA proposta legislativa de 2019 – a 
Energy Innovation and Carbon Dividend Act 2019 – apresentada por representantes do partido Democrata e que 
prevê a implementação, pelos EUA, de uma medida de ajuste na fronteira para desencorajar indústrias sujeitas à 
precificação do carbono de realocar suas atividades em outros países 
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cimento, alumínio, papel, vidro etc, que respondem juntos por 55% das emissões industriais na União 

Europeia), hoje beneficiados pelo sistema de concessão de licenças gratuitas de emissão3. 

No âmbito do sistema europeu de comércio de emissões (o EU ETS – Emissions Trading System), os 

setores a 4 dígitos da classificação industrial da UE) e subsetores (a 6 ou 8 dígitos) classificados – 

segundo critérios quantitativos e qualitativos4 – como sujeitos a risco de “vazamento de carbono” em 

benefício de terceiros países habilitam-se, em princípio, a receber 100% de licenças gratuitas de 

emissão. Esta alocação é feita, no entanto, com base em benchmarks por produto estabelecidos pela 

Comissão Europeia, com base no desempenho das mais eficientes unidades de produção na União 

Europeia. 

Partindo da hipótese de que o instrumento europeu, se adotado, terá como alvo principal esse conjunto 

de setores e subsetores hoje beneficiados pela concessão de licenças gratuitas de emissão no âmbito 

do ETS da União Europeia, intensivos em emissões e em comércio, este brief faz uma avaliação 

preliminar de possíveis implicações da introdução do BCA para as exportações brasileiras destes 

setores à UE. No entanto, algumas qualificações prévias são necessárias.  

Em primeiro lugar, mais além da decisão sobre a focagem do instrumento em alguns setores, as 

implicações potenciais de um BCA sobre as importações dependem da definição da base de aplicação 

das medidas, inclusive aquelas relacionadas à mensuração da intensidade de carbono das importações.  

Uma das questões mais relevantes pode ser assim formulada: aplicar-se-ão aos produtos importados 

os níveis médios de intensidade de carbono associados à produção europeia ou as emissões contidas 

no produto importado5? Caso a opção seja pelo critério de emissões contidas nas importações, como 

__________________________________________________________________________ 
 
3 Para uma discussão mais detalhada do debate sobre a complexidade e os riscos envolvendo a criação do BCA, 
ver Motta Veiga, P. e Rios, S. (2020). Mecanismo de ajuste de carbono na fronteira: complexidades e desafios. 
Serie Breves 109, CINDES, Dezembro. 
4 Tais critérios dizem respeito à intensidade de comércio e de emissões dos referidos setores e subsetores, bem 
como aos impactos da implementação das Diretivas da Comissão Europeia relativas à redução de emissões 
sobre seus custos de produção e suas margens de lucro. Podem ainda levar em consideração características 
específicas dos mercados dos setores e subsetores selecionados. Há algumas alternativas quanto ao uso e à 
combinação dos critérios, o que parece favorecer a inclusão de número significativo de setores – inclusive 
aqueles que não estão no ranking dos maiores emissores – na lista dos que estão sujeitos ao “vazamento de 
carbono”. Dos 169 setores e subsetores que compõem a lista dos vulneráveis ao “vazamento de carbono”, 138 
(ou seja, 82%) foram incluídos por atenderem exclusivamente a um critério de intensidade de comércio. Ver a 
Diretiva 2003/87 – em especial, os seus Artigos 15 a 17 - e a Decisão da Comissão Europeia 2014/746.    
5 De acordo com Zachmann e Mac Williams (2020), “one possibility would be to use the EU ETS benchmarks. 
Under the ETS, free emissions allowances are given to companies based on how well they perform against 
product related benchmarks, with only the best 10 percent of performers receiving all allowances for free. 
Benchmarks (for example, 1.62 tonnes of CO2 generated per tonne of ammonia produced) have been 
determined for more than 50 products15. Using such a well-established methodology, which has not so far been 
challenged at the World Trade Organisation, could resolve some complicated technical questions at the 
beginning. But over time the question will arise whether the benchmarks should evolve in step with EU 
decarbonisation16 or if the benchmark should be kept at its initial level” 
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medi-las – em nível de planta produtiva ou utilizando-se médias setoriais de emissões6? A 

mensuração da intensidade de carbono das importações incluirá apenas o processo final de produção 

ou também levará em consideração a produção de insumos e a energia consumida durante o transporte 

e processamento de componentes? 

