
i 
 

 

 

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA - IPEA 

 

 

 

 

 

AVALIANDO O INSTRUMENTO DE DRAWBACK E A 

PERFORMANCE EXPORTADORA DOS ESTADOS 

BRASILEIROS: UMA ABORDAGEM A PARTIR DO 

ÍNDICE DE COMPLEXIDADE ECONÔMICA (ICE). 

 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

 

 

 

 

AMANDA GONÇALVES BOVOLENTA 

 

 

 

 

BRASÍLIA-DF 

2018 



ii 
 

AMANDA GONÇALVES BOVOLENTA 

 

 

 

 

 

AVALIANDO O INSTRUMENTO DE DRAWBACK E A 

PERFORMANCE EXPORTADORA DOS ESTADOS 

BRASILEIROS: UMA ABORDAGEM A PARTIR DO 

ÍNDICE DE COMPLEXIDADE ECONÔMICA (ICE). 

 

 

Dissertação apresentada ao Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), como parte das exigências 

do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e 

Desenvolvimento, área de concentração em Economia, 

para a obtenção do título de Mestre. 
 

 

 

 

 

Prof. Dr. Mauro Oddo Nogueira (Orientador) 

 

 

 

 

 

BRASÍLIA-DF 

2018 



iii 
 

 

____________________________________________________________________ 

 

Bovolenta, Amanda Gonçalves  

     B783a         Avaliando   o   instrumento   de   drawback   e   a  performance 

            exportadora dos Estados brasileiros :  uma abordagem a partir   do 

            Índice de Complexidade Econômica (ICE)  /  Amanda  Gonçalves 

            Bovolenta. – Brasília : IPEA, 2018.       

       119 f. : il. 

        

       Dissertação (mestrado) – Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada, Programa de Pós-Graduação  em  Políticas  Públicas e Desenvolvimento, área 

de concentração em Economia, 2018 

       Orientação: Mauro Oddo Nogueira 

             Inclui Bibliografia. 

              

             1.   Comércio   Exterior.  2.   Exportações.  3.  Drawback.   4.  

       Crescimento   Econômico.  5.  Políticas    Públicas.  6.  Brasil.   I.  

       Nogueira,  Mauro  Oddo.   II.  Instituto  de  Pesquisa  Econômica  

       Aplicada. III. Título.   

 

                                                                                          CDD 382.70981 

____________________________________________________________________ 
                   Ficha catalográfica elaborada por Patricia Silva de Oliveira CRB-1/2031 
 

  



iv 
 

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA - IPEA 

 

 

 

AMANDA GONÇALVES BOVOLENTA 

 

 

AVALIANDO O INSTRUMENTO DE DRAWBACK E A 

PERFORMANCE EXPORTADORA DOS ESTADOS 

BRASILEIROS: UMA ABORDAGEM A PARTIR DO 

ÍNDICE DE COMPLEXIDADE ECONÔMICA (ICE). 

 

Dissertação apresentada ao Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), como parte das exigências 

do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e 

Desenvolvimento, área de concentração em Economia, 

para a obtenção do título de Mestre.  

 

Defendida em 5 de março de 2018. 

 

 

COMISSÃO JULGADORA 

 

 

______________________________________________________________________________

Prof. Dr. Bernardo Alves Furtado - IPEA 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Profa. Dra. Flávia de Hollanda Schmidt Squeff -IPEA 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Mauro Oddo Nogueira (Orientador) - IPEA 



v 
 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

À Deus, pois sem a Sua Vontade, nada disso seria possível! 

Aos meus pais, por terem me ensinado o valor do trabalho e a importância da honestidade e 

especialmente à minha mãe (in memoriam), que nunca deixou de acreditar. 

Ao meu orientador, Prof. Dr. Mauro Oddo Nogueira, pela dedicação e paciência na orientação deste 

trabalho. 

Àqueles que tornam o “correr da vida mais leve”: Deliane, Helen, Henrique, Raíssa, e à família 

Bovolenta. 

À Fernanda Cimini, pela inspiração acadêmica. 

Aos colegas da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) por acreditarem e trabalharem pelo 

desenvolvimento do comércio exterior brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



vi 
 

LISTA DE TABELAS 

 

 

TABELA 1- Balança comercial brasileira...................................................................................... 13 

TABELA 2- Participação das exportações em relação ao PIB brasileiro (2000 a 2016) ............... 14 

TABELA 3- Quadro resumo das correlações e participações encontradas para o período entre 

2000 e 2016 .................................................................................................................................... 61 

TABELA 4- Quadro resumo das correlações e participações encontradas para o período entre 

2011 e 2014 .................................................................................................................................... 63 

TABELA 5- Quadro resumo das correlações e participações encontradas para o período entre 

2011 e 2016 .................................................................................................................................... 65 

 

 

  



vii 
 

Resumo 

 

As economias dos estados brasileiros são caracterizadas por diferenças no PIB, na produtividade e 

nas exportações. O presente estudo pretende analisar e quantificar as diferenças entre as 

exportações dos estados brasileiros utilizando o regime de drawback através de uma métrica 

baseada no Índice de Complexidade Econômica (ICE) e a correlação de Pearson. Os resultados 

observados corroboram parcialmente a hipótese de concentração e desigualdade nas exportações 

dos estados brasileiros. Adicionalmente, o estudo faz sugestões uma futura agenda de pesquisa para 

a análise da política pública de comércio exterior a partir dos resultados obtidos. 

 

 

Palavras-Chave: drawback, estados brasileiros, ICE, política pública de comércio exterior. 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

Brazilian states economies are characterized by differences in GDP, productivity and exports. 

The present study focuses principally on quatifying and analysing diferences among brazilian states 

exports in drawback customs regime through a metric based on Economic Complexity Index (ECI) 

and the Pearson correlation. The results observed supports partially the hypothesis of 

concentration and inequality in Brazilian states exports. Additionally, the study aims to suggest an 

agenda for the future research about the trade public policy by taking the results of analysis. 

Keywords: drawback, brazilian states, ECI, trade public policy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A realidade econômica e social brasileira caracteriza-se por profundas desigualdades 

entre os diferentes estados e regiões. (Medeiros, 2004; Carleial e Cruz, 2012; Matteo, 2013). 

Em termos de PIB (Produto Interno Bruto), tendo como o período entre os anos de 

2010 e 2014 disponibilizados pelo IBGE1, os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 

Rio Grande do Sul e Paraná respondem por 66% do PIB. Em termos de renda per capita, a 

comparação entre o estado de São Paulo (R$ 1.723) e o estado do Maranhão (R$ 575), mostra uma 

diferença de quase 300%2. 

Desigualdades também são verificadas quando a análise se se dirige a outros 

componentes econômicos, como o comércio exterior e mais especificamente as características das 

exportações dos estados brasileiros. Se por um lado, no período entre os anos 2000 e 2016, houve 

aumento significativo no cômputo geral do país; por outro, parece persistir a concentração da 

exportação de produtos manufaturados em poucos estados e regiões, com destaque para o estado 

de São Paulo e os demais estados das regiões Sul e Sudeste3. 

Contudo, antes de maiores considerações acerca do desempenho exportador dos 

estados, faz-se necessário contextualizar brevemente a importância das exportações para o 

crescimento econômico, o quadro geral das exportações brasileiras e a participação dessas 

exportações em relação ao Produto Interno Bruto (PIB). 

 

 

                                                
1IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Contas regionais do Brasil 2010-2014 - PNAD – 2016 

Rio de Janeiro: IBGE, 2016.Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv98881.pdf>. Acesso em 6 de 

novembro de 2017. 
2 IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar - PNAD – 

2016 Rio de Janeiro: IBGE, 2016. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/ Acesso em 6 de novembro de 2017>. Acesso em 6 

de novembro de 2017. 
3MDIC – MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR. Estatísticas de comércio exterior: 

séries históricas. Disponível em: < http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/estatisticas-de-comercio-exterior/series-historicas>. 

Acesso em 18 de fevereiro de 2018. 
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1.1 Breve panorama das exportações brasileiras: 

 

Num cenário global cada vez mais competitivo e integrado, políticas de promoção de 

exportações têm sido estimuladas pelos governos nacionais como forma de aumentar os fluxos de 

comércio, permitindo gerar superávits comerciais e, consequentemente, contribuir para o 

crescimento econômico dos países. 

No cenário atual, condicionantes externos têm restringido a aplicação de políticas 

comerciais que pretendiam gerar superávits comerciais por meio de subsídios e restrições às 

importações, sendo cada vez mais preponderante o papel do fomento às exportações como política 

pública sem, no entanto, negligenciar outros aspectos, como políticas de incentivo à inovação, 

ampliação de infra-estrutura, entre outros. 

Tal contexto também insta uma mudança nos papéis das políticas de desenvolvimento 

regionais ao requerer estratégias que visem integrar e alinhar os entes subnacionais ao processo, 

como aponta Monteiro Neto (2013): 

 

Alertas têm sido dados para que as políticas de desenvolvimento estadual e 

regional passem de uma estratégia de desenvolvimento estadual de atração 

industrial para uma estratégia de desenvolvimento de competitividade estadual. A 

primeira consiste em mero estímulo à atração de empreendimentos industriais – 

centrado em dotação da infraestrutura física requerida pelas plantas industriais e 

em oferta de reduções tributárias. A segunda visa à competitividade estadual por 

meio do estímulo à endogeneização do esforço de inovação e ao fortalecimento 

do tecido empreendedor.  (Monteiro Neto, 2013, p.30) 

 

A tabela a seguir apresenta a balança comercial brasileira e a segunda relaciona a 

participação das exportações sobre o PIB entre os anos de 2000 e 2016. 

 

Tabela 1-Balança comercial brasileira 2000 a 2016 

ANO EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES SALDO 

2000 55,1 55,9 -0,7 

2001 58,3 55,6 2,7 

2002 60,4 47,2 13,2 

2003 73,2 48,3 24,9 

2004 96,7 62,8 33,8 

(continua) 
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(continuação) 

ANO EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES SALDO 

2005 118,5 73,6 44,9 

2006 137,8 91,4 46,5 

2007 160,6 120,6 40,0 

2008 197,9 173,0 25,0 

2009 153,0 127,7 25,3 

2010 201,9 181,8 20,1 

2011 256,0 226,2 29,8 

2012 242,6 223,2 19,4 

2013 242,0 239,7 2,3 

2014 225,1 229,2 -4,1 

2015 191,1 171,4 19,7 

2016 185,2 137,6 47,7 

Em US$ bilhões. Fonte: Secex/ Mdic. Elaboração da autora. 

 

Tabela 2-Participação das exportações em relação ao PIB Brasileiro (2000 a 2016) 

Em US$ bilhões. Fonte: Secex/ Mdic. Elaboração da autora. 

 

O Brasil observou um considerável crescimento de seu comércio exterior, com 

destaque para o ano de 2011, com US$ 256 bilhões exportados. Grande parte desse crescimento 

foi atribuído ao que ficou conhecido como boom das commodities, período caracterizado pela alta 

ANO EXPORTAÇÕES  PIB  EXPORTAÇÕES/PIB (%) 

2000 55,1 655,4 8,4 

2001 58,3 559 10,4 

2002 60,4 508 11,9 

2003 73,2 558 13,1 

2004 96,7 669 14,5 

2005 118,5 892 13,3 

2006 137,8 1.108 12,4 

2007 160,6 1.397 11,5 

2008 197,9 1.696 11,7 

2009 153,0 1.667 9,2 

2010 201,9 2.209 9,1 

2011 256,0 2.616 9,8 

2012 242,6 2.465 9,9 

2013 242,0 2.473 9,8 

2014 225,1 2.456 9,2 

2015 191,1 1.804 10,6 

2016 185,2 1.796 10,3 
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dos preços desses produtos juntamente com o aumento da demanda chinesa, principal destino das 

exportações brasileiras em 20114. Com a queda dos preços das commodities entre 2011 e 20145, as 

exportações brasileiras também sentiram tal impacto e já no ano de 2015 é possível observar queda 

nos resultados das exportações brasileiras. 

Dos 10 maiores estados exportadores brasileiros do ano de 2016, apenas São Paulo e 

Santa Catarina exportaram mais produtos manufaturados do que básicos, sendo que São Paulo 

respondeu por 18% das exportações brasileiras no mesmo ano e mais de 40% das exportações de 

manufaturados6. 

Ao analisar a razão de concentração de exportações a partir do Índice Herfindahl-

Hirschmann (IHH)7, o relatório da UNCTAD State of commodity dependence aponta para um 

aumento da concentração nas exportações brasileiras, com um aumento do índice, de 0,0881 em 

2000 para 0,1512 em 20138. 

O mesmo relatório também aponta para um aumento da participação da exportação de 

commodities em relação ao PIB nos mesmos períodos, de 5,8 % para 6,8%. 

