
Características da inserção internacional da Amazônia Legal     1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
Pedro da Motta Veiga 
Sandra Polónia Rios  

 

 
 

 

                                                                                                              Junho de 2021 
 

Textos Cindes Nº48 
 
Características da inserção internacional 

da Amazônia Legal 

 

CINDES - Centro de Estudos de Integração e Desenvolvimento - Rua Jardim Botânico, nº 635, sala 906. 
Jardim Botânico - CEP: 22470-050 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil - tel: +55  21  3874 6338 - www.cindesbrasil.org 

 



Características da inserção internacional da Amazônia Legal     2 
 

 

 
SUMÁRIO EXECUTIVO......................................................................................................3 

1. Introdução....................................................................................................................9 

2. O perfil das exportações da Amazônia Legal..............................................................10 
2.1.  As exportações da Amazônia Legal: concentração em commodities e peso 
crescente na pauta do país......................................................................................10 
2.2. Concentração em alta e estabilidade na composição da pauta de 
commodities.............................................................................................................11 
2.3. China e Ásia: os principais e cada vez mais importantes mercados para as 
commodities da AL...................................................................................................12 
2.4. Estados Unidos, Austrália e sócios do Mercosul são os principais concorrentes 
para os top 10 da AL.................................................................................................13 

3. Mudando de as exportações de produtos florestais da Amazônia Legal...................14 
3.1. Participação marginal nas exportações da região e evolução acidentada........16 
3.2. Pequena escala e especialização regional caracterizam as exportações de 
produtos florestais da AL.........................................................................................17 
3.3 Um mercado global de US$ 100 bilhões, mas com grande diversidade de 
tamanho entre os produtos.....................................................................................20 
3.4 Os mercados de destino: predominam os países desenvolvidos.......................24 

4. O posicionamento do Brasil nos principais mercados e seus fatores 
condicionantes.........................................................................................................27 
4.1. Ausência de acordos comerciais deixa os exportadores brasileiros em 
desvantagem frente a seus concorrentes................................................................28 
4.2. Normas sanitárias, técnicas e ambientais podem representar barreiras tão ou 
mais relevantes que as tarifas de importação.........................................................31 
4.3. A OMC como lócus de produção de regras e resolução de conflitos nessa 
área..........................................................................................................................33 
 

5. Considerações finais...................................................................................................36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Características da inserção internacional da Amazônia Legal     3 
 

 

SUMÁRIO EXECUTIVO 
 

1. Introdução 

Este trabalho tem como objetivo oferecer um mapeamento das características 
quantitativas e qualitativas das exportações da Amazônia Legal e sua evolução a partir de 
2010, além de analisar as condições de competição que os exportadores enfrentam nos 
principais mercados de destino. 

A segunda seção deste trabalho apresentará informações sobre os estados de origem, os 
mercados de destino e os principais concorrentes da AL nos mercados internacionais. 
Mapeamento semelhante é realizado na terceira seção para os 30 principais produtos 
florestais. A quarta seção analisa as características do posicionamento do Brasil nos 
mercados internacionais e alguns fatores que condicionam o desempenho das 
exportações brasileiras destes 30 produtos. A quinta seção conclui o trabalho. 

2. O perfil das exportações da Amazônia Legal 

As exportações da Amazônia Legal: concentração em commodities e peso crescente na 
pauta do país 

O peso da Amazônia Legal (AL) nas vendas externas do país mais do que dobrou, 
alcançando 22,1%, em 2020. A análise da pauta exportadora da AL mostra, sem qualquer 
surpresa, uma forte concentração em commodities agropecuárias e minerais. Além de 
concentrada em um pequeno grupo de produtos, a pauta é estável no período analisado 
por teste trabalho (2000-2020). 

China e Ásia: os principais e cada vez mais importantes mercados para as commodities 
da AL 

A China é – e cada vez mais – o principal destino das exportações da Amazônia Legal, 
respondendo por 42% do total. Mas outros países asiáticos também aparecem, no período 
mais recente, como destinos relevantes de exportação: Malásia, Japão e Vietnã. Seguem-
se em peso os países da União Europeia e o Canadá. Mercados vizinhos da América do Sul 
(especialmente Venezuela) só têm alguma relevância como destino das exportações para 
o Amazonas e, com menor intensidade, Acre e Roraima.  

Estados Unidos, Austrália e Mercosul são os principais concorrentes para os top 10 da AL 

Em produtos agropecuários, os principais concorrentes da AL são o EUA, a Austrália e 
sócios brasileiros do Mercosul. No caso dos produtos minerais, destacam-se, como 
concorrentes, Austrália e Chile (este também um competidor da AL em celulose, 
juntamente com o Uruguai). 
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3. Mudando de escala: as exportações de produtos florestais da Amazônia Legal 

A análise das exportações de produtos florestais exportados pela Amazônia Legal tem 
como base o trabalho Oportunidades para Exportação de Produtos Compatíveis com a 
Floresta na Amazônia Brasileira, desenvolvido por Salo Coslovsky, no âmbito do projeto 
Amazônia 20301. O presente estudo analisa os 30 principais produtos identificados pelo 
estudo anterior, selecionados por seu desempenho exportador entre 2018 e 2020.  

Participação marginal nas exportações da região e evolução acidentada 

O que mais chama a atenção, na análise do desempenho agregado desse conjunto de 
produtos, é sua participação marginal no total das exportações da AL; 0,5%, em 2020. 
Além disso, as exportações desse conjunto de produtos – já muito pouco significativas no 
total da região – não acompanharam o dinamismo das vendas externas da AL entre 2010 e 
2020.  

A evolução observada entre 2010 e 2020 reflete o desempenho do principal estado 
exportador dos produtos selecionados: o Pará, responsável por quase 90% das 
exportações destes produtos, em 2010, 2015 e 2020.  

Pequena escala e especialização regional caracterizam as exportações de produtos 
florestais da AL 

Com a exceção de poucos produtos, as exportações de bens florestais caracterizam-se 
pela pequena escala: dos 30 aqui considerados, apenas 20 tiveram exportações anuais 
superiores a US$ 1 milhão, na média do triênio 2018 – 2020, e apenas oito superaram US$ 
10 milhões / ano no mesmo período.  

Pimenta seca é de longe o maior produto florestal de exportação da região, respondendo 
por pouco mais de 30% do total deste conjunto de produtos.  

Quase 30% das exportações brasileiras dos 30 produtos florestais aqui considerados têm 
origem na AL, mas a participação da região nas exportações brasileiras dos produtos 
selecionados varia significativamente. Para diversos produtos, o Pará é o único estado 
exportador da região.  

Um mercado global de US$ 100 bilhões, mas com grande diversidade de tamanho entre 
os produtos e reduzido dinamismo 

O tamanho dos mercados globais de importação para o conjunto de produtos florestais 
selecionados situou-se um pouco acima de US$ 100 bilhões, na última década. A AL ocupa 
parcela marginal do mercado mundial do conjunto destes produtos. Dezenove dos 30 
produtos têm mercado de importações global superior a US$ 1 bilhão, três deles com 
                                                 
1Ver: https://amazonia2030.org.br/wp-content/uploads/2021/04/AMZ2030-Oportunidades-para-Exportacao-de-Produtos-
Compativeis-com-a-Floresta-na-Amazonia-Brasileira-1-2.pdf.  
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valor superior a US$ 10 bilhões cada. No outro extremo, três produtos têm mercados 
globais de importação em torno ou abaixo de US$ 100 milhões.  

Para o conjunto dos 30 produtos, observa-se, entre 2010/2011 e 2018/2019, um baixo 
dinamismo das importações globais. O relativamente baixo dinamismo da demanda global 
por estes 30 produtos florestais torna-se mais claro quando seu desempenho no período é 
comparado ao das importações do conjunto de produtos alimentares, que cresceram 
21,7% entre os dois biênios.  

Os mercados de destino: predominam os países desenvolvidos 

O padrão geográfico de destino das exportações dos produtos florestais selecionados é 
diversificado, mas distancia-se nitidamente daquele observado para as principais 
commodities, especialmente as agropecuárias, exportadas pela região. Em contraste com 
o destino das commodities brasileiras, que são exportadas principalmente para países em 
desenvolvimento, os produtos florestais encontram nos países seus principais mercados.   

Os Estados Unidos são o principal mercado de destino para as exportações brasileiras de 
produtos florestais. A União Europeia aparece em segundo lugar, seguida pela América 
Latina. A China, que é o maior mercado comprador das top 10 commodities exportadas 
pela AL, tem participação pequena como destino dos produtos florestais.  

Quando se compara a distribuição das exportações brasileiras dos 30 produtos florestais 
por mercados de destino com a distribuição geográfica das importações mundiais destes 
produtos observa-se alguma convergência: União Europeia e Estados Unidos representam 
os maiores mercados mundiais e são os principais destinos para as exportações do Brasil.  

4. O posicionamento do Brasil nos principais mercados e seus fatores 
condicionantes 

Com exceção de alguns poucos produtos (entre os quais pimenta, castanha do Pará com e 
sem casca, lagostas, mel e partes de peixes), o Brasil não aparece entre os três principais 
exportadores para os principais mercados de destino das exportações da AL. Quando o 
Brasil aparece como um dos três principais exportadores, na maioria das vezes os 
mercados de destino são os EUA e a União Europeia.  

Para certos produtos, claramente a origem da concorrência é impactada pela proximidade 
geográfica, mas também, em alguns casos, provavelmente por preferências comerciais 
concedidas pelo país importador.  

Configura-se um cenário em que a AL enfrenta, em seus principais mercados de produtos 
florestais – os EUA e a União Europeia – a concorrência (i) de países asiáticos, a maioria 
das quais não tem acordos comerciais preferenciais com os principais destinos de 
exportação da AL (embora possam se beneficiar de concessões tarifárias unilaterais); e (ii) 
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de países latino-americanos e caribenhos (que, com uma ou outra exceção – caso de 
Bolívia –  possuem acordos preferenciais com EUA e a União Europeia).  

Ausência de acordos comerciais deixa os exportadores brasileiros em desvantagem 
frente a seus concorrentes 

Como o Brasil não tem nenhum acordo comercial preferencial em vigor com os principais 
mercados de exportação de produtos florestais da AL, aplicam-se a estes as tarifas de 
nação mais favorecida (NMF), ou seja, tarifas não preferenciais.  