Haveria ainda opções que podem ser associadas aos esforços de mitigação empreendidos pelas 

indústrias – que poderiam tomar como referência, por exemplo, os benchmarks setoriais utilizados 

para a distribuição de licenças gratuitas de emissão, que exprimem os esforços de mitigação feitos 

pela indústria europeia, ou ter como base os planos nacionais e setoriais de mitigação dos países 

exportadores.  

Em segundo lugar, as implicações de um mecanismo de BCA para os países não europeus dependerão 

da decisão relativa ao que fazer com o sistema de concessão gratuita de licenças de emissão uma vez 

que aquele mecanismo tenha sido introduzido. Os setores industriais europeus hoje beneficiados pelo 

sistema defendem a sua manutenção junto com o novo mecanismo de fronteira. No entanto, analistas, 

como o ex-Diretor da OMC, Pascal Lamy, defendem a extinção do sistema de concessão de licenças 

gratuitas – um subsídio – em paralelo à introdução do BCA. Mantido o sistema e introduzido o BCA, 

os produtores europeus se beneficiarão da vantagem oferecida pelo subsídio que a concessão de 

licenças gratuitas representa.  

Em relação a essas questões, o quadro atual ainda está indefinido, o que significa que uma avaliação, 

com alguma precisão, das implicações do BCA para exportadores de fora do bloco não é possível. O 

máximo que se pode afirmar é que que a introdução de um mecanismo de BCA no mercado europeu 

tem potencial para impactar (i) a competitividade das importações extra-bloco naquele mercado vis à 

vis dos produtores domésticos europeus; e (ii) a posição relativa dos diferentes fornecedores de extra-

bloco no mercado da UE (por exemplo, Brasil vis à vis de Rússia, dos EUA ou de qualquer outro país 

não membro do bloco europeu). 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 
 
6 Naidin, L.C.; Gadelha, M.F. e Lemme, M.C.(2010). Políticas climáticas e efeitos sobre o comércio, Série 
Breves 29, CINDES, Janeiro.  
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3. As exportações brasileiras “alvos” potenciais de um 

mecanismo europeu de BCA aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai 

 Na ausência de definições quanto ao escopo e às peculiaridades do instrumento em discussão na 

União Europeia, uma avaliação preliminar de potenciais implicações de sua adoção para as 

exportações brasileiras pode recorrer à análise de informações sobre as características das exportações 

brasileiras e a concorrência por elas enfrentadas na UE.  Entre tais características, destacam-se 

composição setorial das exportações; relevância do peso do mercado europeu para as exportações 

brasileiras dos diferentes setores; e características da concorrência – market-share brasileiro e 

principais concorrentes do Brasil – naquele mercado para os diferentes setores.  

São essas características que serão aqui descritas e analisadas tendo como foco um pequeno grupo de 

setores ou subsetores com elevada probabilidade de ser objeto do BCA europeu e para os quais há 

benchmarks de intensidade de emissões estabelecidos pela União Europeia.   

Como ainda não há definição precisa do escopo de cobertura do mecanismo europeu, serão 

consideradas, neste brief, as exportações brasileiras de minérios de ferro aglomerados e seus 

concentrados (subposição SH 260112), cimentos (posição SH 2523) químicos inorgânicos (capítulo 

SH 28), celulose (capítulo SH 47), papel (capítulo SH 48), vidro (capítulo SH 70), ferro e aço 

(capítulos SH 72 e 73) e alumínio (capítulo SH 76)7. Esse conjunto de setores e os produtos que os 

compõem serão aqui designados como “potencialmente sensíveis” à introdução de um mecanismo de 

BCA pela União Europeia.  

Tais setores e produtos responderam, em 2019, por US$ 29,24 bilhões de exportações brasileiras para 

o mundo e US$ 4,61 bilhões para a União Europeia. As exportações deste grupo de produtos para o 

mundo tiveram forte crescimento entre 2000 e 2010 (190%), mas permaneceram estagnadas entre este 

último ano e 2019. No caso das exportações para a União Europeia, padrão de evolução não muito 

distinto pode ser observado, mas o crescimento observado entre 2000 e 2010 (133%) é menos forte e 

registra-se queda no valor das exportações (- 20%) entre 2010 e 2019 (Tabela 1).  