Observa-se, portanto, um cenário recente de queda no ritmo de crescimento das 

exportações juntamente com um aumento da participação de commodities nas exportações 

brasileiras e prevalência de alguns estados nas exportações de produtos manufaturados. 

Posto isso, cabe indagar como se dá a ação pública nesse contexto: como os meios 

utilizados para atingir os objetivos-aumento das exportações, geração de superávits comerciais e 

crescimento econômico-tem produzido resultados; se essa ação considera particularidades e 

singularidades regionais, se há adequação entre objetivos e meios. 

                                                
4 MDIC – MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR. Estatísticas de comércio 

exterior: séries históricas.  Disponível em: <http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/estatisticas-de-comercio-exterior/series-

historicas>. Acesso em 18 de fevereiro de 2018. 
5 BANCO ITAÚ BBA. Macrovisão. Disponível em: <https://www.itau.com.br/itaubba-pt/analises-econômicas/publicacoes/macro-

visao/declinio-secular-das-commodities-de-volta-a-tendencia>. Acesso em 18 de fevereiro de 2018. 
6 MDIC – MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR. Estatísticas de comércio 

exterior: séries históricas.  Disponível em: <http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/estatisticas-de-comercio-exterior/series-

historicas> Disponível em: http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/estatisticas-de-comercio-exterior/series-historicas. Acesso 

em 18 de fevereiro de 2018. 
7 O Índice Herfindal Hirschman (IHH) foi usado inicialmente para avaliar o grau de concentração em diferentes mercados. 

Atualmente, é também usado para analisar a concentração das exportações e é dado a partir do resultado do somatório do quadrado 

da participação no valor total exportado. Quanto menor o valor desse índice, menos concentradas e portanto mais diversas em 

produtos são as exportações de um país. Quanto mais próximo de 1, maior é a concentração e menor é a diversificação das 

exportações de um país.  

8UNCTAD – UNITED NATIONS TRADE AND CONFERENCE. State of commodity Dependence. Disponível em: 

<http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/suc2014d7_en.pdf>. Acesso em 18 de fevereiro de 2018. 
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Antes, porém é necessário apresentar os meios em que se instrumentaliza a ação 

pública, também chamados de instrumentos de política pública, especificamente no escopo do 

presente trabalho, os instrumentos de políticas públicas de comércio exterior. 

 

1.2 Instrumentos de políticas públicas de comércio exterior 

 

Na análise de políticas públicas, podemos definir os instrumentos como tecnologias 

por meio das quais os governos buscam operacionalizar seus objetivos, ligando meios, sejam eles 

financeiros, organizacionais, técnicos a finalidades específicas como promover crescimento 

econômico, resolver demandas sociais, entre outros (Lascoumes e Le Gales, 2012).  

Nesse sentido, ainda que não sejam tratados como tais nas legislações que os 

normatizam9, é lícito classificar como instrumentos de políticas públicas de comércio exterior os 

dispositivos que buscam materializar objetivos gerais e específicos, como acesso a financiamentos, 

divulgação de produtos no mercado internacional, desonerações para facilitar e aumentar 

exportações, entre outros. 

Considerando essa observação, os instrumentos de políticas públicas de comércio 

exterior podem ser classificados em três categorias: financiamento e garantias, promoção e 

capacitação para exportar e zonas francas e de livre comércio e desonerações tributárias. Essa 

divisão não é rígida e pode ocorrer a ação concomitante de mais de uma função pelos instrumentos 

a seguir colocados. 

 

 

 

1.2.1 Instrumentos de financiamento e garantias 

 

                                                
9 O drawback e o RECOF (Regime Aduaneiro de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado), por exemplo, são classificados 

pelo regulamento aduaneiro como regimes aduaneiros especiais, embora possam ser analisados como instrumentos de políticas 

públicas de comércio exterior por serem ferramentas que visam possibilitar o acesso a insumos desonerados, a exportação de 

produtos que empreguem esses insumos e consequentemente o adensamento do comercio exterior e o aumento das exportações. 

BRASIL. Decreto n. 6759, de 5 de fevereiro de 2009. Regulamento Aduaneiro. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6759.htm>. Acesso em 18 de novembro de 2017. 
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Entre os instrumentos de financiamento e garantia podemos citar o PROEX, o seguro de 

crédito à exportação, o reintegra e o BNDES EXIM pré e pós embarque. 

O Proex é ofertado pelo Banco do Brasil como agente exclusivo da União e apoia as 

exportações brasileiras de bens e serviços em duas categorias: financiamento e equalização. O 

financiamento se dá diretamente aos exportadores e importadores com recursos do Tesouro 

Nacional. O Proex equalização é a modalidade na qual o Proex assume parte dos encargos 

financeiros das operações de comércio exterior. 

O seguro de crédito à exportação é utilizado para dar cobertura às garantias prestadas 

pela União contra riscos comerciais, políticos e extraordinários nas operações de comércio exterior. 

O Reintegra é o instrumento por meio do qual os custos tributários residuais existentes 

nas cadeias de produção são devolvidos aos beneficiários. A devolução desses custos pode se dar 

pela compensação de débitos próprios vencidos ou vincendos e também pelo ressarcimento 

financeiro. 

As linhas de financiamento do BNDES-Exim pré e pós embarque são, respectivamente 

linhas oferecidas para a produção e exportação do produto e para o recebimento antecipado do 

valor devido pelo importador. 

 

1.2.2 Instrumentos de promoção e capacitação 

 

Dentre os instrumentos de promoção podemos destacar o Sisprom e também o Plano 

Nacional da Cultura Exportadora (PNCE), o Vitrine do Exportador, os Encontros de comércio 

exterior (Encomex), Seminários de comércio exterior, Aprendendo a Exportar, O Guia de 

Comércio Exterior e Investimentos (Invest e Export Brasil); COMEX Responde; A Rede Nacional 

de Agentes de Comércio Exterior (Redeagentes). 

O SISPROM permite a desoneração tributárias para a promoção comercial de produtos 

e serviços em feiras e eventos internacionais. A desoneração tributária se dá pela redução da 

alíquota do Imposto de Renda (IR) sobre a remessa de pagamento de despesas de participação. 

Os instrumentos relativos a eventos de capacitação são: PNCE, Encomex, Seminários 

de Comércio Exterior, Redeagentes. 

http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/pnce/841-aprendendo-a-exportar
http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/pnce/841-aprendendo-a-exportar
http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/pnce/841-aprendendo-a-exportar
http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/pnce/840-comex-responde
http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/pnce/840-comex-responde
http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/pnce/840-comex-responde
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Por fim, há as ferramentas de consulta como Aprendendo a Exportar, O Guia de 

Comércio Exterior e Investimentos (Invest e Export Brasil) e o COMEX Responde. 

 

1.2.3 Zonas de Livre Comércio 

 

Com relação às zonas franca e zonas de processamento de exportações (ZPE) podemos 

destacar a Zona Franca de Manaus (ZFM) e a implantação das ZPE. 

A Zona Franca de Manaus (ZFM) concede isenção de Imposto de importação (II), 

imposto sobre produtos industrializados (IPI) e redução do Imposto sobre operações relativas à 

circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal 

e de comunicação (ICMS) e também isenção do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 

Urbana ou Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) durante um período de 10 anos, a contar 

da data de instalação da empresa na região. 

Atualmente, estão em implantação no território brasileiro, 19 ZPEs das 25 já 

autorizadas10. A legislação brasileira permite a implantação de ZPEs para funcionarem como áreas 

de livre comércio, permitindo a instalação de empresas que comercializam bens com o exterior e 

tratamento cambial, tributário e administrativo diferenciado a essas empresas. 

 

 

1.2.5 Desonerações tributárias 

 

Dentre as desonerações tributárias, podemos incluir o Regime Especial para Aquisição 

de bens de capital para empresas exportadoras (RECAP), as empresas preponderantemente 

exportadoras, o drawback e o RECOF. 

                                                
10 As 19 ZPES em implantação são: Acre (AC), Aracruz (ES), Araguaína (TO), Barcarena (PA), Bataguassú e Corumbá 

(MS), Boa Vista (RR), Cáceres (MT), Fernandópolis (SP), Ilhéus (BA), Imbituba (SC), Itaguaí (RJ), Macaíba (RN), 

Parnaíba (PI), Pecém (CE), Porto Velho (RO) Suape (PE), Teófilo Otoni e Uberaba (MG). MDIC – MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR. Conselho da Zona de Processamento de 

Exportações. Disponível em: <http://www.mdic.gov.br/index.php/czpe/institucional>. Acesso em 5 de novembro de 

2017. 

 

http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/pnce/841-aprendendo-a-exportar
http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/pnce/841-aprendendo-a-exportar
http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/pnce/840-comex-responde
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O RECAP é uma desoneração tributária destinada a aquisição de bens de capital para 

atividades de construção, conversão, modernização e reparo de embarcação pré-registradas ou 

registradas no REB (Registro Especial Brasileiro) com redução de alíquotas de Pis-Cofins. 

Para as empresas classificadas como preponderantemente exportadoras, também são 

concedidas desoneração tributárias, como redução de alíquotas de Pis-Cofins. 

O drawback e o RECOF (Regime Aduaneiro de Entreposto Industrial sob Controle 

Informatizado) são dois instrumentos no conjunto das políticas públicas de estímulo às exportações 

que pretendem desonerar insumos ou restituir tributos já pagos pelos beneficiários na aquisição de 

insumos que componham produtos exportados e são considerados regimes aduaneiros especiais, 

tendo em vista a especificidade de suas operações na sistemática de comércio exterior. 

Instituído no Brasil pelo artigo 78 do Decreto-Lei 37 de 1966, o regime aduaneiro 

especial de drawback caracteriza-se como uma política pública de estímulo  às exportações que 

pretende, por meio da desoneração de impostos incidentes em insumos (importações e/ou compras 

no mercado interno), promover a exportação de bens que empreguem aqueles insumos inicialmente 

desonerados, de forma a possibilitar o aumento e concomitantemente o incremento em qualidade, 

valor agregado e competitividade das exportações brasileiras. 

O drawback é administrado exclusivamente pela Secretaria de Comércio Exterior 

(SECEX) do Ministério do Desenvolvimento Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MICS), 

antigo MDIC, conforme o artigo 78 do Decreto lei 37 de 1966 e art. 1 inciso I da Lei 8402 de 1992 

e artigos 391 e 392 Decreto 6759 de 2009, o Regulamento Aduaneiro. 

Não há restrição do tamanho ou faturamento das empresas para habilitação ao regime 

aduaneiro especial, exceto se elas forem optantes pelo regime tributário simplificado denominado 

Simples. Porém, essa é uma restrição do Simples e não do drawback. 

Já o RECOF é administrado pela Receita Federal do Brasil e também promove as 

mesmas desonerações do drawback. Todavia, há restrição ao tamanho das empresas ingressantes 

como valor mínimo de exportação e capital social, além da exigência de disponibilizar um sistema 
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de acesso a estoques em tempo real para a autoridade tributária. Além disso, o RECOF é destinado 

a segmentos específicos de atuação, geralmente bens de capital e tecnologia11. 

Encontram-se ambos regulados no Decreto-Lei 37 de 1966, no Decreto 6759 de 2009 

e na Portaria SECEX nº 23 de 14 de julho de 2011, para o drawback e o RECOF através do Decreto 

2.412 de 3 de dezembro de 1.997 e publicado no D.O.U. de 4 de dezembro de 1.997 e pela IN RFB 

1.559. 

A legislação vigente atualmente permite a suspensão dos seguintes tributos: Impostos 

sobre Importação (II), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Programa de Integração 

Social (PIS), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS). 

Além dos impostos cobrados em âmbito federal, há ainda a suspensão do ICMS 

(Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de 

transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação) na importação no drawback, embora 

essa suspensão não se aplique a compras no mercado interno e haja certa divergência no 

entendimento dos fiscos estaduais acerca de operações em que matrizes e filiais se encontrem em 

estados diferentes. 

Para o RECOF, é permitida a importação e aquisição no mercado interno (SP) com 

suspensão do ICMS no estado de SP (Regime Estadual RESE). 

Tendo apresentado os instrumentos de política pública de comércio exterior do Brasil, 

o próximo item mostrará um breve panorama do comércio exterior brasileiro, para, em seguida, 

serem apresentados o objetivo, o objeto e a hipótese de pesquisa. 

 

 

 

1.3 Performance exportadora dos estados brasileiros 

 

                                                
11 Atualmente, das 25 (vinte e cinco) empresas homologadas para utilizarem o RECOF, dezesseis encontram-se no estado de São 

Paulo, quatro no estado do Paraná, duas no estado do Amazonas, duas no estado do Rio de Janeiro e uma no estado do Rio Grande 

do Sul. AER – ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS USUÁRIAS DO RECOF. Disponível em: <http://www.aer.org.br/empresas-

homologadas>. Acesso em 18 de fevereiro de 2018. 
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Ao se analisar a performance exportadora dos estados, o estado de São Paulo lidera 

como maior exportador brasileiro com US$ 33,54 bilhões do total exportado pelo Brasil de US$ 

185 bilhões em 2016, seguido pelo estado de Minas Gerais com US$ 21 bilhões e pelo estado do 

Rio de Janeiro com US$ 16 bilhões. 