Em seu acordo – ainda não vigente com o Mercosul – a União Europeia incluiu, em sua 
lista de compromissos de eliminação de tarifas, 29 dos 30 produtos (mel não foi incluído). 
Alguns destes produtos já entram no bloco europeu com tarifa zero ou com níveis 
tarifários muito baixos. Mas, frutas e sucos exportados pelo Brasil, aos quais se aplicam 
tarifas específicas, têm prazos de desgravação em geral entre sete e 10 anos. 
Provavelmente é para esses produtos que o acordo poderá vir a gerar os maiores 
benefícios em termos de acesso a mercado, pois ele produzirá, ao longo tempo, 
substancial redução das elevadas barreiras tarifárias hoje existentes. 

Tendo em vista a expressiva participação da União Europeia como mercado de destino dos 
produtos selecionados, a eliminação gradual de tarifas para a quase totalidade deles pode 
contribuir para aumentar sua competitividade naquele mercado. A União Europeia tem 
em vigor uma vasta rede de acordos preferenciais, além do Sistema Geral de Preferências 
(SGP) europeu, que opera unilateralmente concessões tarifárias a países menos 
desenvolvidos, dais quais o Brasil foi excluído. Portanto, na ausência das preferências do 
acordo que foi negociado, mas não ratificado, os exportadores brasileiros continuarão 
enfrentando condições de concorrência desfavoráveis no mercado europeu. 

Nos EUA, as tarifas aplicadas aos produtos selecionados são em geral bastante reduzidas, 
muitas delas sendo iguais a zero ou inferiores a 5%. Apenas um dos produtos tem tarifa 
NMF superior a 10%. Nesse caso, pode-se argumentar que as tarifas apenas 
marginalmente têm impacto sobre a competitividade das exportações de produtos 
florestais da AL. 

Na China, os produtos selecionados que têm no país um dos seus principais mercados 
enfrentam tarifas NMF entre 5% e 10%, com algumas exceções. China e Japão são países 
que recentemente assinaram um acordo comercial (o RCEP – Regional Comprehensive 
Economic Partnership) que também reúne os membros da ASEAN, entre os quais diversos 
concorrentes do Brasil em produtos florestais exportados pela AL, como Indonésia, 
Malásia, Filipinas e Vietnã.  

No entanto, as tarifas e as preferências tarifárias não são o principal condicionante do 
acesso dos produtos florestais da AL a seus mercados de exportação. A grande maioria 
dos produtos selecionados são classificados como bens alimentares. 
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Normas sanitárias, técnicas e ambientais podem representar barreiras tão ou mais 
relevantes que as tarifas de importação 

Nos últimos anos, os produtos alimentares consolidaram-se como o foco de uma nova 
camada de regulações sanitárias, técnicas e de ordem ambiental/climática que tendem a 
impactar crescentemente a produção e o comércio internacional daqueles bens. 

De um lado, a produção de normas técnicas, sanitárias e fitossanitárias tem ganhado 
tração, impulsionada por preocupações relacionadas à saúde humana, animal e vegetal e, 
em especial, à segurança alimentar. De outro, preocupações com a sustentabilidade e 
com mudanças climáticas têm sido drivers relevantes, especialmente em países 
desenvolvidos, da produção de normas e padrões, mandatórios e voluntários, baseados 
em princípios e critérios ambientais, sociais e de emissão de gases de efeito estufa.   

Em ambos os casos, as regulações inspiradas por essas preocupações voltam-se não 
apenas para o comércio internacional de produtos alimentares, mas também para os 
processos produtivos e as condições em que são produzidos os bens comercializáveis.  

A OMC como locus de produção de regras e resolução de conflitos nessa área 

Na OMC, que tem um acordo multilateral nessa área, o assunto é tratado em um Comitê 
específico, ao qual são encaminhadas notificações governamentais acerca de medidas 
adotadas pelos países para o cumprimento das obrigações de transparência e para fins de 
monitoramento multilateral da implementação do acordo.  

É para este comitê que são encaminhadas as preocupações dos países membros com a 
adoção de regras que possam ser percebidas como barreias “disfarçadas” ao comércio 
(specific trade concerns (STCs), em inglês. O Brasil apresentou mais de 20 STCs 
relacionados a medidas sanitárias e fitossanitárias, sendo a União Europeia o principal 
alvo das reclamações brasileiras.  

Os produtos florestais da AL destinados direta ou indiretamente à alimentação já 
enfrentam dificuldades para lidar com as exigências sanitárias e fitossanitárias dos países 
importadores. Como os principais países importadores destes bens são desenvolvidos e 
têm fortalecido seu aparato regulatório de defesa sanitária e segurança alimentar, é de se 
esperar que tais dificuldades se ampliem, podendo afetar a posição conquistada pelas 
exportações da AL, mas também constituir obstáculo dificilmente transponível para a 
entrada de novos exportadores e a diversificação da pauta de produtos.  

5. Considerações finais 

Este trabalho mostrou que as características de inserção internacional da Amazônia Legal 
apresentam uma clara clivagem entre os 10 produtos com maiores valores de exportações 
(todos eles commodities que pouco têm a ver com a floresta, mas cuja produção pode ter 
impactos significativos sobre ela) e os produtos florestais. O primeiro grupo combina 
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escala e dinamismo, com valores expressivos na pauta de exportações e rápido 
crescimento nos últimos cinco anos. O segundo grupo é muito heterogêneo, tem escala 
relativamente reduzida e baixo dinamismo.  

Três dos 30 produtos têm mercado de importações global superior a US$ 10 bilhões. No 
outro extremo, três produtos têm mercados globais de importação em torno ou abaixo de 
US$ 100 milhões. Para o conjunto dos 30 produtos, observa-se, entre 2010/2011 e 
2018/2019, um baixo dinamismo das importações globais, que se torna ainda mais 
evidente quando seu desempenho no período é comparado ao das importações do 
conjunto de produtos alimentares, que cresceram 21,7% entre os dois biênios.  Mas são as 
exportações deste segundo grupo – o dos produtos potencialmente compatíveis com a 
floresta – que interessa promover do ponto de vista do desenvolvimento sustentável da 
região. 

Ao contrário das commodities exportadas pela região, que vão primordialmente para a 
China, os produtos florestais têm nos países desenvolvidos (Estados Unidos e União 
Europeia) seus principais mercados. Por outro lado, a concorrência enfrentada por estes 
produtos tem origem principalmente em países asiáticos e latino-americanos. 

Alguns dos produtos florestais enfrentam tarifas de importação relativamente elevadas 
nos principais mercados de destino, principalmente na União Europeia e nos países 
asiáticos. Em geral, os países concorrentes do Brasil nestes produtos participam de 
acordos comerciais e gozam de acesso preferencial aos mercados europeus e asiáticos.  

Para além das tarifas de importação, há outro tipo de barreiras à entrada nos principais 
mercados internacionais para produtos alimentares, que talvez seja mais difícil de 
transpor: as normas e regulamentos sanitários e fitossanitários ou as associadas à 
preservação ambiental. 

A proliferação e complexidade dessas normas exigem esforços de adaptação de produtos 
e processos produtivos que muitas vezes estão acima da capacidade dos produtores da 
AL, e requerem a mobilização de instituições e a montagem de arranjos cooperativos 
envolvendo o setor público, entidades privadas e produtores individuais e voltados para a 
capacitação dos produtores para a exportação.  

A institucionalidade existente no Brasil e, em particular, na região da Amazônia Legal, para 
apoiar os exportadores em seus esforços de atender as exigências dos mercados 
importadores será objeto de um próximo estudo que dará continuidade ao presente 
trabalho. 

 



1. Introdução 

A Amazônia e as políticas brasileiras voltadas para a região e seu maior ativo – as 
florestas – estão no centro das discussões acerca da ratificação do acordo comercial 
entre o MERCOSUL e a União Europeia. Preocupações relacionadas ao desmatamento 
– uma realidade hoje - somam-se àquelas associadas a possíveis impactos negativos do 
aumento de comércio esperado como resultado do acordo.  

Mais além de seu foco específico, estas preocupações suscitam questões relacionadas 
às características da inserção internacional da Amazônia, em sua dimensão comercial 
exportadora. Há poucos trabalhos sistemáticos e recentes sobre essas questões e elas 
adquirem maior relevância no contexto atual. 

Este trabalho tem como objetivo oferecer um mapeamento das características 
quantitativas e qualitativas das exportações da Amazônia Legal e sua evolução a partir 
de 2010, além de analisar as condições de competição que os exportadores enfrentam 
nos principais mercados de destino. 

Como se verá, as exportações dos estados que compõem a Amazônia Legal (AL) são 
concentradas em commodities agropecuárias e minerais. São produtos que se 
caracterizam pela produção e exportação em larga escala e não podem ser 
considerados produtos típicos da floresta. Entretanto, para o desenvolvimento 
sustentável da região, é importante identificar as oportunidades e dificuldades para 
expandir as exportações de produtos “compatíveis com a floresta”.  

Assim, este trabalho optou por segmentar o mapeamento das exportações da AL em 
dois grupos de produtos: os top 10 produtos exportados pela região e os 30 principais 
“produtos compatíveis com a floresta” que aparecem na pauta de exportações. A 
identificação de produtos que poderiam ser classificados nesta última categoria tem 
como base o trabalho Oportunidades para Exportação de Produtos Compatíveis com a 
Floresta na Amazônia Brasileira, desenvolvido por Salo Coslovsky, no âmbito do 
projeto Amazônia 20302. 

 A segunda seção deste trabalho apresentará informações sobre os estados de origem, 
os mercados de destino e os principais concorrentes da AL nos mercados 
internacionais. Mapeamento semelhante é realizado na terceira seção para os 30 
principais produtos florestais. A quarta seção analisa as características do 
posicionamento do Brasil nos mercados internacionais e alguns fatores que 
condicionam o desempenho das exportações brasileiras destes 30 produtos. A quinta 
seção conclui o trabalho. 

 

 

                                                 
2Ver: https://amazonia2030.org.br/wp-content/uploads/2021/04/AMZ2030-Oportunidades-para-
Exportacao-de-Produtos-Compativeis-com-a-Floresta-na-Amazonia-Brasileira-1-2.pdf.  
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2.  O perfil das exportações da Amazônia Legal 

As exportações da Amazônia Legal: concentração em commodities e peso crescente 
na pauta do país 

Ao longo dos últimos vinte anos, as exportações da Amazônia Legal (AL) registraram 
altas taxas de crescimento, passando de pouco mais de US$ 5 bilhões, em 2000, para 
US$ 46,2 bilhões, em 2020. Como as exportações brasileiras cresceram menos no 
período, o peso da região nas vendas externas do país mais do que dobrou, 
alcançando 22,1%, em 2020 (contra 9,3%, em 2000). 