 

 

 

__________________________________________________________________________ 
 
7 Não há necessariamente coincidência entre, de um lado, o escopo dos setores que são objeto de benchmarks ou 
que foram incluídos na lista de sensíveis ao “vazamento de carbono” e, de outro, a lista de setores e subsetores 
exportadores brasileiros aqui considerada. No entanto, de forma geral, estes setores e subsetores fazem parte 
tanto da lista de sensíveis, quanto daquela de benchmarks europeus.  
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Tabela 1 

Exportações brasileiras para a União Europeia e para o mundo, por setor - 2000, 2010, 2015 e 

2019 

 

 União 
Europeia 

Mundo
 União 

Europeia 
Mundo

 União 
Europeia 

Mundo
 União 

Europeia 
Mundo

28

 Produtos químicos 
inorgânicos; compostos 
de metais preciosos e 
de elementos 
radioativos 

106,199,002     581,483,122        337,612,954     2,730,742,866    172,326,121     3,403,492,953    456,963,547     3,891,101,484    

47
 Pastas de madeira; 
papel ou cartão para 
reciclar  

596,668,088     1,602,168,329    2,143,394,490  4,759,054,864    2,074,494,017  5,603,404,708    1,932,360,227  7,477,102,642    

48
 Papel e cartão; obras 
de pasta de celulose, 
de papel ou de cartão 

63,785,312        939,766,220        191,583,449     2,007,581,258    136,799,821     2,020,799,697    105,975,680     2,006,980,202    

70  Vidro e suas obras 36,423,896        193,841,594        22,397,456        292,756,300        16,211,984        285,422,340        12,927,593        207,700,439        

72
 Ferro fundido, ferro e 
aço 

685,886,181     3,434,293,416    1,217,015,481  8,386,011,778    1,768,768,135  8,907,351,601    1,673,225,552  10,954,263,698  

73
 Obras de ferro 
fundido, ferro ou aço 

36,184,864        576,543,488        261,194,220     1,507,106,387    450,798,837     1,737,378,514    130,158,440     1,463,986,673    

76  Alumínio e suas obras 557,126,202     1,482,187,349    235,845,997     1,765,792,473    7,296,325          1,053,375,282    9,019,541          782,187,943        

2523
 Cimentos hidráulicos 
(incluídos  clinkers), 
mesmo corados 

6                           10,135,180          30                        10,132,690          1,024                  21,277,090          2,405                  11,361,862          

260112
 Minérios de ferro 
aglomerados e seus 
concentrados 

389,675,831     1,195,331,710    1,365,945,010  7,513,841,843    817,249,893     3,697,175,407    320,871,440     2,443,735,784    

2,471,949,382  10,015,750,408  5,774,989,087  28,973,020,459  5,443,946,157  26,729,677,592  4,641,504,425  29,238,420,727  Soma dos setores

 Exportação Brasileira total no 
ano 

225,383,482,468                                 190,971,087,339                                 201,788,337,035                                 55,018,346,483                                   

2000 - Valor FOB (US$) 2010 - Valor FOB (US$) 2015 - Valor FOB (US$) 2019 - Valor FOB (US$) 
Codigo 

SH2 
 Descrição SH2 

 

Fonte: MDIC 

 

O peso deste conjunto de setores nas exportações brasileiras para a União Europeia pouco difere 

daquele que ele tem nas vendas para o mundo. Isto é verdade para o ano de 2019 (14,1% e 13%, 

respectivamente), mas também para os demais anos incluídos na Tabela 2. Em ambos os casos, a 

participação desses setores no conjunto das exportações brasileiras se reduziu no período entre 2000 e 

2019. 

Com exceção de celulose –  que representava, em 2019, 5,9% das exportações brasileiras para a União 

Europeia e apenas 3,3% para o mundo –  e de ferro fundido, ferro e aço – com 5,1% contra 4,9%, 

respectivamente – todos os demais setores têm maior participação na pauta para o mundo do que 

naquela para a União Europeia. Ou seja, do ponto de vista do total das exportações brasileiras não há 
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qualquer “especialização geográfica” em União Europeia para este conjunto de setores – com a 

exceção de celulose8. 