Porém, ao se observar as exportações por fator agregado12, a desigualdade entre os 

estados se acentua. 

Em 2014, São Paulo exportou US$ 35 bilhões do total de manufaturados exportados 

pelo Brasil, que foi em torno de US$ 75 bilhões, seguido pelo Rio Grande do Sul com exportações 

em torno de US$ 7 bilhões e pelo Rio de Janeiro com US$ 6,5 bilhões. 

Em 2015, do total de US$ 73 bilhões exportados em produtos manufaturados pelo 

Brasil, São Paulo participou com exportações em torno de US$ 32 bilhões e US$ 7,3 bilhões do 

Rio Grande do Sul e US$ 6 bilhões do Rio de Janeiro. 

Dos US$ 73 bilhões exportados em produtos manufaturados no ano de 2016, São Paulo 

contribuiu com US$ 31 bilhões, ou seja, em torno de 47% de todos os produtos manufaturados 

exportados pelo Brasil e mais do que o triplo do segundo estado, o Rio de janeiro, que exportou 

US$ 10 bilhões, seguido pelo Rio Grande do Sul com quase US$ 7 bilhões. Em seguida, temos o 

estado de Minas Gerais, com exportações de US$ 4 bilhões em manufaturados. 

Cabe destacar a posição do estado de Minas Gerais, com suas exportações altamente 

concentradas em café e minério de ferro, que colocam o estado como segundo exportador em 

termos absolutos, com números anuais em torno de US$ 20 bilhões, mas, geralmente em quarto ou 

quinto lugar quando se trata de exportações por fator agregado. 

Observando-se a performance exportadora brasileira, a relação exportações/PIB e as 

exportações regionais, é possível perceber que o Brasil ainda tem sua pauta concentrada em 

produtos básicos e commodities, dependendo para crescer de aquecimento da demanda 

internacional e de aumento de preços internacionais e, que a participação das exportações em 

relação ao PIB brasileiro ainda é bastante modesta em comparação com a média global de 29,8%, 

de acordo com levantamento feito a partir dos dados do Banco Mundial. 

                                                
12MDIC- MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR. Balança comercial brasileira 

por unidades da federação. Disponível em: <http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/estatisticas-de-comercio-

exterior/balanca-comercial-brasileira-unidades-da-federacao>. Acesso em 2 de outubro de 2017. 
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A coexistência de exportações fortemente concentradas em produtos básicos e com 

preços definidos internacionalmente juntamente com forte concentração regional de produtos 

manufaturados, desenha um cenário de “descolamento” de alguns estados e regiões e desigualdade 

entre esses estados que se descolam e os demais que são produtores e exportadores de produtos 

básicos e commodities. Tal característica pode atuar como variável interveniente nos resultados das 

políticas públicas que visam promover o crescimento econômico, tanto via mercado interno quanto 

externo e até mesmo em estratégias que promovam complementariedade entre os dois. 

Dessa forma, a produção de resultados tende a ser desequilibrada ou até mesmo inócua 

quando da elaboração de políticas públicas que não consideram as desigualdades presentes ou que 

não agreguem arranjos que possam atenuar ou superar essas desigualdades. 

Trabalhos anteriores já observaram e enunciaram um provável “descolamento” e, 

consequentemente, um cenário de persistente desigualdade e concentração, limitando a 

abrangência dos instrumentos e suscitando a necessidade de reavaliação desses instrumentos e de 

seus resultados, como posto por Carneiro et al (2012): 

 

Uma das hipóteses mais evidentes é a de que os instrumentos tradicionais, 

baseados em créditos e incentivos fiscais, têm uma capacidade de abrangência 

limitada, existindo barreiras que impedem que um contingente mais significativo 

de empresas faça uso deles. Estas barreiras podem caracterizar-se por aspectos 

ligados ao tamanho, à dicotomia formalidade e informalidade dos negócios, à 

burocracia (ou liturgia) que envolve a utilização destes instrumentos, ou mesmo a 

um nível de desenvolvimento de tecnologia de gestão não alcançado pela maior 

parte das empresas, especialmente as PMEs, necessário até para que as empresas 

compreendam a importância destes fatores para o seu crescimento e sustentação. 

(Carneiro et al, 2012 p. 35). 

 

E mais: 

Tal hipótese sugere que, para o país alcançar os desejados patamares de 

desenvolvimento, crescimento e produtividade, os instrumentos existentes devem 

ser redefinidos. Ou então, novos instrumentos de políticas públicas, de natureza 

diversa dos que hoje são empregados, direcionados (adequados) especificamente 

para outros agentes da economia, e que sejam complementares aos já existentes, 

devem ser desenhados. (op. cit. , p. 35). 

 

De certa forma, observa-se que embora o crescimento econômico seja um fator crucial 

para a economia de qualquer país; no Brasil, o desenvolvimento de políticas públicas de comércio 
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exterior como um dos elementos fomentadores desse crescimento até então não tem como 

característica enfoques regionais ou que considerem em sua formulação e implementação os já 

citados aspectos que envolvem a concentração, o “descolamento” e também as desigualdades 

regionais observadas na performance exportadora dos estados brasileiros13. 

Sendo assim, é importante trazer a questão ao debate, tanto para analisar o contexto em 

que se insere o comércio exterior como política pública quanto para avaliar como, a partir desse 

contexto, se dá a formulação e a implementação da própria política pública e ainda, considerando 

os efeitos gerados pela utilização de instrumentos de políticas públicas de comércio exterior, 

entender, analisar e criticar os cursos de ação atuais e propor sugestões e novos cursos de ação 

objetivando alcançar um crescimento do comércio exterior menos concentrado e, portanto, mais 

amplo e sustentado. 

Importante ressaltar que ao se falar de um processo menos concentrado e melhor 

distribuído, a orientação é de aumentar a participação e os resultados daqueles estados que se 

encontram pouco inseridos no processo e não diminuir a performance daqueles que se encontram 

melhor integrados. 

Dessa forma, análises empreendidas a partir da distribuição regional das exportações 

brasileiras, da abrangência e dos resultados do uso dos instrumentos de política pública de comércio 

exterior, podem oferecer importantes subsídios para repensar a política pública como um todo. 

 

1.4 Problema de pesquisa 

 

O problema de pesquisa será a análise dos resultados da utilização de um instrumento 

específico de política pública de comércio exterior- o drawback, observando os resultados da 

implementação desse instrumento e comparando os resultados a partir da perspectiva da 

performance exportadora dos estados brasileiros. 

                                                
13 Tal cenário relaciona-se também ao contexto da política pública, ou seja, a interação entre uma série de variáveis que conformam 

um quadro por meio do qual determinado paradigma político influencia a forma como os atores do processo filtrarão a realidade e 

definirão cursos de ação que considerem mais adequados (Howlett, Ramesh e Perl, 2013). Embora analisar o contexto da política 

pública fuja ao escopo do presente trabalho, há que se observar que as diferentes características da performance exportadora dos 

estados brasileiros ainda não ocupam papel preponderante na formulação e implementação da política pública de comércio exterior. 
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A análise realizar-se-á partindo da concepção teórica elaborada pela Teoria da 

Complexidade Econômica (Hausmann e Hidalgo, 2011a) e seus desdobramentos.  

Dessa forma, o índice de complexidade econômica elaborado pelos autores da Teoria 

da Complexidade Econômica será utilizado como métrica, comparando-se os estados brasileiros a 

partir de suas exportações e da relação dessas exportações com o uso de um instrumento de política 

pública de comércio exterior selecionado, o drawback, e da participação dessas exportações nas 

exportações brasileiras. 

As escolhas metodológicas acerca do instrumento de política pública a ser analisado e 

da métrica utilizada serão desenvolvidas no próximo capítulo. 

 

1.5 Justificativa 

 

A investigação do tema justifica-se tanto para apurar como se dão os resultados da 

utilização do instrumento de drawback nas exportações dos estados brasileiros quanto para 

verificar como se apresenta esse instrumento em relação à concentração e às desigualdades 

regionais brasileiras em se tratando da participação nas exportações, ou seja, se o uso do 

instrumento reflete, de certa forma, a concentração e a desigualdade das exportações dos estados 

brasileiros ou, se o uso do instrumento contribui para diminuir a concentração e a desigualdade das 

exportações dos estados brasileiros. 

Analisar a ação pública através de um de seus instrumentos permitirá observar seus 

resultados e, partindo desses resultados, avaliar e fornecer subsídios para rediscutir e rearranjar a 

política pública de comércio exterior de forma a adequar objetivos e resultados, permitindo propor 

também abordagens que considerem a necessidade de redução das desigualdades e da 

concentração. 
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1.6 Pergunta de pesquisa 

 

A pergunta de pesquisa será: Como se dá o efeito da utilização do drawback na 

concentração e a desigualdade da performance exportadora dos estados brasileiros? 

Dessa forma, o trabalho será composto de quatro capítulos. Além desta introdução, no 

segundo capítulo serão apresentados o referencial teórico e a hipótese de trabalho 

No terceiro capítulo, será apresentada toda a estrutura da abordagem metodológica. 

Em seguida, no quarto capítulo, realizar-se-á a apresentação e análise dos dados e 

verificação da hipótese de trabalho. 

O quinto capítulo se ocupará das sugestões para uma futura agenda de pesquisa que 

venha a analisar o comércio exterior como política pública 

O sexto capítulo apresentará as considerações finais, as contribuições do trabalho e 

também suas limitações. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Para o referencial teórico, primeiramente será apresentada a relação entre comércio 

exterior e crescimento econômico, seguida da teoria da complexidade econômica e seus 

desdobramentos. Em seguida, a produção acadêmica sobre exportações regionais e crescimento 

econômico dos estados brasileiros e também a produção acadêmica sobre os instrumentos de 

política pública de drawback e RECOF. 

Por se tratarem de instrumentos que permitem redução do custo de matérias primas, 

melhoria dos fluxos de caixa em função da redução dos custos, fomento à produção nacional e 

maior agregação de valor, tendo em vista que permitem desenvolver produtos a partir de insumos 

importados com desoneração e posteriormente exportar esses produtos, entende-se que esses 

instrumentos específicos possuem maior afinidade com as escolhas metodológicas do presente 

trabalho. 

A metodologia tratará das mais detalhadamente acerca da escolha dos instrumentos a 

serem analisados. 

Por fim, será apresentada a justificativa para a abordagem teórica a ser utilizada, a 

hipótese de pesquisa e a metodologia a ser utilizada, juntamente com as considerações finais deste 

segundo capítulo. 

 

2.1 A relação entre comércio exterior e crescimento econômico na literatura econômica 

 

O debate acerca do crescimento econômico e dos meios de alcança-lo tem permeado a 

ciência econômica desde seu surgimento.  

Uma das primeiras teorias dedicadas a entender relação entre o comércio e o 

crescimento econômico foi elaborada por David Ricardo (Reinert, 2016), com o conceito de 

vantagens comparativas e a concepção de que as trocas comerciais entre dois países podem ser 

vantajosas para ambos se cada um dos envolvidos produzir e comerciar aquilo no qual ele possui 

maior especialização, sendo que o diferencial de produtividade irá definir aquilo no qual o país se 
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especializará. Portanto, se um país é mais produtivo em tecidos, deverá exportar tecidos; por outro 

lado, se é mais produtivo em grãos, deverá exportar grãos. 

Já o modelo elaborado por Heckscher e posteriormente refinado por Ohlin introduz 

outros fatores de produção além da mão-de-obra do modelo ricardiano (Jones e Dietrich, 2015). 

No que ficou conhecido como modelo H-O, o país exporta os produtos nos quais ele possui maior 

abundância em termos de fatores de produção.  Dessa forma, se o país possui muito capital, 

exportará produtos intensivos em capital. Se o seu fator abundante for a o trabalho, exportará 

produtos intensivos em trabalho. 

Nesse modelo, portanto, o comércio internacional é determinado pelas diferentes 

dotações de fatores entre os países. 

A hipótese do modelo H-O foi testada por Leontief em 1950 para as exportações dos 

Estados Unidos, país abundante em capital e a conclusão desse teste ficou conhecida como 

paradoxo de Leontief, já que se verificou que o país importava mais bens intensivos em capital do 

que exportava, refutando a hipótese do modelo H-O. 