Em boa medida, essa evolução se apoiou no crescimento sustentado das vendas 
externas daquele que já era, em 2000, o principal estado exportador, o Pará, e no 
dinamismo acentuado das exportações do Mato Grosso no período – dobrando sua 
participação no total da região. Rondônia e Tocantins também registraram forte 
crescimento no período, mas em patamar de valores absolutos muito inferiores aos de 
Pará e Mato Grosso.  

Em marcado contraste com essas evoluções, Amazonas e Maranhão perdem 
acentuadamente participação nas exportações da região. Juntos, respondiam, em 
2000, por 30% das exportações da AL. Vinte anos depois, a participação conjunta caíra 
para 9% no total da região. No caso de Amazonas, o valor exportado em 2020 é 
praticamente igual ao de 2000. 

Cinco estados concentram 97% das exportações do grupo de 2020: Pará e Mato Grosso 
– responsáveis juntos por quase 85% do total – Maranhão com 7%, Tocantins e 
Rondônia com 3% cada.  

Gráfico 1: Distribuição por estado nas exportações da Amazônia Legal - 2020 

 
Fonte: SECEX, Ministério da Economia http://comexstat.mdic.gov.br/ 
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Concentração em alta e estabilidade na composição da pauta de commodities 

Constata-se, sem qualquer surpresa, que a pauta de exportações da AL é fortemente 
concentrada em commodities agropecuárias e minerais. De fato, os dez principais 
produtos exportados, tanto em 2010 quanto em 2020, correspondem a este tipo de 
bens3. A concentração da pauta vem se acentuando: os top 10 de exportação 
respondiam, em 2020, por 89% das exportações da AL, dez pontos percentuais acima 
da participação registrada em 2010. 

Além de concentrada em um pequeno grupo de produtos, a pauta de exportação da 
AL é estável no período considerado. Do ranking dos top 10 produtos de exportação 
em 2020,sete também estavam presentes entre os dez principais de 2010. Além disso, 
tanto em 2010 quanto em 2020, os mesmos quatro produtos encontram-se entre os 
cinco primeiros do ranking de exportação: minérios de ferro não aglomerados, soja, 
óxidos de alumínio e milho. 

Essas características gerais são, no entanto, parcialmente matizadas por evoluções 
observadas entre 2010 e 2020: 

 o crescimento da participação dos produtos agropecuários entre os dez 
maiores bens exportados (de 33% para 41%), atribuível principalmente ao 
aumento das exportações de soja, milho, algodão e carnes de bovino 
desossadas; e  
 

 mudanças na composição do grupo de commodities minerais, em que perdem 
posição os minérios de ferro aglomerados e o alumínio, enquanto ganham 
participação óxido de alumínio e ouro. 

Em grande medida, o desempenho exportador heterogêneo dos estados que 
compõem a AL traduz a disparidade entre taxas de crescimento registradas pelos 
principais produtos de exportação.  

Assim, por exemplo, commodities minerais, como minério de ferro não aglomerado e 
óxido de alumínio, sustentam a primeira posição ocupada pelo Pará entre os estados 
da região, embora produtos agropecuários, como carnes bovinas e soja apareçam, em 
2020, no ranking dos “dez mais” exportados pelo estado.  

Já o crescimento expressivo da participação de Mato Grosso se apoia no dinamismo 
das exportações de soja e torta de soja, milho, algodão e carne bovina, enquanto 
Tocantins e Rondônia ganham participação em função do desempenho das 
exportações de soja, carnes bovinas e milho (este último para o Tocantins). 

Em contraste, a perda de participação de Amazonas se explica pela redução dos 
valores absolutos das exportações de telefones celulares, motocicletas, máquinas de 
escritório e receptores de televisão. Todos esses produtos perdem posição no ranking 
de exportações do estado, alguns deles inclusive desaparecendo da lista dos dez mais. 

                                                 
3Se, nesse grupo, se incluir, a celulose, décima colocada, em 2020. 
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Como resultado, Amazonas é o estado que registra a mais significativa mudança na 
composição de sua pauta de exportação.  

A pauta de exportações do Amazonas é, dentre os estados da AL, a que apresenta 
maior participação de produtos industrializados, reflexo da presença da Zona Franca 
de Manaus no estado. A perda de dinamismo que domina as exportações brasileiras de 
produtos manufaturados também se mostra presente nas exportações do estado. 

No caso do outro estado cuja participação no total da região registra queda expressiva 
– o Maranhão – a explicação para tal evolução encontra-se na redução dos volumes de 
vendas de minério de ferro, bem como de alumínio e ligas deste produto, apenas 
parcialmente compensada pelo crescimento das exportações de óxido de alumínio e 
de commodities agrícolas, como soja e milho.  

No período mais recente – o triênio 2018 – 2020 – a “fotografia” da composição da 
pauta de exportação da Amazônia Legal confirma as características identificadas no 
período de duas décadas (2000 – 2020), e revela que a região tem um perfil de 
especialização exportadora nítido, quando comparado com o do Brasil como um 
todo. 

De fato, o peso da região nas exportações brasileiras dos vinte principais produtos 
exportados pela Amazônia Legal é, para quinze deles, superior a 30%, na média de 
2018 – 2020, muito acima do peso das exportações totais da região nas vendas 
externas do Brasil4. Minério de ferro não aglomerados, de cobre, de alumínio e de 
manganês, óxido de alumínio, milho e algodão estão entre os produtos em que é 
maior a participação regional nas exportações brasileiras.  

É nos produtos minerais que se acentua a especialização setorial das exportações 
regionais. Cerca de 55% das exportações brasileiras dos produtos minerais mais 
exportados pela Amazônia Legal provêm da região. No caso dos produtos 
agropecuários incluídos entre os top 20 da região, esta participação é de 41%. 

China e Ásia: os principais e cada vez mais importantes mercados para as 
commodities da AL5 

A China é – e cada vez mais – o principal destino das exportações da Amazônia Legal, 
respondendo por 42% do total (contra 26%, em 2010). O mesmo ocorre quando se 
analisa o quadro em nível de estados: todos os cinco estados que juntos respondem 
por 97% das exportações da região têm na China seu maior parceiro comercial de 
exportação e, em todos esses casos, a participação chinesa como mercado de destino 
das exportações vem crescendo. No caso de Pará e Tocantins, a China já respondia, em 
2020, por mais de 50% de suas exportações.  

                                                 
4Para dez dos vinte produtos, a participação da Amazônia Legal supera os 50% das exportações 
brasileiras.  
5As informações analisadas nessa subseção referem-se ao conjunto das exportações brasileiras de 
commodities, uma vez que não há disponibilidade de estatísticas relativas ao destino das exportações dos 
estados que compõem a Amazônia Legal. 
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Mas outros países asiáticos também aparecem, no período mais recente, como 
destinos relevantes de exportação: Malásia, Japão e Vietnã. Seguem-se em peso como 
mercados de destino das exportações da região os países da União Europeia, que 
mantêm, entre 2010 e 2020, nível de participação entre 7% e 9% e o Canadá, um 
mercado secundário para as exportações da região como um todo, mas relevantes 
para produtos minerais.  

Mercados vizinhos da América do Sul (especialmente Venezuela) só têm alguma 
relevância como destino das exportações para o Amazonas e, com menor 
intensidade, Acre e Roraima. O fato de as exportações do Amazonas terem um perfil 
mais industrial explica a importância da região como mercado de destino deste estado 
e está em linha, em boa medida, com a importância relativa da América do Sul para as 
vendas externas de produtos industriais do Brasil. 

China e outros países asiáticos são os principais importadores de minérios de ferro, 
soja, algodão e carnes bovinas originários da Amazônia Legal. Para os demais produtos 
minerais – que não o ferro – e para celulose e madeira, os principais destinos são 
países da América do Norte (notadamente Canadá) e da União Europeia.  

Os principais produtos exportados pela AL estão presentes nos maiores mercados 
importadores do mundo. A China é o maior mercado importador mundial de seis dos 
top dez bens de exportação da AL, incluídos aí quatro dos seis produtos agropecuários 
e florestais, além de minérios de ferro e de cobre. Para vários destes produtos – mais 
notadamente os minérios – a China responde por mais de 50% das importações 
mundiais. 

A União Europeia é o maior mercado importador de dois dos top dez bens de 
exportação da AL: milho e torta de soja, o segundo maior em soja e celulose e o 
terceiro em minério de ferro e cobre. Nestes dois últimos produtos, o Japão aparece 
como segundo mercado de importação mundial.  

Estados Unidos, Austrália e sócios do Mercosul são os principais concorrentes para os 
top 10 da AL 

Na maioria dos produtos que compõem os top 10 de exportação da AL, o Brasil ocupa 
posição relevante nos principais mercados importadores dos produtos no mundo, 
como se pode observar no Quadro abaixo. Em produtos agropecuários, os principais 
concorrentes da AL são o EUA, a Austrália e sócios brasileiros do Mercosul (Argentina e 
Paraguai). No caso dos produtos minerais, destacam-se, como concorrentes, Austrália 
e Chile (este também um competidor da AL em celulose, juntamente com o Uruguai). 
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Quadro 1. Participação do Brasil e seus principais concorrentes nos maiores 
mercados importadores 

Produtos Posição do Brasil nos três principais 
mercados importadores do produto 

Principais concorrentes                   
(por ordem de relevância) 

Carnes de bovino, 
desossadas 10em dois mercados (China e HK) EUA, Austrália, Argentina e 

Nova Zelândia 

Milho 20 nos três mercados (UE, Japão e 
Coreia do Sul) EUA, Ucrânia e Argentina. 

Soja 10 na China, 20 na EU e 30 na 
Argentina EUA, Argentina e Paraguai. 

Tortas de soja 20 nos três mercados (UE, 
Indonésia e Vietnã) Argentina, EUA e Paraguai. 

Minério de ferro não 
aglomerados 10 na UE, 20 na China e 30 no Japão Austrália, Chile e Canadá 

Minério de cobre 20 na UE Chile, Peru, Austrália 

Óxidos de alumínio 10 no Canadá Austrália e Ucrânia 

Celulose 10 nos três mercados (China, UE e 
EUA) Uruguai, Indonésia e Chile 

Algodão 30 na China, 20na Turquia e Vietnã EUA e Austrália 

Ouro 30 na Suíça Suíça, EAU, EUA e Austrália 
Fonte: WITS http://wits.worldbank.org/ 

3. Mudando de escala: as exportações de produtos florestais da Amazônia Legal 

A análise das exportações de produtos florestais exportados pela Amazônia Legal tem 
como base o trabalho Oportunidades para Exportação de Produtos Compatíveis com a 
Floresta na Amazônia Brasileira, desenvolvido por Salo Coslovsky, no âmbito do 
projeto Amazônia 20306. O objetivo do trabalho é mostrar que “a Amazônia tem um 
espaço enorme para ampliar sua participação nos mercados multibilionários dos 
produtos que suas empresas já exportam”, contrastando a dimensão dos mercados 
internacionais desses produtos com o desempenho tímido das exportações florestais 
brasileiras nesses mercados – quando comparadas às exportações de outros países em 
desenvolvimento. 