 

Tabela 2 

Participação das exportações brasileiras para a União Europeia e para o mundo, por setor - 

2000, 2010, 2015 e 2019 

Códig
o SH2 

Descrição SH2 

2000 2010 2015 2019 

União 
Europei

a 

Mund
o 

União 
Europei

a 

Mund
o 

União 
Europei

a 

Mund
o 

União 
Europeia

Mund
o 

28 

Produtos químicos 
inorgânicos; compostos 
de metais preciosos e de 
elementos radioativos 

0.77% 1.06% 0.87% 1.35% 0.56% 1.78% 1.39% 1.73% 

47 
Pastas de madeira; papel 
ou cartão para reciclar  

4.31% 2.91% 5.54% 2.36% 6.68% 2.93% 5.87% 3.32% 

48 
Papel e cartão; obras de 
pasta de celulose, de 
papel ou de cartão 

0.46% 1.71% 0.50% 0.99% 0.44% 1.06% 0.32% 0.89% 

70 Vidro e suas obras 0.26% 0.35% 0.06% 0.15% 0.05% 0.15% 0.04% 0.09% 

72 
Ferro fundido, ferro e 
aço 

4.95% 6.24% 3.15% 4.16% 5.70% 4.66% 5.08% 4.86% 

73 
Obras de ferro fundido, 
ferro ou aço 

0.26% 1.05% 0.68% 0.75% 1.45% 0.91% 0.40% 0.65% 

76 Alumínio e suas obras 4.02% 2.69% 0.61% 0.88% 0.02% 0.55% 0.03% 0.35% 

2523 
Cimentos hidráulicos 
(incluídos  clinkers), 
mesmo corados 

0.00% 0.02% 0.00% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.01% 

26011
2 

Minérios de ferro 
aglomerados e seus 
concentrados 

2.81% 2.17% 3.53% 3.72% 2.63% 1.94% 0.97% 1.08% 

 Soma dos setores  17.85% 18.20% 14.93% 14.36% 17.54% 14.00% 14.09% 12.97% 

Fonte: MDIC 

 

Entre 2000 e 2019, a participação da União Europeia como destino das exportações brasileiras teve 

forte e continuado declínio, passando de 25,2%, em 2000, para 14,6%, em 2020. O mesmo ocorre 

com o conjunto de setores e subsetores aqui considerado, em que a União Europeia respondia por 

__________________________________________________________________________ 
 
8 Em celulose, observa-se participação significativamente maior na pauta de exportação para a União Europeia 
em todos os anos da Tabela 2. Em ferro e aço (capítulo 72), isso ocorre apenas em 2015 e 2019, sendo que, 
neste último ano, a diferença em relação à participação nas exportações brasileiras para o mundo é de apenas 0,2 
pontos percentuais.  
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24,6% das exportações totais, em 2000, recuando para 15,9%, em 2000. Essa tendência pode ser 

observada também para os diferentes setores selecionados tomados isoladamente.   

Entre 2000 e 2019, para todos estes setores e subsetores – com exceção de obras de ferro fundido, 

ferro ou aço – SH 73 – a União Europeia perdeu relevância como mercado de destino de suas 

exportações9, sendo que, em diversos casos (químicos inorgânicos, vidro, alumínio e minérios de ferro 

aglomerados), a queda foi contínua e expressiva. Em outros casos, houve oscilação ao longo do 

período, mas a participação do mercado europeu em 2019 é nitidamente menor do que em 2000.  

Em 2019, apenas para dois setores – celulose, mais acentuadamente, e ferro fundido, ferro e aço, 

marginalmente – o mercado da União Europeia era mais relevante do que para o conjunto das 

exportações brasileiras. Ainda assim, tal relevância vem se reduzindo ao longo do tempo. 