Ainda que o modelo H-O tenha tido sua hipótese refutada, outros autores também 

ancoraram suas teorias na premissa de que os países devem se especializar em produzir e exportar 

o que for abundante em termos de fatores de produção. Krugman (1990) no que ficou conhecido 

como “nova teoria do comércio internacional”, defendem a importância das denominadas 

economias de escala para explicar os diferentes níveis de desenvolvimento econômico entre os 

países e que, tendo em vista as limitações das economias de escala, os países devem limitar sua 

pauta de exportações aos produtos que conseguem produzir com economias de escala para 

aumentar os ganhos possíveis. Dessa forma, o comércio internacional seria caracterizado pela 

complementaridade das economias, proporcionando ganhos de comércio para todos os países a 

partir da concentração de cada um em suas respectivas economias de escala. 

O modelo de Solow (Jones e Dietrich, 2015) concebe que diferentes taxas de 

investimento, de crescimento populacional e também diferenças exógenas de tecnologia explicam 

as diferenças nas rendas per capita dos países em função das trocas comerciais. 

Já Mankiw (Jones e Dietrich, 2015), ao testar as hipóteses de Solow, aponta que 

diferentes níveis de instrução e qualificação da força de trabalho também podem impactar os 
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diferentes níveis de conhecimento ao ampliar o modelo de Solow passando a incluir variáveis 

endógenas. 

A inclusão de variáveis endógenas nos modelos marca um momento de certa ruptura 

na relação entre crescimento econômico e comercio exterior, em que fatores internos começam a 

ganhar importância na análise, com a inclusão de variáveis como capital humano, tecnologia, 

inovação, diversificação, entre outros. 

A teorização proposta por Romer (Jones e Dietrich, 2015) permite abordar o 

crescimento econômico a partir do papel das idéias. Segundo o modelo proposto pelo referido 

autor, as ideias são bens não rivais, ou seja, o uso por um indivíduo não impede que outro indivíduo 

também possa fazer uso de uma ideia. Isso faz com que se obtenha retornos crescentes de escala a 

partir da transformação das ideias em produtos, com o aprimoramento, emulação e imitação. Dessa 

forma, o custo médio da produção de um determinado bem tende a diminuir com o aumento da sua 

escala de produção e obter melhores preços com o seu aprimoramento. 

A partir dessa teorização, os fatores endógenos começam a ser introduzidos para 

explicar a relação entre comércio exterior e crescimento econômico. A partir da “nova teoria do 

comércio internacional”, surge a ‘nova’ “nova teoria do comércio internacional”14 (Melitz, 2003) 

que alia os conceitos de economia de escala com o efeito seleção da liberalização comercial, 

juntamente com os conceitos de inovação a partir da heterogeneidade das firmas. 

Segundo essa teoria, o efeito seleção da liberalização comercial tende a potencializar a 

eficiência de firmas que já são competitivas nos mercados domésticos. Dessa forma, uma firma 

não se torna competitiva porque exporta, mas passa a exportar porque já é competitiva no mercado 

interno e apenas alarga suas fronteiras, também por meio de inovação. 

Nessa teoria, as transnacionais desempenham papel crucial como competitivas e 

inovadoras, já que ampliam suas fronteiras para outros países além daqueles em que elas se 

originaram para tornarem-se globais e dotadas de estruturas de inovação que permitem continuarem 

competitivas também em termos de tecnologia, ampliando sua liderança. Os efeitos de 

transbordamento e das externalidades positivas também são apresentados por essas teorias como 

resultados de processos endógenos. 

                                                
14 No original, a teoria foi chamada de New New Trade Theory. 
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2.2 A teoria estruturalista 

 

Merece destaque também a teoria estruturalista (Prebisch, 1950; Furtado, 1983). Essa 

teoria considera o setor industrial como detentor de papel fundamental na dinâmica das economias 

ao oferecer contribuições mais robustas para o crescimento e desenvolvimento econômico em 

função de algumas características inerentes a esse setor. 

Dentre essas características, podemos destacar também os ganhos nos termos de troca 

no mercado interno e no comércio internacional em função do maior valor agregado dos produtos 

industriais; os encadeamentos para frente e para trás desse setor, tendo em vista que produtos 

industriais compõem e são compostos por variadas combinações e transformações de insumos e 

produtos; a capacidade de transbordamento e aprendizagem do setor; o papel fundamental da 

tecnologia no setor, em função da capacidade da tecnologia de promover inovações incrementais e 

disruptivas segundo a ótica schumpeteriana; o maior potencial de ganhos de escala na produção, 

entre outros. 

A teoria estruturalista concebe, portanto, que o aumento da atividade industrial, como 

apresentado, tem maior potencial de impactar o crescimento econômico e, dessa forma, governos 

e países devem implementar medidas que possibilitem o desenvolvimento do setor industrial em 

suas economias e, em consequência, produzir ganhos em termos de crescimento econômico e, por 

conseguinte, o aumento da renda tanto dos setores quanto per capita. 

Na visão dos teóricos estruturalistas, os países em desenvolvimento e subdesenvolvidos 

devem fomentar o que se convencionou chamar de “mudança estrutural”. Esta se caracteriza pela 

da migração dos setores menos produtivos, como a agricultura e o extrativismo, para setores mais 

produtivos, neste caso, a indústria. 

Sendo assim, os governos devem promover a transformação da estrutura produtiva do 

país por meio da implementação de medidas que possam promover uma nova estrutura econômica 

baseada no aumento da participação do setor industrial, da produtividade e da acumulação de 

capital e da renda, a fim de superar as desigualdades que impedem o desenvolvimento econômico.  
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Como afirma Furtado (1974):  

 

[...]mesmo para o observador superficial parece evidente que o 

subdesenvolvimento está ligado a uma maior heterogeneidade tecnológica, a qual 

reflete a natureza das relações externas desse tipo de economia. (Furtado, 1974, 

p. 17). 

 

Embora as teorias que utilizam variáveis endógenas para explicar a relação entre 

comércio exterior e desenvolvimento- ou que não cheguem a analisar o comércio exterior, mas um 

estágio anterior de mudança estrutural para o crescimento econômico, como é o caso da teoria 

estruturalista- não enunciem, é possível encontrar entre elas certos elementos em comum. 

Ainda que as teorias do crescimento endógeno não afirmem a importância do setor 

industrial, a teoria estruturalista postula essa importância ao enunciar as características do setor 

industrial de uma economia como o mais propicio ao fomento do crescimento endógeno, o que não 

quer dizer necessariamente que em outros setores tal fenômeno não possa ocorrer. 

Cabe aqui uma breve consideração acerca dos contextos em que as teorias foram 

formuladas. 

Enquanto a teoria estruturalista emerge principalmente de países em desenvolvimento 

como Brasil e Argentina, as demais teorias que analisam o crescimento econômico a partir de 

fatores endógenos tem seu lugar em países desenvolvidos. 

Dessa forma, a necessidade de “mudança estrutural” e fomento ao setor industrial 

destacada na teoria estruturalista não encontra correspondência nas demais, justamente por essa 

preocupação não estar presente em países desenvolvidos, que, a princípio não precisariam fazer a 

transição (mudança estrutural) necessária nos países em desenvolvimento. 

Sendo assim, pode-se sustentar que a teoria estruturalista incorpora um viés de análise 

ausente nas demais teorias que analisam o crescimento econômico a partir de fatores endógenos, 

tratando, portanto, de um estágio anterior ao da análise empreendido por estes. 

Um outro aspecto presente nas duas abordagens diz respeito à diversidade de produtos. 

As externalidades e transbordamentos, inovações, encadeamentos para frente e para trás das 
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cadeias produtivas, geram, como resultado, novos produtos, aumentando em decorrência aquilo 

que os países produzem e exportam. 

Tal aspecto vai de encontro ao postulado no cânone ricardiano e teorias adjacentes de 

que os países devem concentrar-se na produção daquilo em que possuem vantagens comparativas. 

Conforme exposto, os processos endógenos resultam na criação e desenvolvimento de novos 

produtos e no aumento da diversidade do que é produzido. 

 

2.3 Estudos empíricos 

 

A importância da relação entre comércio exterior e crescimento econômico foi 

analisada por vários autores em estudos empíricos. 

Krueger (Balassa, 1978) ao analisar o desempenho exportador da Coréia do Sul, 

encontra um resultado 37 vezes menor se a taxa de crescimento médio das exportações coreanas 

correspondesse à média dos outros países considerados, o que evidencia a importância da política 

de promoção das exportações implantada na Coréia do Sul a partir do governo de Park Chung Hee, 

iniciado em 1961. 

Outros autores como Sachs e Warner (1995) e Rodrik (2004) postulam que o tipo de 

produto que se exporta também é definidor da trajetória de crescimento econômico. Sachs  e 

Warner afirmam que economias que possuem grande participação de recursos naturais tendem a 

ter crescimento parco no longo prazo, justamente pela abundância que desestimula o 

desenvolvimento de novos produtos e tecnologias e estimula medidas protecionistas. 

Thirlwall (2005) sustenta que são as exportações responsáveis pelo crescimento de 

longo prazo das economias, tendo em vista que somente o crescimento das exportações permite 

que sejam adquiridas importações que possam fomentar o crescimento econômico, relacionando 

também o crescimento com o equilíbrio no balanço de pagamentos. 

Regressões em dados cross-sections sugeriram que a concentração na pauta de 

exportações é associada com baixo crescimento, particularmente quando há predominância de 

produtos primários, como no trabalho de Sachs and Warner, 1995 (Cadot, Carrère e Strauss-Kahn, 

2007).  
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O trabalho próprio de Cadot, Carrère, Strauss-Kahn (2007) encontra robustez nos 

resultados que relacionam a diversificação das exportações com o incremento do nível de renda, 

considerando a diversidade como uma variável endógena à regressão do crescimento econômico. 

Rodrik (2004) em seu trabalho onde afirma que o tipo de produto exportado é 

fundamental para o crescimento econômico cita também o trabalho trabalho empírico de Imbs e 

Wacziarg, 2003 que utilizou uma análise de cross-section encontrando associação entre 

desconcentração setorial, diversificação de exportações e crescimento econômico dos países. 

A seguir, será apresentada a teoria da complexidade econômica, que mescla 

observações empíricas com outras contribuições advindas de teorias do crescimento aprsentando 

ainda, alguma afinidades com a teoria estruturalista e outros autores, como Rodrik que postulam a 

importância dos produtos que são exportados para o crescimento econômico. 

 

2.4 A teoria da Complexidade Econômica 

 

Hausmann e Hidalgo (2011a) formularam a teoria da complexidade econômica e um 

modelo de análise proposto a partir dessa teoria chamado Atlas de Complexidade Econômica15. 

A teoria da complexidade econômica também postula a importância da diversidade das 

exportações, da especialização, retornos crescentes de escala, entre outras características 

consideradas tanto pelas teorias do crescimento endógeno, quanto pela teoria estruturalista e até 

mesmo ressaltando a importância da especialização a partir da divisão do trabalho enunciada pelo 

cânone de Adam Smith. 

Para tanto, os autores definiram conceitos como capacidades, diversidade, ubiquidade, 

complexidade. 

O primeiro dos conceitos que estruturam a teoria é o conceito de capacidades. As 

capacidades são uma espécie de pacote de arranjos produtivos compostos por capital humano, 

conhecimento tácito e explícito, arranjos legais, logísticos, entre outros elementos. 

                                                
15 Disponível em: https://atlas.media.mit.edu/pt/. Acesso em 13 de julho de 2017. 
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Contínuos rearranjos e recombinações dessas capacidades permitiriam a produção de 

novos produtos e, ainda, a concepção de inovações, invenções, acumulação de mais conhecimento, 

o que culminaria num processo dinâmico de aquisição de conhecimento, fabricação de novos 

produtos, resultando em crescimento econômico.  

A teoria da complexidade econômica postula, portanto, que a contínua especialização 

produtiva é a chave para o crescimento econômico e que o aumento da especialização produtiva 

requer o rearranjo e a recomposição das chamadas capacidades. 

Cabe esclarecer que o conceito de capacidades compõe-se de uma abstração que visa 

abarcar uma série de fatores já analisados como intervenientes no crescimento econômico como a 

importância do capital humano para a adoção de novas tecnologias nos estudos de Nelson e Phelps, 

o dinamismo técnico dos países estudados por Kaldor, a dificuldade de difusão tecnológica 

observada em Acemoglu, todos esses autores sumariados por Hoffmann (2013) e também a 

especialização produtiva vista a partir do viés das exportações (Hausmann e Hidalgo, 2011a) . 

A complexidade econômica, dessa forma, é dada a partir da ótica dos produtos, ou seja, 

quanto mais capacidades forem requeridas para a produção de um produto, mais complexo esse 

produto é considerado e quanto mais complexo, maior é a sua capacidade de rearranjo e 

recombinação. Essa característica permite acrescentar dinamismo à economia, permitindo o 

crescimento econômico e a possibilidade de aumento da renda per capita. 

Seguindo o mesmo raciocínio, uma economia será tanto mais complexa quanto mais 

produtos complexos ela exportar.  

A teoria da complexidade econômica considera, portanto, que a partir das exportações 

de produtos “complexos”, há uma projeção da estrutura de uma economia para o mercado externo. 