                                                 
6Ver: https://amazonia2030.org.br/wp-content/uploads/2021/04/AMZ2030-Oportunidades-para-
Exportacao-de-Produtos-Compativeis-com-a-Floresta-na-Amazonia-Brasileira-1-2.pdf.  
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A análise é feita para 64 produtos (a seis dígitos do SH), classificados como 
potencialmente “compatíveis com a floresta” e oriundos de extrativismo florestal não 
madeireiro, sistemas agroflorestais, pesca e piscicultura tropical e hortifruticultura 
tropical.  

O presente estudo analisa os 30 principais produtos identificados pelo estudo 
anterior, selecionados por seu desempenho exportador entre 2018 e 2020.  

Tabela 1: Exportações da Amazônia Legal e do Brasil dos produtos florestais 
selecionados (em US$ mil e %) - média 2018-2020 

Produtos florestais Amazonia Legal
Descrição Valor Part.

SH US$ Mil %
(a)

1 090411 Pimenta (do gênero"piper"), seca, não triturada nem em pó 77,998.4 30.8

2 030389 Outros peixes congelados, exceto fígados, ovas e   sêmen 35,959.3 14.2

4 200989 Suco (sumo) de qualquer outra fruta ou   produto hortícola 25,768.7 10.2

5 030572 Cabeças, caudas e bexigas natatórias, de   peixes 22,271.4 8.8

7 080122 Castanha-do-pará, fresca ou seca, sem   casca 19,581.5 7.7

6 200899 Outras frutas e partes de plantas,   preparadas ou conservadas 18,901.4 7.5

3 151110 Óleos de dendê, em bruto   10,828.8 4.3

8 080121 Castanha-do-pará, fresca ou seca, com   casca 10,802.2 4.3

9 030111 Peixes ornamentais de água doce   5,254.9 2.1

12 200949 Outros sucos de abacaxi, não fermentados   2,655.5 1.0

10 081190 Outras frutas congeladas, não cozidas ou   cozidas em água ou vapor, mesmo adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes 2,599.0 1.0

11 030489 Filés de outros peixes, congelados   2,495.0 1.0

13 030617 Outros camarões, congelados   2,373.3 0.9

17 030611 Lagostas congeladas   2,078.7 0.8

15 151190 Outros óleos de dendê, mesmo refinados,   mas não quimicamente modificados 2,015.1 0.8

16 200990 Misturas de sucos, não fermentados   1,606.0 0.6

18 030289 Outros peixes frescos ou refrigerados, exceto fígados, ovas e   sêmen 1,589.2 0.6

14 040900 Mel natural   1,429.1 0.6
19 180100 Cacau inteiro ou partido, em bruto ou   torrado 1,415.6 0.6
24 200897 Misturas de outras frutas   1,232.7 0.5

21 071190 Outros produtos e misturas hortícolas   conservadas transitoriamente, mas impróprios para alimentação neste estado 773.4 0.3

23 130190 Outras gomas, resinas, gomas-resinas,   oleorresinas, naturais 760.2 0.3

20 121190 Outras plantas, partes de plantas,   'sementes e frutos, frescos ou secos, mesmo cortados, triturados ou em pó, para uso em perfumaria, medicina ou como inseticidas, parasiticidas ou semelhantes 636.3 0.3

27 151321 Óleo de palmiste ou de babaçu, em bruto   610.6 0.2

25 330129 Outros óleos essenciais   486.0 0.2

26 200891 Palmitos preparados ou conservados   450.4 0.2

30 180690 Outros chocolates e preparações   alimentícias contendo cacau 421.7 0.2

29 151329 Outros óleos de palmiste ou de babaçu e  suas frações, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados 262.1 0.1

28 180632 Chocolate e outras preparações   'alimentícias com cacau, não recheadas, em tabletes, barras e paus 46.0 0.0

22 293810 Rutosídeo (rutina) e seus derivados   - -

Total 253,302.3 100.0

No

 
Fonte: SECEX, Ministério da Economia http://comexstat.mdic.gov.br/ 
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Para este subconjunto de produtos, serão analisados: 

 o desempenho exportador agregado e por estados da AL, entre 2010 e 2020; 
 

 a composição da pauta exportadora por produtos (a seis dígitos do SH), entre 
2010 e 2020;  
 

 o desempenho das exportações dos produtos selecionados e dos mercados de 
importação desses produtos – e a comparação entre ambos;  
 

 os três principais mercados de destino das exportações dos produtos 
selecionados, na média de 2017 – 2019; 
 

 os três maiores concorrentes dos produtos exportados pela AL em seus 
principais mercados de destino, na média de 2017 – 2019;  
 

 as tarifas de nação mais favorecida e eventuais tarifas preferenciais praticadas 
pelos mercados de destino em relação aos concorrentes dos produtos 
exportados pela AL, na média 2017 – 2019; 
 

 os compromissos de redução ou eliminação de tarifas relativos aos produtos 
exportados pela AL e assumidos pela União Europeia no seu acordo com o 
Mercosul; e 
 

 as medidas não tarifárias adotadas nos mercados de importação e que podem 
constituir obstáculos às exportações de produtos florestais originários da AL. 

Participação marginal nas exportações da região e evolução acidentada 

O que primeiro chama a atenção, na análise do desempenho agregado desse 
conjunto de produtos, é sua participação marginal no total das exportações da AL; 
0,5%, em 2020. Além disso, tal participação registrou, em 2020, seu menor nível desde 
2010, confirmando tendência de redução observada a partir de meados da década, em 
contraste com o aumento observado entre 2010 e 2015 (de 0,7% para 1,7%). 

Essa evolução deixa claro que as exportações desse conjunto de produtos – já muito 
pouco significativas no total da região –não acompanharam o dinamismo das vendas 
externas da AL entre 2010 e 2020, que, como visto na seção anterior, reflete 
essencialmente o desempenho das principais commodities agropecuárias e minerais.  

Mas ela reflete sobretudo o inusitado desempenho das exportações deste conjunto de 
produtos, cujo valor passou de US$ 186 milhões, em 2010, para US$ 493,7 milhões, em 
2015, reduzindo-se em seguida a US$ 223,9 milhões, em 2020 (Gráfico 2). 
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Gráfico 2 

Exportação dos 30 produtos florestais selecionados e pelos 10 Principais produtos 
exportados pela estados da Amazônia Legal em 2020, 2010 – 2020 (em US$ milhões) 

 
Fonte: SECEX, Ministério da Economia http://comexstat.mdic.gov.br/ 

A evolução observada entre 2010 e 2020 reflete o desempenho do principal estado 
exportador dos produtos selecionados: o Pará, responsável por quase 90% das 
exportações destes produtos, em 2010, 2015 e 2020.  

A maioria dos estados da região acompanha o Pará no forte crescimento das 
exportações dos produtos selecionados na primeira metade da década e, à exceção de 
Rondônia, também no movimento de queda registrado pelo principal estado 
exportador na segunda metade.   

Pequena escala e especialização regional caracterizam as exportações de produtos 
florestais da AL 

Com a exceção de poucos produtos, as exportações de bens florestais caracterizam-se 
pela pequena escala: dos 30 aqui considerados (que são os de maior participação na 
amostra do estudo que serve de referência), apenas 20 tiveram exportações anuais 
superiores a US$ 1 milhão, na média do triênio 2018 – 2020, e apenas oito superaram 
US$ 10 milhões / ano no mesmo período. Os cinco principais produtos respondem por 
70% do total do conjunto e os 12 principais, todos com participação individual superior 
a 1%, representam 91,5% do mesmo total.  

Pimenta seca é de longe o maior produto florestal de exportação da região (US$ 78 
milhões, na média 2018 – 2020), respondendo por pouco mais de 30% do total deste 
conjunto de produtos. Peixes e parte de peixes, frutas e sucos de frutas, castanha do 
Pará e óleos de dendê completam o grupo de principais produtos florestais exportados 
pela região, entre 2018 e 2020.  
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Entre os produtos com participação pequena na pauta de bens florestais há alguns 
bens com perfil algo diferente dos demais: mel natural, camarões, lagosta, cacau e 
chocolate, todos respondendo individualmente por menos de 1% das vendas externas 
de produtos florestais.  

Quase 30% das exportações brasileiras dos 30 produtos florestais aqui considerados 
têm origem na AL, o que não pode surpreender, tendo em vista a relevância da base 
de recursos naturais e das condições ambientais para a produção destes bens. Há, 
portanto, uma especialização da AL nesses produtos nitidamente mais acentuada do 
que a observada para o conjunto das exportações da região (22%) e para os principais 
bens exportados (commodities agropecuárias e minerais) pela AL (19%).  

Mas a participação da região nas exportações brasileiras dos produtos selecionados 
varia significativamente. De um lado, ela é muito elevada em peixes e partes de 
peixes, camarões congelados, óleos de dendê, castanhas do Pará e óleo de palmiste 
ou babaçu em bruto. As exportações do principal produto florestal de exportação da 
AL, a pimenta, representam 42% do total brasileiro e as de outros peixes congelados, 
segunda colocada no ranking, 51%. Para o subconjunto dos dez principais produtos, a 
participação nas exportações brasileiras é de 46%, sendo que seis destes 10 produtos 
têm participação superior a 80%. 

De outro, ela é reduzida ou quase marginal para produtos como mel, lagostas 
congeladas, rutosídeo, outros óleos essenciais e chocolates. São todos eles produtos 
que têm pouco peso até mesmo entre as exportações de produtos florestais da própria 
região.  

Considerando o peso do Pará no total das exportações dos 30 produtos florestais, não 
pode surpreender o fato de ser este estado o principal exportador regional de 19 
destes produtos, inclusive de oito entre os dez com maiores valores de exportação no 
triênio 2018 – 2020. Para diversos produtos, o Pará é o único estado exportador da 
região. Em nove dos 11 casos em que o Pará não é o principal estado exportador, ele 
aparece na segunda posição da região. Para vários destes produtos, a participação do 
Pará é relevante no total, em que pese o estado ocupar a segunda posição. Além do 
Pará, apenas o Amazonas tem algum destaque como principal exportador de poucos 
produtos – no caso, quatro – da região.  