 

Tabela 3 

Participação da União Europeia nas exportações totais do Brasil, por setor - 2000, 2010, 2015 e 

2019 

Código 
SH2 

Descrição SH2 2000 2010 2015 2019 

28 
Produtos químicos inorgânicos; 
compostos de metais preciosos e de 
elementos radioativos 

18.26% 12.36% 5.06% 11.74% 

47 
Pastas de madeira; papel ou cartão para 
reciclar  

37.24% 45.04% 37.02% 25.84% 

48 
Papel e cartão; obras de pasta de celulose, 
de papel ou de cartão 

6.79% 9.54% 6.77% 5.28% 

70 Vidro e suas obras 18.79% 7.65% 5.68% 6.22% 

72 Ferro fundido, ferro e aço 19.97% 14.51% 19.86% 15.27% 

73 Obras de ferro fundido, ferro ou aço 6.28% 17.33% 25.95% 8.89% 

76 Alumínio e suas obras 37.59% 13.36% 0.69% 1.15% 

2523 
Cimentos hidráulicos (incluídos clinkers), 
mesmo corados 

0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 

260112 
Minérios de ferro aglomerados e seus 
concentrados 

32.60% 18.18% 22.10% 13.13% 

Fonte: MDIC 

 

__________________________________________________________________________ 
 
9 No caso de cimentos, as exportações para a União Europeia sempre estiveram em torno de 0% do total. 
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O market-share das exportações brasileiras dos setores e subsetores selecionados nas importações da 

União Europeia – excluído o comércio entre países do bloco – somente tinha alguma expressão, em 

2019, para celulose (14,1%), minérios de ferro aglomerados e seus concentrados (8,4%) e, em 

patamar bastante inferior, químicos inorgânicos (1,8%) e ferro fundido, ferro e aço (1,24%). Nos 

demais casos, o market-share brasileiro não ultrapassou 0,25% das importações europeias. 

Os três setores com participação não marginal nas importações europeias tiveram, entre 2015 e 2019, 

desempenhos diversos, quanto a seus market-shares: celulose e ferro e aço mantiveram-se 

praticamente estáveis, químicos inorgânicos tiveram sua parcela de mercado multiplicada por dois, ao 

passo que minérios de ferro aglomerados e seus concentrados viram sua participação reduzir-se, em 

2019, a 1/3 do percentual de 2015. 

Tabela 4  

Participação das exportações brasileiras nas importações da União Europeia, por setor - 2015 e 

2019 

Código 
SH2 

Descrição SH2 2015 2019 

28 
Produtos químicos inorgânicos; 
compostos de metais preciosos e de 
elementos radioativos 

0.81% 1.52% 

47 
Pastas de madeira; papel ou cartão para 
reciclar  

17.71% 15.98% 

48 
Papel e cartão; obras de pasta de 
celulose, de papel ou de cartão 

0.39% 0.30% 

70 Vidro e suas obras 0.11% 0.08% 

72 Ferro fundido, ferro e aço 1.48% 1.12% 

73 Obras de ferro fundido, ferro ou aço 0.14% 0.15% 

76 Alumínio e suas obras 0.17% 0.03% 

2523 
Cimentos hidráulicos (incluídos  
clinkers), mesmo corados 

0.00% 0.00% 

260112 
Minérios de ferro aglomerados e seus 
concentrados 

33.92% 13.15% 

  Fonte: WITS 

 

Com exceção de minérios de ferro, grande parte das importações europeias nesses setores provém da 

própria União Europeia (Tabela 5). Tal participação, nesses casos, supera 50%, mas pode atingir mais 

de 70% nos setores de ferro e aço, vidro, papel e cimento. São estes produtores domésticos europeus 

que a introdução do BCA visa proteger dos riscos de “vazamento de carbono”. 
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Tabela 5 

Participação das importações intra-UE e dos principais concorrentes não membros do bloco nas 