Ou seja, uma sociedade mais complexa se projetará de forma mais ampla externamente, exportando 

produtos mais complexos. Por outro lado, uma economia menos complexa se projetará de forma 

menos abrangente, oferecendo produtos menos complexos ou pouquíssimos produtos complexos. 

Segundo os autores:  

 

A diversidade de exportação de um país é uma aproximação bruta da variedade 

de capacidades disponíveis no país, assim como a ubiquidade é uma aproximação 
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bruta das capacidades de variedade requeridas por um produto. (Hausmman e 

Hidalgo, 2011a, p. 20, tradução nossa)16.  

 

Dessa forma, a característica das exportações de uma determinada economia é 

entendida como uma espécie de proxy de sua complexidade e também do seu potencial de 

crescimento econômico, já que, a exportação de produtos mais complexos permite maiores retornos 

econômicos: 

 

Um país, uma região, sempre irá exportar os produtos mais sofisticados que tiver 

condições de produzir com as suas capacidades existentes, pois isto lhe garantirá 

o melhor retorno econômico. Assim, o que importa, em última instancia, não é a 

dotação de recursos em si, mas como cada país utiliza estes recursos, juntamente 

com todo o conhecimento acumulado e os outros fatores intangíveis disponíveis, 

para produzir valor econômico. (Freitas e Paiva, 2015, p.83) 

 

A teoria da complexidade econômica compartilha de certa afinidade com a teoria 

estruturalista ao aproximarem-se conceitualmente do que se convencionou chamar de 

desenvolvimentismo (Fonseca, 2015) principalmente em relação à ênfase dada à industrialização 

como promotora do desenvolvimento. 

Por outro lado, a teoria da complexidade econômica não postula a necessidade de 

mudança estrutural, e sim do aumento da complexidade, ou seja, a teoria da complexidade 

econômica trataria de um estágio posterior ao crescimento do setor industrial de uma economia 

que, neste caso, poderia aumentar sua complexidade a partir do uso e do rearranjo de capacidades. 

Além disso, a corrente da teoria da complexidade econômica diferencia-se do 

estruturalismo em alguns aspectos, principalmente pela metodologia desenvolvida, ao acrescentar 

a possibilidade de representar e comparar o grau de desenvolvimento das economias e dos produtos 

que essas economias produzem e exportam a partir da elaboração de índices de complexidade de 

países e produtos. 

A exportação de um produto mostra ao mesmo tempo a superação do “primeiro 

mercado” que seria o mercado interno de uma economia, passando a um “segundo mercado”, mais 

                                                
16 The diversity of a country’s export is a crude approximation of the variety of capabilities avaliable in the country, just as the 

ubiquity is a crude approximation of the variety capabilities required by a product. 

 



 
 

35 
 

 
 

competitivo e no qual a entrada é mais restrita, tendo em vista que requer a superação de uma série 

de dificuldades e obstáculos, como adaptação a outros sistemas legais, maior capacidade logística, 

entre outros. 

Há também afinidades com as teorias que elencam fatores endógenos para o 

crescimento econômico, sendo que a teoria da complexidade econômica, como exposto, dá nova 

nomenclatura- capacidades- a aspectos já abordados em trabalhos anteriores. 

Igualmente, cabe destacar a ênfase da teoria no produto. São os produtos produzidos e, 

nesse caso, exportados, que determinam a complexidade de uma economia e delineiam o caminho 

para o desenvolvimento futuro, considerando que quanto mais complexo um produto mais ele 

possui capacidade de irradiar a complexidade para outros produtos, possibilitando a aprendizagem 

tácita, inovações incrementais e adensamento das redes de produção, como sustentam os autores: 

 

Conquanto os fundamentos desempenhem um papel importante, eles não definem 

unicamente o que um país produzirá e exportará. O que é fundamental para o 

nosso argumento - e o que impulsiona as suas implicações em políticas públicas - 

é que nem todos os bens são semelhantes em termos de suas consequências para 

o desempenho econômico. A especialização em alguns produtos trará maior 

crescimento do que a especialização em outros. (Hausmann; Hwang; Rodrik, 

2007, p.1, tradução nossa).17  

 

As capacidades disponíveis em uma economia são um caminho, uma trilha que auxilia 

a prever quais produtos poderão ser desenvolvidos a partir do que já existe. Dessa forma, se um 

país exporta, por exemplo, telefones celulares, ele terá um aparato estruturante de capacidades que 

permita o desenvolvimento tácito e a produção e exportação de novos produtos como tablets e 

televisores que compartilham capacidades com celulares, mas requerem recombinação de 

capacidades e incremento do conhecimento tácito. 

Porém, caso o mesmo país queira exportar sementes e grãos, o processo de acumulação 

do conhecimento tácito nesse caso será maior e mais oneroso e irá além do conhecimento explícito, 

já que outras capacidades deverão estar desenvolvidas, como as capacidades de capital humano 

                                                
17 While fundamentals play an important role, they do not uniquely pin down what a country will produce and export. What is 

critical to our argument– and what drives its policy implications – is that not all goods are alike in terms of their consequences for 

economic performance. Specializing in some products will bring higher growth than specializing in others. 
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para lidar com a produção de grãos e sementes, institucionalidade regulatória do mercado e a 

exportação, entre outras. 

A partir do conceito de capacidades, a teoria da complexidade econômica desenvolveu 

os conceitos de diversidade e a ubiquidade que, são variações nas capacidades estruturantes de um 

país ou requeridas pelos produtos que são produzidos e exportados. 

Diversidade relaciona-se com o número de produtos que um país exporta. Ubiquidade 

ou onipresença relaciona-se com o número de países que exportam determinado produto.  Quanto 

maior a diversidade de uma economia, mais sofisticada ela é. Por outro lado, quanto maior a 

ubiquidade ou onipresença de um produto, e tanto maior for a participação desse produto na cesta 

de exportações das economias, menos diversas elas são. 

A grande novidade é que a teoria da complexidade econômica baseia-se em índices 

ancorados em dados de exportação de países em relação a produtos e de produtos em relação a 

países, utilizando o chamado método de reflexões. 

Importante destacar também que o cálculo é dinâmico, ou seja, são feitas iterações a 

partir dos dados de exportações dos produtos e dos países ano a ano, podendo ocorrer mudanças 

de posição de países e produtos. 

A inovação da referida teoria é que ela permite a comparabilidade e a análise a partir 

de parâmetros definidos para produtos e países, ou seja, é possível analisar o quanto um 

determinado país é mais complexo do que outro a partir de sua cesta de produtos, o quanto os 

produtos são complexos e onde produtos e países se situam em termos de complexidade.  

Para medir a diversidade de um país e a ubiquidade de um produto, ou seja, todos os 

produtos que determinado país produz com vantagens comparativas reveladas, Hausmann e 

Hidalgo (2011a) desenvolvem um cálculo a partir da fórmula proposta por Balassa para o cálculo 

das vantagens comparativas reveladas, que aqui chamaremos de VCR (Balassa, 1965 apud 

Hausmman e Hidalgo, 2011a). 
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2.4.1 O cálculo do índice de complexidade econômica 

 

O cálculo para as vantagens comparativas reveladas (VCR) é resultado da razão entre 

a participação de um determinado produto na exportação de um país sobre a participação desse 

mesmo produto nas exportações mundiais e parte do conceito de vantagens comparativas teorizado 

por David Ricardo18 em sua teoria das vantagens comparativas, ou seja, o país é considerado 

especializado na exportação de um produto se a participação de um produto em suas exportações 

é maior do que a participação desse mesmo produto nas exportações mundiais. 

 

VCR i,c = Xjc/∑Xic  / Xjw / ∑Xiw 

sendo: 

Xjc= o valor das exportações do país do produto j 

∑Xic   = o somatório do valor total das exportações do mesmo país 

Xjw = o valor total das exportações mundiais do produto j 

∑Xiw= o valor total das exportações mundiais 

 

A partir do cálculo acima é elaborada uma matriz binária de diversidade e ubiquidade 

reunindo todos os países (linhas) e produtos (colunas).  Se o resultado obtido for qualquer número 

acima de 1 (um) será aposto o valor (1) um numa matriz binária de diversidade que relaciona 

produtos e países. Caso contrário, se o resultado for qualquer número abaixo de 1  o valor aposto é 

zero (0).  

Dessa forma, a diversidade de um país é dada pelo somatório (∑) de sua coluna e a 

ubiquidade de um produto é dada pelo somatório (∑) de sua linha. 

Os cálculos são expressos da seguinte forma, sendo as letras c para país e p para 

produto, sendo K os vetores resultantes das somas das colunas das matrizes para a diversidade dos 

                                                
18 Apesar de utilizar um conceito do cânone de Ricardo, a fórmula de Balassa não tece considerações acerca da teoria, apenas 

utiliza o conceito de vantagem comparativa para a elaboração do cálculo. Não há defesa de que o país deva se especializar apenas 

nos produtos em que já possua vantagens comparativas. 
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países em relação aos produtos (p) e das linhas para a ubiquidade dos produtos em relação aos 

países (c): 

Diversidade= K c,p ∑ M𝑝 cp 

Ubiquidade= K p,c= ∑ M𝑐  cp 

Obtidos os primeiros resultados de diversidade e ubiquidade, os autores passam então 

a refinar os dados para elaborar tanto o Índice de Complexidade Econômica (ICE) para os países 

quanto o Índice de Complexidade de Produtos (ICP) para os produtos19. Esse refino da fórmula é 

chamado pelos autores de “método de reflexões”. 

Uma nova matriz (�̃�cc’) é elaborada a partir do somatório das reflexões a partir da 

multiplicação da matriz de um determinado país (Mcp) versus as matrizes de países que exportam 

produtos similares (Mc´p) ponderada pelo somatório da ubiquidade dos produtos que o referido país 

exporta (kp,c) e normalizado pela diversidade do país (
1

𝑘𝑐,𝑝 
), resultando na seguinte fórmula:  

 

�̃�cc’= 
1

𝑘𝑐,𝑝
∑

𝑀𝑐𝑝𝑀𝑐´𝑝

𝐾p,c𝑝  

Onde: 

�̃�cc’= matriz resultante 

Mcp = matriz do país em análise 

Mc´p= matriz dos países que exportam produtos semelhantes 

kp,c = ubiquidade dos produtos que o país exporta 

1

𝐾𝑐,𝑝
 = inversão da diversidade para normalizar a fórmula 

 

Com base no resultado acima, o índice de complexidade econômica é dado a partir do 

cálculo do autovetor (kc) da matriz �̃�cc’ associado ao segundo maior autovalor, já que segundo os 

autores, esse autovetor consegue capturar uma maior variância do que o autovetor associado ao 

                                                
19 No original, as siglas são Economic Complexity Index (ECI) e Product Complexity Index (PCI).  
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maior autovalor (Hausmman e Hidalgo, 2011a) menos a média <k>, dividido pelo desvio padrão 

((std(k)), resultando na seguinte fórmula: 

 

ICEc = 
𝐾𝑐−<𝑘>

𝑠𝑡𝑑 (𝑘)
 

Onde: 

Kc = o autovetor da matriz associado ao segundo maior autovalor 

<k> = média 

Std(k) = desvio padrão. 

 

Para o índice de complexidade dos produtos, o mesmo cálculo é feito, apenas 

modificando as equações para verificar a complexidade dos produtos a partir do cálculo de sua 

ubiquidade. 

O ICP (Índice de Complexidade do Produto) é dado pela seguinte fórmula: 

 

�̃�pp’= 
1

𝑘𝑝,𝑐
∑

𝑀𝑝𝑝𝑀𝑝´𝑝

𝐾c,p𝑝  

Onde: 

�̃�pp’= matriz resultante 

1

𝐾𝑝,𝑐
 = inversão do resultado da ubiquidade para normalizar a fórmula 

Mpp = matriz do produto em análise 

Mc´p= matriz dos produtos semelhantes exportados pelos países 

Kc,p= diversidade dos países que exportam o produto em análise 

 

A ideia de complexidade deriva, então, desses dois indicadores: quanto maior a 

diversidade das exportações de um país, mais complexo ele é. Enquanto quanto mais ubíquo um 
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bem for, menor é a sua complexidade, já que ele é produzido por vários países e requer, de certa 

forma, arranjos de capacidades que podem ser facilmente obtidos. 

A combinação dos dois conceitos busca concatenar ao mesmo tempo a amplitude da 

pauta exportadora e a presença de produtos raros ou muito presentes em exportações, utilizando 

um índice para compor o outro, de forma a evitar, por exemplo, que um país que não seja 

diversificado mas exporte um bem raro como diamantes, por exemplo, tenha um índice de 

complexidade maior do que um país que não exporte um bem raro, mas que seja mais diversificado.  