Como observado, a evolução das exportações de bens florestais entre 2010 e 2020, 
foi marcada por intenso movimento de crescimento, na primeira metade da década, 
e de retração, na segunda. Essa evolução reflete o desempenho de alguns dos 
produtos com maior peso na pauta ao longo deste período7. 

Entre esses produtos, encontram-se a pimenta, cujas exportações caem de US$ 80,5 
milhões, em 2010, para US$ 64,7 milhões, em 2020, depois de haver alcançado US$ 
227,8 milhões, em 2015. Óleos de dendê em bruto têm desempenho semelhante, mas 

                                                 
7Embora 2020 tenha sido um ano atípico para o comércio internacional, em função da pandemia, os 
resultados não seriam muito diferentes se se considerasse o ano de 2019. Na realidade, a queda nas 
exportações dos produtos considerados entre 2019 e 2020 é de apenas 6%, contra quedas anuais de 20%, 
entre 2018 e 2019, e de 14,5%, entre 2017 e 2018. 
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ainda mais acentuado, no período: US$ 11,3 milhões, US$ 77,7 milhões e US$ 7,4 
milhões respectivamente nos três anos referidos. O mesmo se observa com castanha 
do Pará, especialmente no caso do produto com casca, óleos de palmiste e babaçu, 
lagostas congeladas, outras frutas e partes de plantas e com rutosídeo.  

No caso dos camarões congelados, outros óleos de dendê e palmitos, óleos essenciais 
já há redução das exportações entre 2010 e 2015 e esta tendência se mantém na 
segunda metade da década. Em determinados produtos, como sucos de abacaxi, 
outras frutas congeladas e suco de qualquer outra fruta, as mesmas tendências se 
observam, mas com menores oscilações, entre os anos considerados. Treze produtos 
têm, em 2020, exportações inferiores às realizadas em 2010. 

Gráfico 3  

Exportações dos 10 principais (em 2020) produos florestais selecionados em 2010 – 
2020 (em US$ milhões) 

 
Fonte: SECEX, Ministério da Economia http://comexstat.mdic.gov.br/  

Para um pequeno grupo de produtos, como peixes congelados, peixes frescos ou 
refrigerados, cabeças, caudas e bexigas natatórias de peixes, bem como mel natural e 
outros chocolates, há nítido crescimento das exportações entre 2010 e 2020. Os 
quatro produtos de pescado incluídos entre os 30 selecionados respondiam, em 2010, 
por 11% das exportações deste conjunto, participação que se eleva para 30%, em 
2020. É em grande medida o desempenho dos quatro produtos de pescado o que 
impede que o valor das exportações totais dos 30 produtos florestais selecionados 
seja, em 2020, inferior ao de 2010.  
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Um mercado global de US$ 100 bilhões, mas com grande diversidade de tamanho 
entre os produtos 

Do lado da demanda, o tamanho dos mercados globais de importação para o 
conjunto de produtos florestais selecionados situou-se um pouco acima de US$ 100 
bilhões, na última década. Tomados individualmente, os mercados globais de cada 
produto têm tamanhos muito diversos, indo de US$ 21 milhões a quase US$ 17 
bilhões, na média do triênio 2017 – 2019. 

Dezenove dos 30 produtos têm mercado de importações global superior a US$ 
1bilhão, três deles com valor superior a US$ 10 bilhões cada (outros óleos de dendê, 
camarões e outros chocolates). Juntos, estes três produtos mais óleo de dendê em 
bruto e cacau em bruto respondiam, em 2018/2019, por 63% da demanda global de 
importações dos 30 produtos. No outro extremo, três produtos têm mercados globais 
de importação em torno ou abaixo de US$ 100 milhões: trata-se de castanha do Pará 
com casca (o menor de todos), rutosídeo e palmitos preparados ou conservados.  

Para o conjunto dos 30 produtos, observa-se, entre 2010/2011 e 2018/2019, um 
baixo dinamismo das importações globais. De fato, as importações mundiais destes 
produtos caíram 7,2%, entre os dois biênios, enquanto as exportações da AL para este 
mesmo conjunto cresciam 4,8%. Chama a atenção o fato de que a tendência de queda 
é registrada nos dois subperíodos analisados: entre 2010/2011 e 2014/2015 e entre 
este último biênio e 2018/2019. 

O relativamente baixo dinamismo da demanda global por estes 30 produtos 
florestais torna-se mais claro quando seu desempenho no período é comparado ao 
das importações do conjunto de produtos alimentares, que cresceram 21,7% entre os 
dois biênios. Também se evidencia quando comparado ao desempenho de um 
subconjunto dos produtos alimentares, cuja composição se aproxima mais daquela do 
conjunto de produtos selecionados do que o agregado de bens agropecuários8. Este 
subgrupo registrou, entre os dois biênios, crescimento de quase 30% (29,6%), em 
marcado contraste com o desempenho da demanda global dos do conjunto de 30 
produtos florestais considerados.  

A AL ocupa parcela marginal do mercado mundial de pouco mais de US$ 100 bilhões 
do conjunto de produtos florestais selecionados: 0,2%, na média do biênio 2018/2019, 
voltando ao nível de participação registrado em 2010/2012 e retraindo-se 
significativamente em relação àquele alcançado em 2014/2015 (0,4%)9. 

                                                 
8Esse subconjunto de produtos alimentares foi constituído com base nos dados da FAO (faostat). Foram 
excluídos do conjunto de produtos agropecuários bens de peso no comércio internacional, mas que não se 
incluem entre os produtos florestais aqui considerados, como cereais, carnes, lácteos, bebidas alcóolicas, 
alimentos para animais e fumo. Ao se excluir as importações mundiais deste grupo, chega-se a um 
subconjunto de produtos alimentares, aos quais foram agregados pescados e óleo de palma (dendê), 
produtos exportados pela AL e incluídos entre os produtos florestais selecionados. 
9 O crescimento das exportações entre 2010/2011 e 2014/2015 foi “puxado” pelo forte aumento das 
exportações destes produtos pela região, concentrado em pimenta, óleos de dendê em bruto, cabeças, 
caudas e bexigas natatórias de peixes, castanha do Pará sem casca, além de frutas e sucos.  
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Nos cinco produtos, dentre os 30 selecionados, cujos mercados globais são os maiores 
(camarões, os óleos de dendê, cacau e outros chocolates), a AL exportou, em 
2018/2019, apenas US$ 19 milhões, detendo parcela marginal (0,03%) do mercado 
internacional destes produtos (Gráfico 4). No conjunto dos dez produtos com maiores 
mercados globais de importação, a participação da AL cresce, mas mantém-se 
marginal: 0,1%. É, portanto, nos produtos com menores mercados globais que a AL 
tem maior participação no mercado, “puxando” o resultado do conjunto dos 30 
produtos para 0,2%. 

Gráfico 4 

Os dez maiores mercados globais dos produtos florestais selecionados em 2018/2019 
(em US$ bilhões) 

 
Fonte:  Secex, Ministério da Economia http://comexstat.mdic.gov.br/ 

Além do tamanho dos mercados dos produtos selecionados, a análise do seu 
dinamismo é importante para avaliar a relação custo-benefício de empreender 
esforços de promoção de exportações. Mercados em contração continuada podem 
revelar mudanças nas preferências dos consumidores e, portanto, são menos 
promissores para as exportações da AL. 

Os mercados de alguns desses produtos aliaram, no período, tamanho e dinamismo. 
É o caso de camarões e outros chocolates, que estão entre os cinco com maiores 
mercados globais de importação. Entre os mercados também dinâmicos e de porte 
relevante, embora em escala menor (por ex., acima de US$ 2 bilhões, na média anual 
de 2018/2019), encontram-se os de chocolates, outras frutas congeladas e outros 
óleos essenciais. Cacau e óleos de dendê em bruto ou refinado têm mercados grandes, 
na comparação com os demais, mas tiveram redução em seus valores absolutos entre 
os dois biênios considerados (Gráfico 5).  

 



 
 

Características da inserção internacional da Amazônia Legal     22 
 

    www.cindesbrasil.org 

Gráfico 5 

Tamanho e dinamismo dos mercados globais de produtos selecionados maiores que 
US$ 2 bilhões em 2018 / 2019 (em US$ bilhões e %) 

 

 
Fonte: WITS http://wits.worldbank.org/ 

Em 14 dos 30 mercados considerados individualmente e independente de seu 
dinamismo, a AL ganhou mercado entre 2010/2011 e 2018/2019. Isso ocorre quando 
a taxa de crescimento das exportações da AL é maior do que a das importações 
mundiais do mesmo produto. Esse grupo reúne uma gama heterogênea de produtos, 
como peixes e suas partes, lagostas, frutas e sucos, outros chocolates, óleo de palmiste 
ou babaçu etc. Nos demais 16 produtos, inclusive pimenta e óleos de dendê, a AL 
perdeu mercado no período, suas exportações retraindo-se mais do que as 
importações globais do produto. 

O desempenho de cada um dos 30 produtos florestais selecionados, tendo como 
referência a evolução das suas exportações e do seu mercado mundial de importações 
(Gráfico 6), revela o predomínio, em número, dos produtos cujas exportações da AL 
cresceram, indo na mesma direção que as importações globais daqueles bens. Há 13 
produtos nessa situação, entre os quais frutas e sucos, castanha do Pará com e sem 
casca, mel, lagostas, óleos essenciais, outros óleos de palmiste e outros chocolates.  
Há sete produtos no polo oposto: nesses casos, caíram as exportações da AL desses 
produtos, bem como suas importações globais: pimenta, óleos de dendê, peixes 
ornamentais, palmitos e óleos de palmiste em bruto estão nesse grupo. No caso destes 
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dois grupos, as exportações da AL acompanharam a tendência do mercado global, na 
ascensão ou na queda.  

Um terceiro grupo reúne cinco produtos cujas exportações cresceram, mas cujo 
mercado se retraiu: três deles são peixes e partes e o quarto é o cacau. Finalmente, o 
quarto grupo é composto por produtos que tiveram queda nas exportações e 
crescimento na demanda global de importações: são cinco produtos, entre os quais o 
suco de abacaxi. Os produtos do terceiro grupo estão ganhando parcelas de mercados 
em retração, enquanto os do quarto grupo perdem parcelas de mercados em 
crescimento.  