importações totais da UE – 2015 e 2019   

Codigo 
SH2 

Descrição SH2 
2015 2019 

País Participação País Participação 

28 
Produtos químicos 

inorgânicos 

Rússia 8,06% Rússia 7,02% 

Estados Unidos 6,61% Estados Unidos 4,98% 

China 4,59% China 4,84% 
União Europeia 55,37% União Europeia 58,00% 

47 
Pastas de madeira 

ou de outras matérias 
fibrosas celulósicas 

Brasil 17,71% Brasil 15,97% 

Estados Unidos 9,88% Estados Unidos 9,46% 

Uruguai 3,49% Uruguai 6,66% 

União Europeia 59,60% União Europeia 58,65% 

48 Papel e cartão 

China 3,63% China 4,22% 

Estados Unidos 2,49% Estados Unidos 2,34% 

Rússia 0,67% Rússia 0,76% 

União Europeia 86,33% União Europeia 85,46% 

70 Vidro e suas obras 

China 10,43% China 11,01% 

Estados Unidos 6,37% Estados Unidos 6,02% 

Japão 0,96% Japão 1,03% 

União Europeia 72,78% União Europeia 70,33% 

72 
Ferro fundido, 
ferro e aço 

China 4,43% Rússia 4,17% 

Rússia 4,06% Ucrânia 2,47% 

Ucrânia 2,36% China 2,39% 

União Europeia 74,28% União Europeia 73,46% 

73 
Obras de ferro 

fundido, ferro ou aço 

China 10,48% China 11,39% 

Estados Unidos 2,98% Estados Unidos 2,48% 

Índia 1,58% Índia 1,53% 

União Europeia 70,99% União Europeia 70,48% 

76 
Alumínio e suas 

obras 

Rússia 5,33% China 6,24% 
Emirados Árabes 

Unidos 1,95% Rússia 4,52% 

Estados Unidos 1,89% 
Emirados Árabes 

Unidos 2,15% 

União Europeia 65,09% União Europeia 62,95% 

2523 

Cimentos 
hidráulicos (incluídos  

clinkers), mesmo 
corados 

Colômbia 1,59% Colômbia 1,34% 

Vietnã 1,02% Ucrânia 1,28% 

Estados Unidos 0,78% Bielorrússia 1,14% 

União Europeia 83,77% União Europeia 81,08% 

260112 
Minérios de ferro 

aglomerados e seus 
concentrados 

Brasil 33,92% Ucrânia 16,44% 

Canadá 18,05% Brasil 13,15% 

Ucrânia 12,53% Rússia 12,65% 

União Europeia 18,82% União Europeia 20,60% 
Fonte: WITS http://wits.worldbank.org/ 
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Apenas em dois dos setores selecionados o Brasil aparece entre os três principais exportadores para a 

União Europeia: celulose – em primeiro lugar, tanto em 2015, quanto em 2019 – e minérios de ferro 

aglomerados e seus concentrados – em primeiro lugar, em 2015 e segundo, em 2019.  

Os principais concorrentes (não europeus) do Brasil no mercado da União Europeia são a China 

(concorrência em seis dos nove setores e subsetores), EUA (cinco), Rússia (cinco) e Ucrânia (três). 

Rússia, China e Ucrânia são competidores do Brasil principalmente em produtos de origem mineral 

(minérios de ferro, alumínio, ferro fundido, ferro e aço) – a China também em químicos e papel – 

enquanto os EUA o são em químicos, celulose, papel, vidro e obras de ferro e aço.   

Um balanço sintético das características das exportações para a União Europeia dos setores e 

subsetores aqui considerados permite as seguintes conclusões: 

 

 o peso dos setores nas exportações brasileiras para a União Europeia e para o mundo é um 

pouco inferior a 15% (em 2019), tendo se reduzido desde 2000 (quando era de cerca de 18%). 

Celulose e ferro fundido, ferro e aço respondem juntos por 78% das exportações destes 

setores para a União Europeia em 2019. Somando-se químicos inorgânicos e minérios de 

ferro aglomerados, o subconjunto destes quatro setores representa quase 95% do total; 

 há dois setores em que as exportações brasileiras conjugam características que fazem da 

União Europeia um mercado relevante: celulose e minérios de ferro aglomerados e seus 

concentrados. Para esses setores, o mercado europeu responde por fatia ponderável das 

exportações, embora com tendência decrescente nos últimos anos (especialmente no caso dos 

minérios). Além disso, eles têm market-shares significativos nas importações da UE, embora, 

também aqui, observe-se tendência de redução no caso dos minérios (mas não da celulose); 

 para os setores da cadeia siderúrgica (SH 72 e 73) e os químicos inorgânicos, o mercado da 

União Europeia também tem alguma relevância (entre 9% e 15% das exportações totais dos 

setores), mas os market-shares destes setores naquele mercado são muito reduzidos, 

especialmente em obras de ferro fundido, ferro e aço (SH 73);  

 para os demais setores, as exportações para a União Europeia representam fração muito 

pequena ou marginal de suas exportações e o mesmo ocorre com seus market-shares nas 

importações europeias; 