A partir do desenvolvimento do índice de complexidade econômica de países e de 

produtos, Hausmman e Hidalgo (2011a) testaram o modelo em uma série de regressões, com o 

aumento do índice de complexidade econômica de um país explicando em torno de 78% da 

variância no aumento da renda per capita dos países.  

Cabe ressaltar que, segundo a teoria da complexidade econômica, os produtos que um 

pais produz e exporta oferecem uma possibilidade de crescimento em função de sua complexidade. 

Ou seja, quanto mais complexos forem os produtos e, portanto, a cesta de exportação de um país, 

maiores são as possibilidades de crescimento desse país, tendo em vista que produtos mais 

complexos necessitam de mais capacidades para serem produzidos e em função oferecem maiores 

oportunidades de desenvolvimento de produtos ainda mais complexos. 

Dessa forma, o aumento da exportação de produtos que são, em geral, mais complexos 

poderia demonstrar uma espécie de “mudança estrutural” numa economia, com o aumento da 

participação do setor industrial, que engloba a produção de produtos mais complexos e que possui 

características que proporcionam maiores ganhos em relação aos termos de troca, conforme 

exposto. Além disso, a projeção dessa mudança estrutural via exportações indicaria também uma 

consolidação de capacidades, uma vez que quando se realizam as exportações, já houve um 

primeiro critério de seleção, que é a competitividade no mercado interno, como citado 

anteriormente, quando foi elencado o conceito de efeito seleção das exportações. 

A teoria da complexidade econômica tem gerado uma série de estudos e trabalhos que 

compartilham suas premissas, aplicando, com adaptações, a metodologia empregada na elaboração 

do ICE, como o ISEa (Índice de Sofisticação Econômica aplicada), desenvolvido para analisar a 

sofisticação das exportações dos estados e municípios brasileiros, que será apresentado a seguir. 
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2.5 O ISEa (Índice de Sofisticação Econômica aplicada) 

 

No Brasil, destaca-se a elaboração da plataforma Dataviva20 e os estudos desenvolvidos 

a partir dos dados disponibilizados na plataforma 

Tanto a plataforma Dataviva, quanto os trabalhos desenvolvidos por Cimini et al 

(2014) e também por Freitas e Paiva (2015) utilizam, como mencionado, o ISEa (índice de 

Sofisticação econômica aplicada) que, como destacado anteriormente, utiliza parte da metodologia 

e dos conceitos contidos no ICE. 

Segundo Freitas e Paiva (2015): 

 

É a disponibilidade destas capabilities (capacidades) e sua sofisticação que vai 

determinar as perspectivas de desenvolvimento econômico de cada país. E o 

caminho mais factível para o desenvolvimento econômico de um determinado 

país é introduzir na pauta de exportação produtos que sejam mais sofisticados, 

porém utilizem as mesmas capabilities daqueles produtos que já são produzidos 

por este país. (Freitas e Paiva, 2015, p. 82).  

 

Cimini et al (2014) analisam a baixa complexidade do estado de Minas Gerais e a 

consequência dessa observação para o crescimento econômico dos estados usando o ISEa e a 

plataforma Dataviva. 

Nesse estudo, os autores observam que no período entre 2002 e 2007, o estado de Minas 

Gerais aumentou sua cesta de produtos com vantagens comparativas. Ocorre que, a partir de 2007 

até o ano de  2014, houve diminuição dos produtos exportados com vantagens comparativas, o que 

pode indicar a perda de sofisticação da estrutura produtiva para o referido estado, o que, segundo 

a teoria da complexidade econômica, pode ocasionar em baixo crescimento em função da 

diminuição da sofisticação produtiva. 

Já o trabalho de Freitas e Paiva (2015) aplica o Índice de Sofisticação Econômica 

aplicada (ISEa) para analisar a diversidade das exportações dos municípios brasileiros.  

                                                
20 Disponível em: http://dataviva.info/pt/. Acesso em 23 de setembro de 2017. 
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Para analisar a sofisticação das exportações brasileiras, os autores optaram por elaborar 

o ISEa considerando que a sofisticação é dada pela complexidade, que a complexidade é dada pelos 

produtos nos quais a região possui vantagem comparativa revelada e que quanto maior a 

participação proporcional de cada produto exportado pela região nas exportações do Brasil, maior 

é a sofisticação da região, o que no caso deste projeto de pesquisa, pode ser transposto para os 

estados. 

 

ISEal = ∑ p =( 
𝑋𝑝𝑙

𝑋𝑝
 ) VCRpl  .ISPp  

Onde: 

ISEal = Índice de Sofisticação Econômica adaptado da localidade l 

Xpl = Exportação do produto p na localidade l 

Xp = Exportação do produto p no Brasil 

VCRpl = VCR (vantagem comparativa revelada) do produto p na localidade l 

ISPp = ISP (sofisticação do produto obtida a partir do ICP disponível no Atlas de 

Complexidade Econômica)  

 

Ou seja, o ISEa é a média dos índices de sofisticação econômica dos produtos 

exportados por determinada região ponderado pelo valor total do produto no conjunto das 

exportações brasileiras e pelo valor das vantagens comparativas reveladas do produto naquela 

região versus a sofisticação econômica do produto. 

Os valores referentes à sofisticação dos produtos são obtidos por meio do cruzamento 

das informações disponíveis no Atlas de Complexidade Econômica, que utiliza a nomenclatura 

HS4 (Sistema Harmonizado 4) equivalente à medida de posição na NCM (Nomenclatura Comum 

do Mercosul), nomenclatura utilizada pelo Brasil e demais países do Mercosul para classificar suas 

respectivas exportações.21. 

                                                
21 A Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) é um método classificação de mercadorias adotado pelo Mercosul (Mercado 

Comum do Sul) que equivale ao SH e acrescenta, mais dois dígitos aos seis dígitos já existentes no SH para classificação de 

mercadorias. Já o Sistema Harmonizado (SH) é um método internacional de classificação de mercadorias. MDIC- Ministério 
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2.5.1 Conclusão dos trabalhos  

 

No trabalho dos autores que utilizaram o ISEa para analisar as exportações brasileiras, 

a conclusão é de que ocorre tendência de  concentração espacial e de sofisticação nas regiões Sul 

e Sudeste, sem qualquer evidência que permita observar a redução nas desigualdades regionais 

considerando-se a complexidade econômica, e que o aumento da participação das regiões Centro 

Oeste e Norte deve ser visto com cautela, em função da baixa complexidade das exportações e da 

predominância de produtos precificados internacionalmente: 

 

O efeito positivo, no entanto, deve ser avaliado com cautela, uma vez que ele foi 

alavancado principalmente pelo aumento nas exportações de commodities. 

Apesar de representar um aumento na renda per capita das regiões exportadoras, 

a comercialização de commodities tem impacto limitado no aumento da qualidade 

de vida destas regiões, por serem produtos de menor complexidade. (Freitas e 

Paiva, 2014, p. 97). 

 

Além disso, os autores ressaltam a dependência da complexidade econômica em 

relação às indústrias automotiva e espacial, de acordo com a correspondência entre a nomenclatura 

do SH4 e da NCM, o que, a princípio não deve ser analisado como um aspecto negativo. Porém, a 

limitação da complexidade a esses dois setores prejudica o desenvolvimento de capacidades, 

diversidade de exportações e a formação de redes de produtos, segundo a ótica do product space: 

 

É importante notar que, mesmo quando se trata apenas da sua produção industrial, 

a indústria brasileira é concentrada nos setores automobilístico e aeroespacial. Ao 

analisar a diversidade e a sofisticação dos municípios brasileiros mais bem 

colocados nestes rankings de complexidade, ficou evidente a dependência que o 

Brasil tem destas indústrias, principalmente quando se trata de agregar 

complexidade às exportações. (op. cit.,p. 97). 

 

 

E também: 

                                                
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Disponível em: <http://www.mdic.gov.br/comercio-

exterior/negociacoes-internacionais/206-assuntos/categ-comercio-exterior/sgp-sistema-geral-de-preferencias/1799-

sgp-nomenclatura-comum-do-mercosul-ncm>. 
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Por fim, este estudo demonstra a importância dos efeitos espaciais para explicar o 

nível de sofisticação dos municípios brasileiros, sugerindo aos responsáveis pela 

elaboração de políticas públicas de promoção de desenvolvimento regional que 

incorporem tais efeitos em suas análises e em suas propostas de implementação 

de políticas. (op. cit., p. 97). 

 

Os trabalhos apresentam, nesse sentido, considerações acerca da concentração espacial 

das exportações brasileiras em termos de sofisticação, do crescimento das exportações de produtos 

menos sofisticados e também da concentração da sofisticação em exportações de produtos dos 

setores automobilístico e aeroespacial, sugerindo que as políticas públicas devam considerar esse 

cenário quando de sua elaboração e implementação. 

 

2.6 O comércio exterior e o crescimento regional dos estados brasileiros na literatura 

acadêmica 

 

Cabe destacar os estudos desenvolvidos para analisar a relação entre comércio exterior 

e crescimento econômico para as exportações regionais brasileiras. 

O trabalho de Barbosa e Alvim (2007) utiliza dados em painel para avaliar a relação 

entre exportações regionais e crescimento econômico entre os anos de 1996 e 2005, concluindo 

que as exportações contribuem para o crescimento econômico brasileiro. 

Koshyiama (2008) utiliza dois métodos para averiguar a relação entre o comércio 

exterior e o crescimento econômico brasileiro utilizando o conceito de causalidade de Granger: 

séries temporais e análise de dados em painel. A análise conclui, para os dois métodos utilizados, 

que há relação de causalidade entre exportações e PIB. 

Já Azevedo (2018) utiliza modelos autoregressivos de defasagens distribuídas para 

analisar o desempenho das exportações das regiões brasileiras no curto e no longo prazo, 

concluindo que no curto prazo há uma relação positiva não observada no longo prazo, onde outros 

condicionantes internos, como o consumo, respondem com maior participação no crescimento das 

regiões brasileiras. 
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2.7 O drawback na literatura acadêmica 

 

De forma geral, a literatura apresenta o drawback como ferramenta que proporciona 

uma melhora geral da eficiência alocativa dos recursos por meio da desoneração tributária, 

possibilitando melhora no fluxo de caixa das empresas, tendo em vista que a desoneração tributária 

possibilita que o capital que seria destinado para o pagamento de tributo possa ser direcionado para 

outras necessidades, como a aquisição de mercadorias não disponíveis no mercado internacional e 

possível aquisição de conhecimento com a incorporação desses produtos, aumento da qualidade 

dos produtos produzidos, melhoria do fluxo de caixa, entre outros, como defende Silva (2014). 

Chao, Yu e Yu (2006) usam um modelo de equilíbrio geral com dados em séries 

temporais para analisar o regime de drawback na China. Os autores concluem que o drawback na 

modalidade restituição contribui para estimular as exportações chinesas, embora apresente 

diferentes resultados para setores específicos. 

Ianchovichina (2005) ao analisar possíveis efeitos da retirada do drawback pelo 

governo chinês aponta redução de exportações de setores como o automotivo e também redução 

do superávit comercial da China. A autora não realiza uma análise do regime de drawback em si, 

analisando apenas os efeitos de uma possível retirada do regime, porém. 

As diferentes conclusões apresentadas mostram que a avaliação do drawback como 

uma política pública de comércio exterior está relacionada a vários fatores; por exemplo, como se 

dá a operacionalização do regime, quais são as características exportadoras e de regulação 

econômica do país, entre outros. 

Os estudos que analisam o drawback no Brasil apresentam conclusões que convergem 

para a formação de um consenso acerca da importância do drawback como política pública de 

comércio exterior e, em última instância, de promoção do desenvolvimento e crescimento 

econômicos. 

Barral e Barreto (2010) apontam que a administração pública brasileira já reconhece a 

importância de desonerar as exportações para alcançar a competividade das exportações brasileiras, 
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justificando que o crescimento das exportações compensa em um segundo momento a perda de 

arrecadação com as desonerações. 

Silva (2014), anteriormente citado, ao analisar dados em painel e dados de 106 setores 

industriais, conclui que as importações realizadas sob drawback apresentam influência 

considerável efeito sobre o valor corrente das exportações industriais amparadas sob drawback, 

argumentando que um aumento de 10% nas importações desse regime aduaneiro especial, podem 

contribuir para aumento de exportações entre 3,4% e 6,2%: 

 

Os coeficientes estimados também habilitam a formulação da assertiva de que, 

para um aumento de 10% no valor real das importações de insumos via drawback, 

o valor corrente das exportações industriais se eleva entre 3,4% e 6,2%. (Silva, 

2014, pg. 47) 

 

Além disso, o referido autor conclui em seu modelo que os preços das exportações 

mundiais não produziram repercussões estatisticamente significantes para as vendas dos setores 

industriais no Brasil, nem tampouco a taxa de câmbio efetiva real produziu efeitos, cabendo, 

portanto, ao drawback, papel relevante na promoção das exportações dos setores industriais 

brasileiros. 