Gráfico 6 

Taxas de crescimento das exportações da AL e das importações mundiais dos 
produtos selecionados (2010/2011 e 2018/2019) 

 
 Fonte: SECEX, Ministério da Economia http://comexstat.mdic.gov.br/ e WITS  
http://wits.worldbank.org/ 

Observação: há oito produtos (6, 7, 10, 14, 16, 18, 29 e 30) cujas exportações da 
Amazônia Legal cresceram significativamente mais que 100% no período considerado, 
algumas superando os 1000%. Tendo em vista a dificuldade de tratamento gráfico de 
taxas de crescimento tão díspares considerou-se para fins do gráfico um limite máximo 
de 110%. Portanto, oito dos nove produtos que aparecem na linha de 110% no Gráfico 
5 apresentaram, na realidade, taxas de crescimento mais elevadas do que este 
percentual. 
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Os mercados de destino: predominam os países desenvolvidos 

O padrão geográfico de destino das exportações dos produtos florestais selecionados 
é diversificado, mas distancia-se nitidamente daquele observado para as principais 
commodities, especialmente as agropecuárias, exportadas pela região10. Os Estados 
Unidos são o principal mercado de destino para as exportações brasileiras de 
produtos florestais, absorvendo 37% do total exportado, enquanto para as principais 
commodities o país é um dos principais concorrentes do Brasil. A União Europeia 
aparece em segundo lugar, respondendo por 21% das exportações destes produtos, 
seguida pela América Latina, com 15% do total.  

A China, que é o maior mercado comprador das top 10 commodities exportadas pela 
AL, representando mais de 40% das exportações brasileiras destes produtos, tem 
participação pequena (3,5%) como destino dos produtos florestais. Somando-se as 
exportações destes produtos para sete países do Extremo Oriente – Vietnã, China, 
Hong Kong, Japão, Coreia do Sul, Taiwan e Singapura –encontra-se uma participação 
de 13,5% do total. (Ver Gráfico 7). 

Em contraste com o destino das commodities brasileiras, que são exportados 
principalmente para países em desenvolvimento, os produtos florestais encontram nos 
países desenvolvidos seus principais mercados.  Os Estados Unidos são o principal 
destino de 13 dos 30 produtos florestais analisados, enquanto a União Europeia ocupa 
esta posição para 6 produtos. 

Na Ásia, Hong Kong é o principal destino para dois produtos (peixes), Japão para 
outros dois (camarões e cacau) e a China para o rutosídeo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10As informações analisadas nessa subseção referem-se ao conjunto das exportações brasileiras de 
produtos florestais, uma vez que não há disponibilidade de estatísticas relativas ao destino das 
exportações dos estados que compõem a Amazônia Legal. 
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Gráfico 7 

Distribuição das exportações brasileiras de produtos florestais selecionados por 
mercados de destino no triênio 2017/2019 (%) 

 
          Fonte: SECEX, Ministério da Economia http://comexstat.mdic.gov.br/ 

Quando se compara a distribuição das exportações brasileiras dos 30 produtos 
florestais por mercados de destino com a distribuição geográfica das importações 
mundiais destes produtos (Gráfico 8) observa-se alguma convergência: União Europeia 
e Estados Unidos representam os maiores mercados mundiais e são os principais 
destinos para as exportações do Brasil.  

Apesar desta convergência, observa-se que o peso dos Estados Unidos nas 
exportações brasileiras é significativamente maior que o representado pelo seu 
tamanho relativo como mercado importador. Chama também a atenção o fato de que 
a China absorve 9% das importações mundiais destes produtos, mas é destino de 
apenas 3,5% das importações mundiais.  
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Gráfico 8 

Distribuição geográfica das importações mundiais de produtos florestais 
selecionados em 2018/2019 (%) 

 
      Fonte: WITS http://wits.worldbank.org/ 

De fato, para os produtos florestais selecionados, os países desenvolvidos– União 
Europeia, EUA e, secundariamente Japão – ocupam a primeira posição como 
mercados importadores mundiais para 22 dos 30 produtos (sendo a União Europeia a 
primeira colocada em 13 e os EUA em oito produtos). Para 17 produtos, União 
Europeia e os EUA ocupam as duas primeiras posições, na maioria dos casos com uma 
participação conjunta que supera a metade das importações do produto. Pimenta, 
frutas e sucos de frutas, peixes ornamentais, camarões, cacau, chocolate, mel e 
palmitos são produtos cujas importações mundiais se concentram nesses dois 
mercados e, em alguns poucos casos, no Japão.  

Entre os países em desenvolvimento, a China figura como o principal mercado 
internacional para apenas quatro produtos: outros peixes, partes de peixes, outros 
óleos de dendê e outros óleos de palmiste ou babaçu. Outros países asiáticos 
aparecem como mercados relevantes para outros peixes e partes, óleos de dendê (em 
bruto ou refinado) e óleo de palmiste ou babaçu.  

Na realidade, os mercados asiáticos – todos os países da região incluídos, mas 
especialmente China, Índia, Malásia, Coreia e Japão – destacam-se como o terceiro 
principal mercado de um grande número de produtos florestais considerados: 23 dos 
30 produtos têm em um país asiático seu terceiro principal mercado, atrás em geral 
dos grandes mercados dos EUA e da União Europeia.  
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4. O posicionamento do Brasil nos principais mercados e seus fatores 
condicionantes11 

Com exceção de alguns poucos produtos (entre os quais pimenta, castanha do Pará 
com e sem casca, lagostas, mel e partes de peixes), o Brasil não aparece entre os três 
principais exportadores para os principais mercados de destino das exportações da 
AL. Quando o Brasil aparece como um dos três principais exportadores, na maioria das 
vezes os mercados de destino são os EUA e a União Europeia, embora o Brasil também 
ocupe uma das três primeiras posições no caso de lagostas e castanha de Pará com 
casca no mercado chinês.  

Para este pequeno grupo de produtos, em que o Brasil captura parcela significativa 
do mercado de importações, suas exportações enfrentam a concorrência 
principalmente de países asiáticos – China, Indonésia, Tailândia, Vietnã – mas 
também de países latino-americanos, no caso das lagostas (países do Caribe e da 
América Central) e da castanha do Pará (Bolívia e Peru).   

Nos demais 22 produtos florestais selecionados, a parcela de mercado do Brasil nas 
importações dos principais destinos é pequena ou marginal e o país sequer aparece 
entre as principais fontes daquelas importações. Também no caso desses produtos, 
destaca-se a concorrência dos países do Sudeste Asiático (Tailândia, Indonésia, Papua 
Nova Guiné, Filipinas, Malásia), além da China. Em alguns produtos (camarões, 
palmitos, suco de abacaxi e outros peixes) o Brasil enfrenta concorrência latino-
americana (Equador, Bolívia, Peru e Costa Rica).  

Para certos produtos, claramente a origem da concorrência é impactada pela 
proximidade geográfica, mas também, em alguns casos, provavelmente por 
preferências comerciais concedidas pelo país importador: mercados asiáticos têm 
num país da região seu principal fornecedor, os europeus compram de países da África 
do Norte e os EUA do México.  

Em grande medida, portanto, a concorrência enfrentada pelas exportações brasileiras 
tem origem em países em desenvolvimento, com particular destaque para as 
economias do Sudeste Asiático, cuja dotação de recursos naturais – em especial, 
florestas tropicais – é comparável à da AL. Essa concorrência impacta alguns dos 
principais produtos florestais exportados pela AL, como pimenta, óleo de dendê em 
bruto e peixes.  

Configura-se um cenário em que o Brasil – e, portanto, também a AL –enfrentam, em 
seus principais mercados de produtos florestais – os EUA e a União Europeia – a 
concorrência (i) de países asiáticos, a maioria das quais não tem acordos comerciais 
preferenciais com os principais destinos de exportação da AL (embora possam se 
beneficiar de concessões tarifárias unilaterais); e (ii) de países latino-americanos e 
caribenhos (que, com uma ou outra exceção – caso de Bolívia –  possuem acordos 
preferenciais com EUA e a União Europeia). Países desenvolvidos somente aparecem 

                                                 
11Nessa seção do trabalho, os dados de posicionamento das exportações se referem ao Brasil como um 
todo porque a fonte de dados (o WITS) não permite identificar exportações por entes subnacionais.   
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como concorrentes relevantes no caso de chocolates, produtos em que a participação 
das exportações brasileiras é mínima.  

Ausência de acordos comerciais deixa os exportadores brasileiros em desvantagem 
frente a seus concorrentes 

Como o Brasil não tem nenhum acordo comercial preferencial em vigor com os 
principais mercados de exportação de produtos florestais da AL, aplicam-se a estes as 
tarifas de nação mais favorecida (NMF), ou seja, tarifas não preferenciais. Os níveis 
tarifários variam muito segundo os mercados e os produtos e isso pode ser 
observado no caso dos produtos aqui selecionados.  

No caso da União Europeia, frutas, sucos de frutas e mel têm tarifas NMF superiores a 
15%, caracterizando a presença de “picos tarifários”. Isso também vale para os 
chocolates, aos quais o bloco aplica tarifa específica (não ad valorem, mas por kg). Há 
um grupo de produtos – filés de peixes, palmito, óleo de palmiste, lagostas e 
camarões, entre outros – sobre os quais incidem tarifas em torno de 10%. E há outro 
conjunto de bens cujas tarifas são iguais a zero ou menores do que 5%: pimenta, óleo 
de dendê, castanha do Pará com ou sem casca, cacau, etc.  

Gráfico 9 

Tarifas NMF aplicadas pela União Europeia aos quinze principais produtos florestais 
exportados (em 2018/2019) pela AL (em %) 

 Fonte: WITS http://wits.worldbank.org/ 

Portanto, no caso do mercado europeu, as barreiras tarifárias existentes sobre o 
conjunto de produtos selecionados não são marginais e podem constituir 
efetivamente um obstáculo para as exportações da AL, especialmente se países 
concorrentes se beneficiarem de tarifas preferenciais para esses produtos.  
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Em seu acordo – ainda não vigente com o Mercosul – a União Europeia incluiu, em 
sua lista de compromissos de eliminação de tarifas, 29 dos 30 produtos (mel não foi 
incluído). Produtos que já se beneficiam hoje de tarifa zero na entrada na União 
Europeia fazem parte da lista de bens com desgravação imediata (na entrada em vigor 
do acordo), mas isso não gera qualquer benefício adicional, em termos de condição de 
acesso ao mercado – com exceção da garantia de manutenção de tarifa zero.  