 Rússia, China e Ucrânia são os principais competidores do Brasil em produtos de origem 

mineral (minérios de ferro, alumínio, ferro fundido, ferro e aço) – a China também em 

químicos e papel - enquanto os EUA o são em químicos, celulose, papel, vidro e obras de 

ferro e aço; e 

 No caso de celulose e de minérios de ferro, as exportações brasileiras têm peso relevante nas 

importações europeias e – como bens intermediários – atendem, em medida não marginal, a 

necessidades de consumo de setores industriais da União Europeia.  
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4. Conclusões aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Trabalhos anteriores realizados pelo CINDES10 indicaram que as implicações, para as exportações 

industriais brasileiras, da introdução de um mecanismo de BCA na União Europeia (também nos 

EUA) dependeriam, em boa medida, do critério utilizado para aplicar a taxação nas importações: a 

intensidade de carbono emitido tendo como referência a produção doméstica ou o conteúdo de 

emissões na produção do produto importado.  

De acordo com estes estudos, se adotado o segundo critério, os efeitos sobre as exportações industriais 

brasileiras seriam pequenos, dada a matriz energética de baixo carbono do país. Além disso, a 

competitividade das exportações brasileiras vis à vis das exportações dos demais BRICS cresceria, 

também como resultado do mesmo perfil energético do país. No entanto, adotado o primeiro critério, 

que compara esforços de mitigação, tendo o desempenho europeu como referência, a vantagem 

brasileira em relação aos demais BRICS praticamente desapareceria e o Brasil incorreria em perdas 

em suas exportações industriais.   

Como já comentado, ainda não é possível saber que critério(s) a Comissão Europeia utilizará para 

operacionalizar seu mecanismo de BCA, de tal maneira que o que aqui se fez foi um mapeamento de 

setores exportadores potencialmente sensíveis à introdução de um mecanismo europeu de BCA, a 

partir de características das exportações destes setores. 

Com base apenas nas características das exportações setoriais, os minérios de ferro aglomerados e, 

por extensão, a cadeia siderúrgica, ao lado do setor de celulose aparecem como os potencialmente 

mais expostos à introdução de um BCA. No entanto, esta conclusão pode e deve, ser qualificada, 

introduzindo-se na avaliação elementos e fatores que vão além das características das exportações 

setoriais.  

Não é possível fazer, nos limites deste brief, uma avaliação que leve em consideração tais fatores, mas 

pode-se ao menos elencar alguns deles: 

 o peso do setor nas emissões de carbono na União Europeia. O setor siderúrgico é responsável 

por 5% das emissões de CO2 – e por cerca de 20% das emissões industriais – na União 

Europeia, enquanto a participação do setor de celulose é marginal. As emissões do setor de 

celulose estão relacionadas ao consumo de energia e o combustível crescentemente utilizado, 

na Europa e no Brasil, na produção da celulose é a biomassa, considerada pelo IPCC 

“neutra”, do ponto de vista das emissões de carbono. Já no caso da siderurgia, as emissões 
__________________________________________________________________________ 
 
10 Naidin, L.C et alli (2010) op. cit ; Seroa da Motta, R. (2010). As exportações brasileiras e as barreiras 
comerciais nas políticas de regulação de gases de efeito estufa, Série Breves 32, CINDES, Junho.  
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provêm do consumo de energia – em que o carvão desempenha papel importante, inclusive no 

Brasil – e do processo produtivo. Essa é uma distinção importante, já que muitas propostas de 

política, inclusive no caso de mecanismos de BCA, consideram apenas emissões diretas de 

carbono, que são elevados para a siderurgia e marginais para a celulose11; 

 os impactos sobre os custos de produção dos setores transáveis internacionalmente da 

implementação das regras da Comissão Europeia relativas ao custo do carbono e que preveem 

o aumento do preço do carbono e a redução das emissões cobertas pela alocação gratuita de 

licenças de emissão. Setores e subsetores em que essa implementação gerar custos 

relativamente elevados são considerados, pela CE, como aqueles em que há maior risco de 

vazamento de carbono. Considerando-se os critérios adotados pela Comissão Europeia para 

elaborar a sua lista de produtos e setores sujeitos a risco de vazamento de carbono, o setor 

siderúrgico aparece entre os dez mais relevantes por sua elevada intensidade em comércio e 

pelo impacto do custo de carbono sobre o valor agregado bruto (custo de produção)12. No 

caso dos produtos siderúrgicos, a aplicação das regras da Comissão Europeia relativas ao 

custo de carbono elevaria em 10,6% o custo de produção13, enquanto o no caso da celulose, 

este incremento seria inferior a 5%14. 