Moori, Konda e Gardesani (2011) oferecem uma abordagem realizada a partir de 

questionário semiestruturado com 23 perguntas aplicado a 29 micro e pequenas empresas e 69 

médias e grandes empresas acerca de vantagens e benefícios do drawback para o setor de bens de 

capital.  Tratando a estatística descritiva a partir do qui-quadrado foram observadas diferentes 

respostas, a depender do porte das empresas, com influência do porte em 30,4% das assertivas. 

Neste trabalho, os autores afirmam que em comparação, médias e grandes empresas obtiveram 

maiores vantagens quando comparadas a micro e pequenas empresas. 

Para as médias e grandes empresas que responderam ao questionário, o uso do 

drawback possibilita o desenvolvimento de novos produtos e a redução dos custos, ou seja, além 

de redução de custos, possibilitou formas de inovação em produtos. 

Para as micro e pequenas empresas, a utilização do regime aduaneiro especial de 

drawback possibilita aumento da qualidade dos insumos e redução de custos, mas não aumentou, 

na visão dessas empresas, a competitividade e o volume de vendas. 
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No mesmo estudo, os autores alertam para os problemas de defasagem das micro e 

pequenas empresas do setor de bens de capital, como a baixa escala produtiva, defasagem 

tecnológica, entre outros, apontando para a necessidade de coordenação de políticas públicas que 

pretendam aumentar a competitividade brasileira, tendo em vista que apenas a desoneração de 

impostos é insuficiente para aumentar a competitividade de empresas que sequer são competitivas 

internamente. 

Desiderá Neto (2011) analisa o drawback como incentivo às exportações entre os anos 

de 2004 e 2010, estabelecendo como hipóteses de sucesso que as exportações realizadas sob o 

regime de drawback devem apresentar crescimento anual maior do que o crescimento das 

exportações totais e/ou que as exportações com drawback aumentem gradativamente sua 

participação sobre as exportações de produtos industrializados. 

Na análise, o autor afirma que de 2004 a 2006 o regime cumpriu sua função de 

estimular as exportações, porém, desde 2004 vem sendo observada a diminuição da taxa de 

crescimento das exportações com drawback em relação às exportações totais, sendo que a partir de 

2007 as exportações com drawback passam a crescer menos do que as exportações totais.  

O autor ainda observa que o regime passa a perder espaço em relação às exportações 

totais a partir de 2007, jamais voltando a apresentar os resultados observados no período de 2004 

a 2006. 

Por outro lado, os estudos apontam alguns problemas relacionados ao mecanismo de 

drawback, como o custo da desoneração, as dificuldades de operacionalização e a possibilidade de 

usar os mecanismos para fraudes. 

Os debates acerca dos custos de desoneração dizem respeito principalmente à eficiência 

do gasto público, ou seja, se as renúncias de receitas oriundas de benefícios fiscais não poderiam 

gerar melhores resultados se empregadas em outros programas ou políticas públicas. 

Com relação às dificuldades de operacionalização, essas dizem respeito principalmente 

à estrutura pública disponibilizada para a administração, apuração e fiscalização do mecanismo que 

devem ser praticamente concomitantes com as atividades empreendidas pelos beneficiários. Nessa 

questão, é importante observar que a informatização de processos tende a diminuir eventuais 

dificuldades operacionais. 
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Por fim, podemos destacar a utilização do mecanismo para fraudes em função da 

desoneração de impostos proporcionada na importação de insumos. Como a desoneração inicial 

geralmente reduz os custos dos insumos em torno de 20 a 30%, essa prática é utilizada para 

conseguir oferecer esses insumos com preços abaixo dos praticados no mercado. Informatização 

do mecanismo, fiscalização e outras práticas têm contribuído para o combate a esse tipo de fraude.  

 

2.7.1 A participação do drawback nas exportações do Brasil  

 

O drawback representou 23% do total exportado pelo Brasil no ano de 2017, somando 

US$ 50, 1 bilhões exportados sobre US$ 217.7 bilhões. De acordo com a classificação por fator 

agregado do MDIC, os produtos manufaturados apresentaram participação de 31,1% produtos 

semimanufaturados apresentaram participação de 39,5% e básicos apresentaram participação de 

11,9%. 

Segundo dados disponibilizados pelo MDIC, a participação do drawback nas 

exportações brasileiras tende a orbitar entre 20 e 25% do total das exportações brasileiras22. 

 

2.8 O RECOF na literatura acadêmica 

 

Há certa dificuldade em se analisar resultados oriundos do regime aduaneiro especial 

de RECOF, considerando que a apuração desse regime até o ano de 2016 era realizada por meio de 

escrituração contábil e, em razão disso, a divulgação de dados do regime esbarra em questões legais 

que protegem o sigilo fiscal e contábil dos beneficiários. 

Essa dificuldade também é notada na ausência de literatura acadêmica que analise o 

instrumento. 

O estudo do referido regime limita-se praticamente a enumerar as reduções de custos 

operacionais da cadeia logística; a redução da necessidade de capital de giro para o pagamento de 

impostos e também a redução de problemas de estoque e oferta com a utilização do instrumento. 

Não há, até o momento abordagens econométricas nem avaliação em relação a outros regimes.  

                                                
22 Dados consolidados de drawback. Disponível em: http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/drawback/dados-

consolidados-de-drawback. Acesso em 25 de março de 2018. 
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Monteiro Júnior, Vendrametto e Rocha (2012) analisam os impactos do RECOF para 

o setor automotivo concluindo que ocorre aumento de competitividade por meio da melhor gestão 

de estoques, redução de custos e diminuição de problemas de oferta. 

Guarnieri, Bortoli, Dutra e Hatakeyama (2008) analisam o RECOF para um caso 

específico de uma empresa do setor automobilístico enumerando vantagens como a redução da 

necessidade de capital de giro para pagamento de impostos e redução de custos. 

Os autores informam que há dificuldade de integração entre as empresas e que se 

houvesse integração de toda a cadeia de suprimentos, melhores resultados poderiam ser alcançados. 

 

2.9 Conclusão do capítulo  

 

Tendo apresentado o referencial teórico, cabe informar que o presente trabalho se 

ancorará principalmente nas perspectivas teóricas que consideram as exportações como 

importantes para o crescimento econômico tanto de um país quanto de suas regiões, considerando 

também a importância do que é exportado para o fomento do crescimento econômico, em especial 

os bens manufaturados que, por suas características já mencionadas, possibilitam maior 

contribuição para o crescimento econômico, como propõem Rodrik (2004) e também a teoria 

estruturalista e sua ênfase na necessidade de fomento ao setor industrial 

Além disso, o trabalho também se ancorará nas perspectivas da teoria da complexidade 

econômica que classifica os bens em mais e menos complexos de acordo com o acúmulo de 

capacidades envolvidas em seu desenvolvimento, sendo que bens manufaturados, por incorporarem 

diferentes técnicas e tecnologias tendem a ser considerados mais complexos. 

Dessa forma, o presente trabalho utilizará principalmente o ICP-desenvolvido a partir 

dos conceitos da teoria da complexidade econômica- como métrica para a análise quantitativa que 

irá avaliar as exportações regionais brasileiras a fim de analisar se os instrumentos selecionados 

refletem a concentração e a desigualdade ou se, ao contrário, diminuem a concentração e a 

desigualdade. 

3. METODOLOGIA 

 

A metodologia pretenderá analisar o problema de pesquisa de forma a oferecer uma 

abordagem quantitativa a partir da métrica e dos conceitos da teoria da complexidade econômica e 
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seus desdobramentos de forma a fornecer subsídios para a discussão acerca da desigualdade 

regional das exportações brasileiras, e implicações dessa desigualdade para as políticas públicas de 

comércio exterior, analisando a utilização do instrumento de drawback. 

Primeiramente será apresentada a hipótese de pesquisa e, em seguida o modelo de 

análise. 

 

3.1 Hipótese de pesquisa 

 

A hipótese a ser verificada é a de que o instrumento de política pública de comércio 

exterior objeto da análise contribui de forma limitada para a convergência do comércio exterior 

brasileiro, como observado anteriormente por Carneiro et al (2012), funcionando mais como um 

reflexo da concentração e da desigualdade do que um instrumento para reverter o quadro. O uso do 

ICP, métrica oriunda do índice de complexidade econômica, permitirá uma nova abordagem que 

insere uma dimensão de competitividade na análise, tendo em vista que o cálculo do índice é 

realizado de forma dinâmica, ou seja, é calculado em relação aos demais países que também 

exportam os produtos que os estados brasileiros exportam, permitindo uma análise da 

competitividade a partir de um prisma global. 

Além disso, a abordagem também permitirá analisar o uso de um instrumento de 

política pública e sua influência na concentração e desigualdade. Ainda que a concentração da 

sofisticação das exportações brasileiras já tenha sido observada, a aplicação da métrica nas análises 

dos instrumentos de políticas pode oferecer contribuições ao debate. 

 

 

 

 

3.2 Métodos e análises utilizados 

 

Serão empreendidas duas análises: uma a partir do cálculo do coeficiente de correlação 

de Pearson (r) e outra a partir da participação percentual dos estados no total das exportações do 

Brasil. 
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O coeficiente (r) de correlação produto-momento de Pearson mede a intensidade e a 

direção da relação entre duas variáveis e é utilizado para variáveis contínuas.  

Dessa forma, quanto mais próximo de 1 maior é a relação positiva entre duas variáveis, 

enquanto quanto mais próxima de -1, maior é a relação negativa entre as duas variáveis, ou seja, 

quando uma aumenta, a outra diminui (Bussab e Moretin, 2010). A relação positiva entre duas 

variáveis indica que elas tendem a variar positivamente ao longo de um intervalo de tempo 

selecionado. Já a relação negativa mostra que, num dado intervalo de tempo, uma variável tende a 

aumentar enquanto a outra diminui. 

Cabe lembrar que o coeficiente de correlação não define se há nem o grau de 

dependência, nem a influência de uma variável sobre a outra. O coeficiente de correlação apenas 

informa como duas variáveis se alteram durante um período, podendo ou não ocorrer interações 

entre uma e outra. Todavia, essa afirmação só pode ser observada a partir da utilização de outros 

métodos estatísticos. 

Em complemento à utilização da correlação de Pearson serão apresentados dados de 

exportações por estado, objetivando oferecer um quadro que complemente os cálculos de 

correlação, tendo em vista que a correlação investiga apenas a associação linear entre duas 

variáveis, sem, no entanto, oferecer maiores informações acerca da participação das variáveis que 

estão sendo observadas em relação ao total, por exemplo. 

Considerando a abordagem realizada pelo presente trabalho, apresentar apenas a 

correlação não seria suficiente para observar a concentração e a desigualdade nas exportações por 

estado, já uma correlação com valores significativos pode concomitantemente apresentar baixa 

participação no total geral das exportações brasileiras.  

Para tanto, foram analisadas apenas as correlações que apresentaram valores entre 0,5 

e 1 para indicar correlação positiva e entre -0,5 e -1 para indicar correlação negativa entre as 

variáveis analisadas calculadas a partir de participações que tenham alcançado pelo menos 10 p. p. 

em uma das variáveis selecionadas. Os demais resultados encontrados que preencheram as 

condições para cálculo de correlação e participação, mas que não apresentaram os valores 

supracitados estão disponibilizados no Anexo A. 

Como citado, correlações calculadas a partir de valores pouco significativos tendem a 

oferecer uma abordagem limitada, prejudicando a análise. 
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Sendo assim, uma análise que associe a correlação de Pearson com a participação 

percentual tende a ser mais completa, permitindo oferecer uma abordagem mais robusta do 

problema de pesquisa. 

Tendo introduzido os dois modelos de análise que serão utilizados, cabe, neste 

momento, apresentar os tipos de dados que serão utilizados na análise. 

 

3.3 Tipos de dados que serão utilizados 

 

Quando da apresentação dos instrumentos de política pública de comércio exterior, 

ainda no primeiro capítulo do presente trabalho, foram explanados vários instrumentos, 

classificando-os em três categorias principais e não excludentes: financiamento e garantias, 

promoção e capacitação para exportar, zonas fracas e de livre comércio e desonerações tributárias. 

Observando esses instrumentos a partir do referencial teórico, é lícito afirmar que de 

todos os instrumentos apresentados, aqueles que possuem maior afinidade com os conceitos e 

paradigmas das teorias de crescimento endógeno, da complexidade econômica e da teoria 

estruturalista são os instrumentos classificados como desonerações tributárias, principalmente o 

drawback e o RECOF. 

Essa afinidade é em grande parte relacionada à necessidade de transformação 

necessária para a fruição das desonerações tributárias, ou seja, para usufruir das desonerações 

tributárias previstas nos dois instrumentos destacados, é mandatório que ocorra a incorporação do 

insumo desonerado ao produto exportado. 