Alguns produtos – os peixes e partes de peixes da lista de bens florestais selecionados, 
óleos essenciais, óleos de dendê em bruto, alguns tipos de camarões e de lagostas – 
também entram na lista de compromissos de desgravação imediata e, nesse caso, o 
acordo os beneficiaria direta e imediatamente ao entrar em vigor.  

Frutas e sucos exportados pelo Brasil, aos quais se aplicam tarifas específicas, têm 
prazos de desgravação em geral entre sete e 10 anos, embora alguns produtos 
específicos – a oito dígitos – aí incluídos possam se beneficiar de prazos mais curtos 
(quatro anos, por exemplo)12. Provavelmente é para esses produtos que o acordo 
poderá vir a gerar os maiores benefícios em termos de acesso a mercado, pois ele 
produzirá, ao longo tempo, substancial redução das elevadas barreiras tarifárias hoje 
existentes. 

Em qualquer caso, tendo em vista a expressiva participação da União Europeia como 
mercado de destino dos produtos selecionados, a eliminação gradual de tarifas para 
a quase totalidade deles pode contribuir para aumentar sua competitividade naquele 
mercado. A União Europeia tem em vigor uma vasta rede de acordos preferenciais, 
inclusive com países em desenvolvimento, e a vigência do SGP europeu, que opera 
unilateralmente concessões tarifárias a países menos desenvolvidos, dais quais o Brasil 
foi excluído. Portanto, na ausência das preferências do acordo que foi negociado, mas 
não ratificado, os exportadores brasileiros continuarão enfrentando condições de 
concorrência desfavoráveis no mercado europeu. 

De fato, entre os produtos selecionados e que têm tarifas relativamente elevadas, há 
diversos casos em que a União Europeia aplica tarifas preferenciais a importações de 
países que, em seu mercado, concorrem com as exportações da AL. O Quadro abaixo 
apresenta alguns exemplos destes casos, embora a existência de vasta rede de acordos 
preferenciais da União Europeia sugira que as preferências concedidas pelo bloco 
incluam número muito maior de países do que aqueles apresentados abaixo. 

 

 

 

                                                 
12Os compromissos específicos de eliminação de tarifas no acordo Mercosul – UE são feitos a oito dígitos 
do SH, enquanto os produtos florestais selecionados se encontram a seis dígitos. Portanto, um mesmo 
produto a seis dígitos pode, na lista europeia de compromissos, abrigar distintos produtos a oito dígitos 
com diferentes prazos de eliminação de tarifas. Isso ocorre principalmente no caso de frutas e sucos de 
frutas, camarões e lagostas e óleo de palmiste.    
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Quadro 2. Tratamento tarifário vigente na União Europeia para produtos 
selecionados 

Produto SH Tarifa NMF Tarifas 
preferenciais 

Países 
beneficiários 

Outras frutas e 
partes de plantas etc 200899 17,13% zero Costa Rica 

Suco de qualquer 
outra fruta 200989 

Tarifa 
específica / 
18,8% 

zero Turquia e Peru 

Outros sucos de 
abacaxi 200949 

Tarifa 
específica 
/19,5% 

zero Filipinas e 
Costa Rica 

Camarões 030617 12% a 20% zero Equador 

Palmitos 200891 10% zero Equador 

Lagostas 030611 12,5% a 20% zero Equador, Costa 
Rica e Peru 

Outros peixes 030289 11,54% zero Mauritânia e 
Senegal 

Fonte: WITS http://wits.worldbank.org/ 

Nos EUA, as tarifas aplicadas aos produtos selecionados (18 deles têm nos EUA um 
dos seus principais mercados de exportação) são em geral bastante reduzidas, muitas 
delas sendo iguais a zero ou inferiores a 5%. Apenas um dos produtos – misturas de 
outras frutas – tem tarifa NMF superior a 10% (na realidade, 10,25%). Nesse caso, 
pode-se argumentar que as tarifas apenas marginalmente têm impacto sobre a 
competitividade das exportações de produtos florestais da AL. 

Na China, os produtos selecionados que têm no país um dos seus principais mercados 
enfrentam tarifas NMF entre 5% e 10%, com algumas exceções, como outras gomas 
(12,3%) e frutas congeladas (30%). O Japão apresenta uma dispersão de tarifas 
significativa para os produtos em que o país é um mercado relevante, variando de 
4,5% - para peixes e filés de peixes – a 15% para frutas e sucos de frutas, com exceção 
do suco de abacaxi, cuja tarifa atinge 24,4%. O país oferece tarifas preferenciais em 
alguns produtos selecionados (sucos de frutas e de abacaxi, mel natural) à Nova 
Zelândia e Filipinas. 

China e Japão são países que recentemente assinaram um acordo comercial (o RCEP 
– Regional Comprehensive Economic Partnership) que também reúne os membros da 
ASEAN, entre os quais diversos concorrentes do Brasil em produtos florestais 
exportados pela AL, como Indonésia, Malásia, Filipinas e Vietnã.  
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É plausível supor que esse acordo preveja a gradativa desgravação total ou pelo menos 
parcial dos produtos exportados por estes países para mercados como os de Japão e 
China. Atualmente, a China já oferece tarifas preferenciais, em geral com alíquota zero, 
para países do Sudeste Asiático, como Indonésia, Tailândia e Malásia e para produtos 
como óleos de palmiste, frutas congeladas, peixes ornamentais e outros peixes. 

Já as tarifas aplicadas pela Índia aos produtos para os quais aquele mercado tem 
relevância são todas elevadas, variando de 29,2% (outras gomas) a 100% (outros 
óleos de dendê e óleo de palmiste), com a pimenta taxada a 70%. Assim como no caso 
a China, a Índia aplica tarifas preferenciais que beneficiam outros países asiáticos em 
desenvolvimento (Indonésia, Vietnã, Malásia e Tailândia) em produtos como pimenta, 
óleos de dendê e de palmiste e outras gomas e resinas.  

De forma geral, as preferências identificadas neste grupo de produtos florestais 
derivam: 

 dos acordos preferenciais da União Europeia com países sul-americanos e 
centro-americanos. São tarifas preferenciais iguais a zero, uma vantagem 
competitiva não desprezível frente a tarifas NMF aplicáveis aos demais países, 
especialmente em frutas e sucos; 
 

 da rede de acordos tarifários ou de concessões unilaterais entre países 
asiáticos. Não são muitos os produtos selecionados que se beneficiam de 
tarifas preferenciais intra-asiáticas, mas estas podem ser expressivas, tendo em 
vista as tarifas elevadas praticadas pela Índia e, em alguns casos, pelo Japão; e 
 

 dos acordos preferenciais dos EUA também com países sul e centro-
americanos, mas que podem se revelar menos relevantes, tendo em vista que 
as tarifas NMF daquele país para este conjunto de produtos tendem a ser 
bastante reduzidas.  

No entanto, as tarifas e as preferências tarifárias não são, no caso dos produtos 
florestais exportados pela AL, o principal condicionante de seu acesso a seus 
mercados de exportação. A grande maioria dos produtos florestais selecionados 
destina-se à alimentação humana, sendo, portanto, classificados como bens 
alimentares. 

Normas sanitárias, técnicas e ambientais podem representar barreiras tão ou mais 
relevantes que as tarifas de importação 

Nos últimos anos, os produtos alimentares consolidaram-se como o foco de uma 
nova camada de regulações sanitárias, técnicas e de ordem ambiental/climática que 
tendem a impactar crescentemente a produção e o comércio internacional daqueles 
bens. 

De um lado, a produção de normas técnicas, sanitárias e fitossanitárias tem ganhado 
tração, impulsionada por preocupações relacionadas à saúde humana, animal e 
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vegetal e, em especial, à segurança alimentar. De outro, preocupações com a 
sustentabilidade e com mudanças climáticas têm sido drivers relevantes, 
especialmente em países desenvolvidos, da produção de normas e padrões, 
mandatórios e voluntários, baseados em princípios e critérios ambientais, sociais e de 
emissão de gases de efeito estufa.   

Em ambos os casos, as regulações inspiradas por essas preocupações voltam-se não 
apenas para o comércio internacional de produtos alimentares, mas também para os 
processos produtivos e as condições em que são produzidos os bens 
comercializáveis13.  

A partir daí, as políticas comerciais nacionais dos países desenvolvidos passam a 
“rastrear” os atributos não apenas dos produtos finais, mas também de sua cadeia de 
produção a jusante. Um segundo movimento de ampliação do escopo de atributos 
considerados pelas políticas – às quais se somam as normas e padrões privados – as 
leva a considerar, também, as condições ambientais e sociais em que os bens agrícolas 
são produzidos, bem como os impactos dessa produção sobre os fatores que 
contribuem para a mudança climática.   
 
Entre os mecanismos crescentemente contemplados pelas políticas comerciais dos 
países desenvolvidos, a OCDE elencou alguns que têm o foco exatamente na 
produção de regras voltadas para a saúde humana, a sanidade animal e a 
sustentabilidade: 
 

 ações voltadas para o funcionamento das cadeias de valor de alimentos. 
Alguns países, como Canadá, desenvolvem uma “política para alimentos”, que 
deve tratar de questões como “o acesso crescente a alimentos seguros, 
nutritivos e culturalmente apropriados; a contribuição da alimentação para a 
saúde humana; a promoção da sustentabilidade, resiliência e conservação 
ambiental; e a construção de um forte setor agrícola e de produção de 
alimentos”. Na França, uma lei promulgada em 2018 pretende promover 
relações equilibradas entre o setor agrícola e o setor de distribuição de 
alimentos, bem como a alimentação saudável e sustentável14; 

 
 novas regulações para tornar mais eficientes os procedimentos de segurança 

alimentar e mais clara a etiquetagem relativa a características dos alimentos. 
Na União Europeia, uma nova regulação, a ser aplicada em 2021, harmoniza as 
regras de etiquetagem relativas à produção orgânica nos países-membros, 
desincentivando a fraude e promovendo a competição interna. A China adotou, 
em 2015, uma nova Lei de Segurança Alimentar abrangente, que visa a 

                                                 
13Em ambos os casos, os interesses e preferências dos consumidores em relação a estes temas – 
sustentabilidade, segurança dos alimentos etc. – têm desempenhado papel central ao impulsionar a 
produção de novas normas e padrões, colocando as políticas nacionais e o regime internacional de 
produção de regras frente a novos desafios. 
 
14 OECD (2019). Op. cit.  
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gerenciar a segurança alimentar “na origem” e que atribui aos produtores e 
demais operadores da cadeia a responsabilidade primária pela segurança dos 
alimentos; e 

 
 fortalecimento da regulação de bem-estar animal, tanto em grandes 

exportadores (Austrália, Canadá e Nova Zelândia), quanto em países 
importadores. 