 a intensidade de emissões de CO2 no setor em comparação com aquela observada na União 

Europeia. No caso da siderurgia, os produtos brasileiros têm intensidade de emissões em 

torno de 1,7 tCO2e/t, próximo à média mundial (1,83, em 2019, segundo a World Steel 

Association) e, para o ano de 2016, superior à média da maioria dos países produtores 

europeus, à exceção da Polônia e Alemanha15. Já na celulose, a intensidade de emissões dos 

produtos brasileiros é de 0,17 tCO2e/t16, inferior à média europeia (0,40, incluídas as emissões 

indiretas). Em princípio, se o mecanismo de BCA europeu adotar como critério o conteúdo de 

emissões das importações, as exportações brasileiras dos dois setores não estariam mal 

posicionadas. Já a adoção do critério de esforço de mitigação europeu – que implicaria o 

recurso a algum tipo de benchmark estabelecido para balizar tal esforço – afetaria 

principalmente o setor siderúrgico; e 

__________________________________________________________________________ 
 
11 Pollitt, H.; Summerton, P. e Thoung, C. (2012). Modelling the impact of policy interventions on carbon 
leakage, Working Paper, Climate Strategies, June. Ver também 
12 Não por acaso as associações empresariais do setor siderúrgico europeu têm-se manifestado repetidamente 
favoráveis à introdução do mecanismo de BCA, ao mesmo tempo em que defendem a manutenção simultânea 
do sistema de alocação gratuita de licenças de emissão, que hoje cobre 100% das emissões do setor. 
13Pollitt, H.; Summerton, P. e Thoung, C. (2012).  Idem. 
14 Healy, S. e Schumacher, K.(2011). Product classification and its implications for competitiveness and carbon 
leakage, Climate Strategies.   
15 Hasenbeigi A. e Springer, C. (2019). How clean is the US steel industry. An international benchmark of 
energy and CO2 intensities, Global Efficiency Intelligence.  
16 COPPE (s/d). Emissão de gases de efeito estufa 2050 – Implicações econômicas e sociais do cenário de plano 
governamental, Centro Clima / COPPE / UFRJ. 
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 o conteúdo de emissões das exportações brasileiras vis à vis de seus concorrentes não 

europeus no mercado da União Europeia. Esta comparação é relevante principalmente caso o 

critério adotado para o mecanismo de BCA seja o de conteúdo de emissões das importações. 

Nessa comparação, o Brasil aparece relativamente bem posicionado, inclusive no setor 

siderúrgico, em que os principais competidores são China, Rússia e Ucrânia, países em que a 

produção tem intensidade de emissões pouco superior (China), semelhante (Ucrânia)17 ou 

pouco inferiores à do Brasil (Rússia)18. 

 

Nenhum dos dois setores exportadores potencialmente mais expostos à introdução de um mecanismo 

de BCA na União Europeia parece estar mal posicionado, no que se refere à sua intensidade de 

emissões, quando comparada à dos competidores no mercado europeu.  

 

No entanto, o setor siderúrgico parece potencialmente mais vulnerável do que o de celulose quando se 

considera a hipótese de que o mecanismo possa utilizar critérios relacionados ao esforço de mitigação 

em curso na União Europeia. Nessa hipótese, a relevância do setor siderúrgico como fonte de 

emissões na Europa e o aumento expressivo do custo de produção do setor europeu derivado da 

implementação das medidas previstas pela Comissão Europeia levam-na a identificar na siderurgia 

um setor com alto risco de vazamento de carbono e, portanto, um dos maiores beneficiários de um 

mecanismo de BCA.  

 

 

__________________________________________________________________________ 
 
17 Shatokha, V. (2016). The Sustainability of the Iron and Steel Industries in Ukraine: Challenges and 
Opportunities. Journal of Sustainable Metallurgy, 2 (2). Neste trabalho, a intensidade de emissões de CO2 na 
indústria siderúrgica ucraniana é estimada, em 2013, em 1,8 tCO2e/t. 
18 No ranking de produção siderúrgica por intensidade de emissões, em 2016, incluindo os maiores produtores, a 
China ocupava a primeira posição, a Índia a segunda, o Brasil a quinta e a Rússia a sexta (Hasenbeigi e 
Springer, op. cit.). 


