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Décadas de globalização, maior 

integração comercial e 

crescimento

 Redução contínua de tarifas comerciais, GATT, OMC, ajustamento e 

convergência de regras para o comércio.

 Proliferação de acordos de livre comércio.

 Avanços tecnológicos que promoveram redução de custos de transação 

(transporte, telecomunicações).

 “Vitória” da ordem liberal democrática e fim da guerra fria.

 Crescente incorporação de novos países ao sistema internacional de 

comércio.

 Países que se tornaram ricos seguiram modelo export-led growth.



Décadas de globalização, maior 

integração comercial e 

crescimento

 Expansão e proeminência de empresas transnacionais.

 Cadeias globais de valor.

 China.

 Boom de commodities estendendo os ganhos da globalização até para 

países menos desenvolvidos e que têm dificuldades para se ajustar às 

crescentes exigências competitivas do comércio de bens e serviços.

 Liderança dos EUA pela ideologia e pela prática.

 Redução da pobreza mundial e da desigualdade de renda entre os países.



Mudanças a partir da 

crise de 2008-09

Aspectos econômicos e comerciais

 Queda do ritmo de crescimento econômico e do crescimento do comércio 

mundial.

 Tarifas comerciais pararam de cair (teriam chegado ao piso?).

 Aumento de barreiras não tarifárias.

 Menor crescimento e reequilíbrio da economia chinesa: mais consumo e 

menos investimento (e comércio).

 Preços de commodities se estabilizaram em um patamar mais elevado, 

mas abaixo do pico de 2011 e sem perspectiva de um novo boom.

 Menor ímpeto das cadeias globais de valor, possível desconstrução de 

cadeias.

 Dúvidas quanto às consequências dos avanços tecnológicos atuais. Ex: 

robotização colabora ou não para o aumento do comércio internacional?



Participação do comércio de mercadorias 

no PIB mundial

Média móvel de 5 anos (em %)

Fonte: WDI/World Bank.



Participação do comércio de mercadorias 

no PIB segundo países e blocos 

selecionados (em %)

Fonte: WDI/World Bank.



Crescimento real do PIB mundial e das 

importações de bens e serviços

(em %)

Fonte: WDI/World Bank.



Preços de commodities

Total e não-combustíveis (2006=100)

Fonte: FMI..



Tarifa MFN (com equivalente tarifário) 

dos produtos industriais por países 

segundo nível de renda - 1996-2015

Fonte: OMC..



Proteção comercial: tarifas e equivalentes 

tarifários de BNT´s, em anos 

selecionados (0,1 = 10%)

Fonte: Niu, Z, C Liu, S Gunessee and C Milner (2018a), “Non-tariff and overall protection: evidence across countries 

and over time”, GEP Research Paper 2018/05, forthcoming in Review of World Economics.



Proteção comercial: tarifas e equivalentes 

tarifários de BNT´s para produtos 

agrícolas e manufaturados, em anos 

selecionados (0,1 = 10%)

Fonte: Niu, Z, C Liu, S Gunessee and C Milner (2018a), “Non-tariff and overall protection: evidence across countries 

and over time”, GEP Research Paper 2018/05, forthcoming in Review of World Economics.



Mudanças a partir da 

crise de 2008-09
Questões políticas

 Relações EUA-China: guerra comercial e tecnológica; mundo multipolar e 

sem liderança definida.

 EUA não são mais fiadores da globalização (não é só Trump).

 Enfraquecimento da OMC (fracasso da Rodada Doha).

 Crescente preocupação com temas que podem ter viés anti-comércio: meio 

ambiente, direitos trabalhistas, propriedade intelectual, segurança 

alimentar.

 Aumento da desigualdade dentro dos países e estagnação da renda das 

classes médias e pobres.

 Crescente questionamento da ordem liberal democrática, populismo, anti-

imigração, descrença no establishment político.

 Empresas transnacionais vistas com desconfiança.

 Benefícios (e custos) da globalização teriam atingido seu limite?