 
Apesar da direção geral que adotam as políticas nacionais de agricultura, há 
significativas variações de acordo com países e regiões. A União Europeia é 
indiscutivelmente o principal player no que se refere à integração de princípios e 
critérios de sustentabilidade às suas políticas, potencialmente impactando o comércio 
internacional, mesmo quando tais políticas não são propriamente comerciais, mas 
energéticas e de transporte, por exemplo.  

Das três áreas temáticas hoje impactadas pelas novas regulações – a área de padrões 
sanitários e fitossanitários, a de normas técnicas e a de standards de sustentabilidade 
– a primeira é a que se refere exclusivamente a produtos agrícolas – inclusive os 
alimentares15.  

A OMC como lócus de produção de regras e resolução de conflitos nessa área 

Para se ter uma ideia da crescente relevância dada, pelas políticas comerciais aos 
temas de saúde humana, animal e vegetal, a referência à OMC pode ser útil. Na OMC, 
que tem um acordo multilateral nessa área, o assunto é tratado em um Comitê 
específico, ao qual são encaminhadas notificações governamentais acerca de medidas 
adotadas pelos países para o cumprimento das obrigações de transparência e para fins 
de monitoramento multilateral da implementação do acordo. As notificações à OMC 
referentes às medidas adotadas em produtos alimentares representam parcela 
significativa das notificações de medidas sanitárias e fitossanitárias. O Gráfico 10 
apresenta os dados compilados pela OMC que indicam que entre 2007 e 2016 a 
participação dessas notificações no total das medidas sanitárias e fitossanitárias 
reportadas aumentou de 44% em 2007 para 74% em 201616.  

 

 

 

 

 

                                                 
15Obviamente regulações ambientais e climáticas também dizem respeito a produtos agrícolas, mas não 
exclusivamente a estes. O mesmo vale para as normas técnicas, que se aplicam, em muitos casos, à  
embalagem e à rotulagem de produtos alimentares.  
16 O Gráfico 9 também inclui os dados de notificações relativas a normas técnicas, que se referem ao 
Acordo de Barreiras Técnicas ao Comércio (ver adiante).  
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Gráfico 10 

Fonte: FAO/OMC, Trade And Food Standards, 2017 p. 23.

*As notificações de MSF são as que indicam que o objetivo da medida é a segurança alimentar. 

As notificações de BT são as que  mencionam produto alimentar ou bebidas. 
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O comitê é também o foro por meio do qual os potenciais conflitos entre 
regulamentos e os acordos da OMC, detectados pelos países-membros, são 
apresentados e questionados – os chamados “specific trade concerns” (STC) ou 
“preocupações comerciais específicas” (PCE), em português.  

Documento da OMC de março de 201917 aponta que, desde sua criação até 2018, um 
total de 452 STC relacionados a MSFs foram levantados pelos países no comitê. Dentre 
esses, 33% dizem respeito a medidas de sanidade alimentar, 24% de saúde vegetal, 
36% de saúde animal e o restante relaciona-se a outros temas, como requisitos de 
certificação, procedimentos de controle ou inspeção. 

O Brasil apresentou mais de 20 STCs relacionados a medidas sanitárias e 
fitossanitárias, sendo a União Europeia o principal alvo das reclamações brasileiras, 
o que é compatível com a elevada atividade europeia nesse campo e com o frequente 
recurso do bloco à adoção de medidas baseadas no “princípio da precaução” voltadas 
para a regulação de produtos e processos produtivos de bens alimentares. No âmbito 
                                                 
17OMC, G/SPS/GEN/204/Rev.19, de 14/03/2019, p. 6. Disponível em <http://spsims.wto.org/>. 
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do Green Deal europeu, está incluída uma estratégia para o setor alimentar, que 
envolverá toda a cadeia de produção (insumos industriais, inclusive), a distribuição e 
o consumo de alimentos18.  

Os produtos florestais da AL destinados direta ou indiretamente à alimentação já 
enfrentam dificuldades para lidar com as exigências sanitárias e fitossanitárias dos 
países importadores. Como os principais países importadores destes bens são 
desenvolvidos e têm fortalecido seu aparato regulatório de defesa sanitária e 
segurança alimentar, é de se esperar que tais dificuldades se ampliem, podendo 
afetar a posição conquistada pelas exportações da AL, mas também constituir 
obstáculo dificilmente transponível para a entrada de novos exportadores e a 
diversificação da pauta de produtos.  

Alguns dos produtos aqui selecionados – tradicionais na pauta da AL – já 
enfrentaram problemas em suas exportações, em função desse tipo de dificuldades 
ligadas à capacidade para atender requisitos de qualidade e sanidade alimentar. No 
início do século, a castanha do Pará exportada pela AL enfrentou, nas suas exportações 
para a União Europeia, os efeitos da rigorosa normativa comunitária que define os 
limites máximos de presença de aflatoxinas nos alimentos. Como resultado, as 
exportações para o bloco foram praticamente reduzidas a zero e o mercado foi 
ocupado por exportações da Bolívia.  

A regulação europeia sobre níveis máximos de aflatoxinas em alimentos 
foi questionada seguidas vezes, por meio de STCs entre 1998 e 2003, no 
Comitê de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias (MSFS) da OMC por um 
número expressivo de países, entre os quais o Brasil.  

Nesse período, a Bolívia entrou em consultas bilaterais com a União 
Europeia com vistas a estabelecer um plano de melhoria da qualidade 
de seu produto de exportação e de certificação do mesmo, de forma a 
viabilizar a continuidades das suas exportações. A União Europeia 
enviou um especialista à Bolívia com vistas a identificar os problemas 
existentes na cadeia de produção e nos equipamentos utilizados e 
incluiu um projeto com esta finalidade no programa de ajuda do bloco.  

A partir de 2001, no Comitê de MSFS a discussão envolveu 
essencialmente a Bolívia e a União Europeia, levando à implementação 
pela Bolívia, com apoio europeu, de um mecanismo nacional de 
certificação e acreditação aplicável às exportações do produto. Em 
novembro de 2002, o representante boliviano no Comitê anunciou que 
os dois lados haviam chegado a uma solução mutuamente satisfatória. 

 

                                                 
18Trata-se da European Union's Farm to Fork Strategy – for a fair, healthy and environmentally-
friendly food system. 
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No caso da pimenta do reino, a contaminação do produto exportado pela AL por 
salmonela levou a União Europeia a intensificar a fiscalização na entrada deste produto 
e gerou grande número de apreensões de lotes de exportação brasileira na fronteira 
comunitária. Nos EUA, desde 1986, as exportações brasileiras de pimenta estão 
incluídas em uma lista de produtos que as sujeita a uma inspeção automática 
adicional19, o que não ocorre com o produto exportado pelo Vietnã, principal 
concorrente brasileiro naquele mercado. 

5. Considerações finais 

Este trabalho mostrou que as características de inserção internacional da Amazônia 
Legal apresentam uma clara clivagem entre os 10 produtos com maiores valores de 
exportações (todos eles commodities que pouco têm a ver com a floresta, mas cuja 
produção pode ter impactos significativos sobre ela) e os produtos florestais. O 
primeiro grupo combina escala e dinamismo, com valores expressivos na pauta de 
exportações e rápido crescimento nos últimos cinco anos.  

O segundo grupo é muito heterogêneo, tem escala relativamente reduzida e baixo 
dinamismo. Dezenove dos 30 produtos têm mercado de importações global superior a 
US$ 1 bilhão, três deles com valor superior a US$ 10 bilhões cada. No outro extremo, 
três produtos têm mercados globais de importação em torno ou abaixo de US$ 100 
milhões. Para o conjunto dos 30 produtos, observa-se, entre 2010/2011 e 2018/2019, 
um baixo dinamismo das importações globais, que se torna ainda mais evidente 
quando seu desempenho no período é comparado ao das importações do conjunto de 
produtos alimentares, que cresceram 21,7% entre os dois biênios.  Mas são as 
exportações deste segundo grupo – o dos produtos potencialmente compatíveis com a 
floresta – que interessa promover do ponto de vista do desenvolvimento sustentável 
da região. 

Para identificar os obstáculos ao melhor desempenho das exportações destes 
produtos, o trabalho analisou o destino de suas exportações, seus maiores mercados 
mundiais e os principais concorrentes do Brasil. Ao contrário das commodities 
exportadas pela região, que vão primordialmente para a China, os produtos florestais 
têm nos países desenvolvidos (Estados Unidos e União Europeia) seus principais 
mercados. Por outro lado, a concorrência enfrentada por estes produtos tem origem 
principalmente em países asiáticos e latino-americanos. 

Alguns dos produtos florestais enfrentam tarifas de importação relativamente 
elevadas nos principais mercados de destino, principalmente na União Europeia e nos 
países asiáticos. Em geral, os países concorrentes do Brasil nestes produtos participam 
de acordos comerciais e gozam de acesso preferencial aos mercados europeus e 
asiáticos. Nos Estados Unidos, as tarifas são mais reduzidas, mas países latino-
americanos e caribenhos têm acesso preferencial àquele mercado. O Brasil está à 

                                                 
19 O mesmo acontece com as exportações brasileiras de cacau para os EUA. Esses casos foram descritos 
por Salo Coslovsky, no webinar do OCAA sobre Oportunidades de exportação para produtos da 
Amazônia, realizado em 10/07/2021. O conteúdo do webinar está disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=XWg06nSY4e8 
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margem de acordos preferenciais de comércio, o que representa uma desvantagem 
em relação a seus concorrentes. 

Para além das tarifas de importação, há outro tipo de barreiras à entrada nos 
principais mercados internacionais para produtos alimentares, que talvez seja mais 
difícil de transpor: as normas e regulamentos sanitários e fitossanitários ou as 
associadas à preservação ambiental. A proliferação e complexidade dessas normas 
exigem esforços de adaptação de produtos e processos produtivos que muitas vezes 
estão acima da capacidade dos produtores da AL e requerem a mobilização de 
instituições e a montagem de arranjos cooperativos, envolvendo o setor público, 
entidades privadas e produtores individuais e voltados para a capacitação dos 
produtores para a exportação.  

A institucionalidade existente no Brasil e, em particular, na região da Amazônia Legal, 
para apoiar os exportadores em seus esforços de atender as exigências dos mercados 
importadores será objeto de um próximo estudo que dará continuidade ao presente 
trabalho. 
 
 
 