Perspectivas: quais os possíveis 

cenários para o comércio nos 

próximos 10 a 20 anos?

1. Retomada da globalização ao ritmo pré-crise

2. Acirramento de conflitos comerciais e retrocesso 

da globalização

3. Mais do mesmo: globalização com conflitos 

recorrentes e enfraquecimento do multilateralismo



Implicações para países em 

desenvolvimento

Cenário 1

 Incentivo para mais abertura comercial, atração de investimentos, acordos 

comerciais.

 Moderação nas barreiras não tarifárias.

 Apoio ao arcabouço multilateral, respeito às regras.

 Aprofundamento de CGV, inclusive em serviços.

 Export-led growth se expande para novos países.

 Ganhos para exportadores de commodities.

 Quem lidera?

 Como lidar com o gap tecnológico, que tende a ser ainda maior?

 Como conseguir apoio doméstico para medidas de maior abertura?

 Como lidar com desigualdades?



Implicações para países em 

desenvolvimento

Cenário 2

 Políticas de desenvolvimento priorizando o mercado doméstico.

 Protecionismo, buy national.

 Substituição de importações, políticas de conteúdo nacional.

 Descrença no export-led growth ou na inserção em CGVs.

 Possível adesão a blocos regionais ou subregionais, ou com afinidades 

político-ideológicas.

 Pode gerar maior crescimento econômico por um tempo, mas com perdas 

de eficiência e diversificação.

 Captura de rendas de proteção e de incentivos pelo (novo?) establishment.

 Pode contar apoio popular (nacionalismo).



Implicações para países em 

desenvolvimento

Cenário 3

 Favorecerá a manutenção do status quo econômico, setorial.

 Perda gradativa de importância de CGV.

 Deterioração gradativa de instâncias multilaterais.

 Menor possibilidade de países darem “salto” de crescimento com export-led

growth.

 Cenário desfavorável a países de renda média e baixa.

 Pode favorecer exportadores de commodities, mas com desestímulo à

diversificação.

 Pode conduzir a uma busca de respostas nacionais específicas para 

acelerar o crescimento.



Brasil

 Atividade econômica muito dependente da economia mundial e 

commodities.

- Brasil não se descola do que acontece com a economia mundial.

 Beneficiou-se apenas parcialmente do boom da globalização, por 

abertura incompleta e deficiências competitivas.

 Indústria foi relativamente bem, mas maior ganho veio mesmo com 

commodities.

PÓS-CRISE:

 Desempenho ruim do valor agregado e das exportações de bens 

industrializados.

 Crescimento exportador limitado a poucos setores.

 Queda de market-share nas importações mundiais, com perda de 

competitividade parcialmente compensada pelo bom desempenho 

das importações de principais parceiros.



Brasil - Crescimento do PIB e variação 

dos preços de exportação

Média móvel de 3 anos (em %)

Fontes: IBGE e Funcex.



Quantum de exportações brasileiras 

(2006=100) e PIB da indústria de 

transformação (2010=100)

Fontes: IBGE e Funcex.



Quantum de exportações brasileiras e 

de importações mundiais de bens 

industrializados (em log natural)

Fontes: OMC e Funcex.



Variação das exportações segundo 

setores, entre os biênios 2007-08 e 

2017-18)

Fonte: Funcex.



Brasil – Decomposição da variação de 

market share do brasil nas importações 

mundiais de industrializados

2005-06 a 2015-16 (em p.p.)

Fontes: Elaboração própria.



Brasil

Peculiaridades

 Muito espaço para ganhos de eficiência com redução de tarifas.

 Muito espaço para ganhos com acordos comerciais.

 Diversidade de destinos das exportações.

 Rico em commodities e com base industrial ampla.

 Potencial de liderança regional.

Dificuldades

 Dependência de commodities nas exportações e também na 

atividade econômica.

 Fragilidade da indústria.

 Baixa inserção em CGVs.

 Atraso tecnológico (crescente).

 Como conseguir apoio doméstico para medidas de abertura?

 Como lidar com desigualdades?
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