No caso de uma exportação de um bem de capital que incorpore um motor importado 

como insumo desonerado, por exemplo, todo o processo produtivo só é possível se houver 

disponibilidade de capital humano qualificado para realizar todos os processos necessários para a 

correta produção do bem de capital. O fato do produto ser exportado também implica uma série de 

requisitos como a própria competitividade a partir da disponibilização de um produto no mercado 

internacional. 

Retomando alguns conceitos anteriormente colocados, pode-se afirmar que o cenário 

acima descrito permite inferir a presença de elementos endógenos que fomentam o crescimento 
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econômico como o desenvolvimento do capital humano, os encadeamentos para frente e para trás, 

com a composição de novos produtos a partir dos produtos que já estão disponíveis, entre outros. 

A partir da abordagem da teoria estruturalista, também é possível conceber a utilização 

do drawback e do RECOF como instrumentos que permitem o alcance de estágios considerados 

importantes por essa teoria. 

A exportação do bem de capital do exemplo descrito acima já caracterizaria, em parte, 

um cenário pós “mudança estrutural”,  considerando que a própria competitividade do produto no 

mercado internacional já pressupõe a transformação de uma determinada economia, ou seja, se o 

produto é competitivo, isso quer dizer que o patamar de mudança estrutural já foi alcançado e que 

o alcance desse patamar permite ofertar produtos em condições semelhantes às daqueles 

concorrentes que ocupam a liderança no cenário internacional. 

A produção e exportação de um bem de capital também demonstra o crescimento do 

setor industrial, considerado fundamental no paradigma da teoria estruturalista. 

Por fim, esses instrumentos também possuem afinidades com a teoria da complexidade 

econômica e seus desdobramentos, já que permitem a acumulação das chamadas capacidades 

(capabilities), já que a incorporação de insumos desonerados aos produtos exportados, de acordo 

com essa teoria, só é possível quando existem essas capacidades.  

Além disso, como a teoria da complexidade econômica pressupões que as exportações 

são uma proxy da diversidade de um país, a exportação de produtos que incorporam insumos 

importados permitiria também mais uma alternativa de ampliação dessa diversidade. 

A maior identificação desses dois instrumentos com as teorias elencadas anteriormente 

não quer dizer que outros instrumentos não possam estar relacionados a essas teorias, mas sim que 

a afinidade do drawback e do RECOF é mais facilmente identificável. 

Instrumentos de financiamento e garantias, podem ser concedidos a produtos que não 

apresentam processos de transformação mais elaborados, tendendo a ser menos complexos. Além 

disso, esses instrumentos estão mais diretamente ligados a aspectos comerciais como a 

disponibilidade de capital de giro, garantias por não pagamento, entre outros. 

Zonas francas e de livre comércio não estão uniformemente distribuídas por todos os 

estados brasileiros e precisam obedecer a alguns requisitos para sua implementação e 

funcionamento. 
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Instrumentos de promoção e capacitação também podem ser aplicados à exportação de 

todos os tipos de produtos. Além disso, há clara dificuldade em identificar a relação entre esses 

instrumentos e seus resultados nas exportações, a não ser que a análise seja realizada de forma 

qualitativa e em nível micro, abordando, diretamente, cada um dos beneficiários desse tipo de 

instrumento. 

Essa mesma observação pode ser aplicada ao RECAP, embora esse instrumento 

também se enquadre como desoneração tributária. 

Tendo identificado o drawback e o RECOF como os instrumentos de políticas públicas 

de comércio exterior mais facilmente identificáveis com os referencias teóricos no qual o presente 

trabalho pretende estruturar sua análise e, especificamente a partir da teoria da complexidade 

econômica e seus desdobramentos, urge, neste momento realizar novamente uma escolha 

metodológica e justificá-la. 

As exportações brasileiras possuem diferentes códigos com o objetivo de exercer 

controle administrativo, fiscal e estatístico. Esses códigos são denominados enquadramentos, 

podendo ou não se acumularem, dependo das disposições legais que os regulam23. 

Via de regra, desonerações tributárias não podem ser acumuladas. Isso significa 

basicamente que uma exportação ao amparo do drawback não pode ser concomitantemente 

enquadrada também como RECOF, embora um mesmo beneficiário possa utilizar os dois regimes 

para a exportação de seus produtos, ele não pode acumular os dois instrumentos na mesma operação 

de exportação. 

Até meados de 2016, as exportações brasileiras via RECOF eram apuradas por 

escrituração digital, passando a dispor de código de enquadramento específico somente a partir do 

referido ano. Sendo assim, as exportações via RECOF não poderiam até o ano de 2016 serem 

identificadas utilizando o código de enquadramento, razão pela qual o instrumento de RECOF não 

será analisado neste trabalho, embora deva-se ponderar a atuação do instrumento quando da análise 

dos resultados. 

Em função dos impedimentos para a apuração do referido instrumento e da 

disponibilidade estatística, o drawback (código de enquadramento 81101 e 81105) será o único 

instrumento a ser analisado neste trabalho.  
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Também serão utilizados dados oriundos das exportações que possuem o código de 

“exportações normais” (código de enquadramento 80000). Essas exportações, a princípio, não são 

objeto de nenhum instrumento de política pública de comércio exterior, salvo aqueles que 

envolvem promoção e capacitação, que também podem estar presentes nas exportações com 

enquadramento de drawback e também a hipótese já mencionada relacionada ao uso do 

instrumento de RECOF. 

Além disso, essas exportações não acumulam, ou seja, não há como uma exportação 

ser ao mesmo tempo exportação normal e drawback. Nesse caso, se houve exportação com 

drawback, o código de enquadramento é apenas de drawback. 

Tendo estabelecido e informado os critérios para definir os dados dos dados a serem 

utilizados, o próximo item tratará de como o modelo de análise escolhido se relaciona com a 

hipótese de pesquisa. 

 

3.4 Hipótese de pesquisa e relação com o modelo escolhido 

 

A escolha pela análise utilizando a correlação de Pearson e a participação por estado 

no total das exportações brasileiras, juntamente com os dois tipos de dados (drawback e 

exportações normais) selecionados permitirão observar a hipótese de pesquisa ao demonstrar que 

a utilização do instrumento de drawback tende a refletir a concentração e a desigualdade das 

exportações. 

Dessa forma, espera-se que uma correlação alta e positiva entre as exportações com 

enquadramento de drawback e as exportações com enquadramento de exportações normais seja 

observada, principalmente nos estados em que já é observado forte viés exportador a partir de 

determinados critérios, critérios estes que serão definidos e explanados a seguir. 

 

 

 

3.5 Estrutura da base de dados 
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As fontes originais dos dados serão a Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e o Atlas de Complexidade 

Econômica. 

Os dados oriundos da Secretaria de Comércio Exterior abarcam as exportações com 

enquadramento de drawback e as exportações com enquadramento de exportações normais, de 

acordo com a classificação de NCM posição que, conforme já elucidado, equivale à classificação 

SH4. 

O Atlas de Complexidade Econômica será utilizado para fornecer o Ìndice de 

Complexidade dos Produtos (ICP) também disponível utilizando a classificação de mercadorias do 

SH4. Para cada ano, o ICP oferece um ranking de complexidade, sendo que um cada código SH4 

sua complexidade específica, não existindo valores iguais para diferentes códigos. 

A partir da extração do ICP da base de dados do Atlas de Complexidade Econômica, 

Em seguida, os dados serão compatibilizados entre si e analisados a partir de duas dimensões: 

temporal e transversal. 

A dimensão temporal dirá respeito ao corte dos dados para o período compreendido 

entre os anos 2000 e 2016, 2011 e 2014 e 2011 e 2016. 

Para isso, são realizadas análises por períodos específicos, análises gerais e correlações. 

O período especificado será entre os anos de 2000 e 2016. Serão destacados o período entre 2011 

e 2014, considerado o período recorde na exportação de commodities pelo Brasil; e também o 

período entre 2011 e 2016, momento que se caracterizou por queda no ritmo de crescimento, 

seguida por queda real no PIB, segundo dados do IBGE. 

Segundo o IBGE, a trajetória de queda do PIB brasileiro teve início a partir de 2011, 

quando o país cresceu 4% em relação ao ano anterior de 2010, em que cresceu 7,5%. O ano de 

2012 apresentou crescimento 1,9%; 2013, 3,0%; 2014, 1,5%; culminado nos números negativos de 

2015 (3,8% de queda) e 2016 (queda de 3,6%)24. 

A escolha por observar esses dois períodos em particular se dá em função de avaliar se 

períodos de valorização global de preços de commodities ou do período de queda do crescimento 

econômico brasileiro possam ter contribuído para influenciar os resultados. No entanto, cabe 

                                                
24 IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Agencia de Notícias. Disponível em: 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/2013-agencia-de-noticias/releases/9439-pib-recua-3-6-em-2016-e-fecha-ano-em-r-6-3-

trilhoes.html. Acesso em 18 de fevereiro de 2018. 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/2013-agencia-de-noticias/releases/9439-pib-recua-3-6-em-2016-e-fecha-ano-em-r-6-3-trilhoes.html
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/2013-agencia-de-noticias/releases/9439-pib-recua-3-6-em-2016-e-fecha-ano-em-r-6-3-trilhoes.html
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considerar que tais afirmações só podem ser feitas a partir de maiores análises que estão além do 

escopo do presente trabalho. 

A dimensão transversal permitirá a comparação das exportações por estado a partir de 

faixas de complexidade selecionadas. Foram escolhidas seis faixas de complexidade de tamanhos 

iguais.  

O índice de complexidade econômica foi dividido em seis faixas diferentes para 

permitir a comparação entre os estados ao longo dos anos, de forma a incluir todos os anos e 

contemplar todos os índices de complexidade. As faixas abarcam todos os valores encontrados para 

a complexidade dos produtos no período que será analisado (2000 a 2016) e apresentam o mesmo 

tamanho, com diferença de 2,1 pontos em cada uma delas com intervalos fechados à esquerda e 

abertos à direita, de forma a permitir que possam ser realizadas diferentes comparações.  

Os intervalos utilizados foram: -5,72 a -3,62 (1ª faixa); -3,62 a -1,53 (2ª faixa); -1,53 a 

0,555 (3ª faixa); 0,555 a 2,64 (4ª faixa); 2,64 a 4,73 (5ª faixa) e 4,73 a 6,83 (6ª faixa). 

A preferência por seis faixas de complexidade também foi influenciada por permitir 

visualizar o aumento da participação percentual dos estados até a 3ª faixa de complexidade dos 

produtos, seguida por uma queda a partir da 4ª faixa de complexidade, considerando que durante a 

análise foi verificado que 39% das exportações brasileiras encontram-se concentradas em produtos 

até a terceira faixa de complexidade25. 

Após a aplicação dos cortes temporais e transversais para a estruturação da base de 

dados, é necessário esclarecer como foram feitos os cálculos de correlação e participação. 

 

 

 

 

3.6 Estrutura dos cálculos de correlação e participação 

 

                                                
25 Disponível em: http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/estatisticas-de-comercio-exterior/comex-vis/frame-ppe. 

Acesso em 13 de fevereiro de 2018. 
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Para os cálculos de correlação primeiramente foram selecionadas as faixas de 

complexidade e, em seguida, as exportações de cada estado brasileiro também foram selecionadas 

a partir de cada uma das faixas de complexidade, utilizando os enquadramentos de drawback em 

uma coluna e exportações normais. 

A partir dessa seleção forma feitos os cálculos de correlação utilizando valores 

absolutos de exportação. 

Importante observar, neste ponto, que correlações só podem ser calculadas quando há 

pares completos nas variáveis analisadas, neste caso, quando houve exportação nas faixas e nos 

períodos selecionados com os respectivos enquadramentos já mencionados. 

Como poderá ser observado mais adiante, quando da apresentação de alguns resultados 

observados, alguns estados não apresentam pares completos e, portanto, não são elencados na 

análise. Quando não ocorrem pares completos em todos os anos e faixas selecionados atribuiu-se 

zero (0) aos valores faltantes. 

A primeira variável do cálculo da correlação de Pearson (r) foram as exportações 

utilizando o enquadramento de drawback e a segunda variável foram as exportações com 

enquadramento de exportações normais. Sendo assim a forma de cálculo de correlação apresenta a 

seguinte estrutura:  

 

Correlação (drawback, exportações normais). 

 

Sendo assim, a fórmula e as variáveis empregadas são descritas a seguir: 

 

 

 

Onde: 

 

x representa as exportações com drawback; 

y representa as exportações normais, conforme definição anterior; 

�̅� representa a média das exportações com drawback 

�̅� representa a médias das exportações normais 
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Dessa forma, caso o resultado da correlação de Pearson seja positivo e se aproxime de 

1 para determinada faixa selecionada e período de tempo, quer dizer que as exportações por estado 

utilizando o enquadramento de drawback relacionam-se positivamente com as exportações com 

enquadramento de exportações normais, aumentando ao longo do tempo. 

Por outro lado, caso a correlação de Pearson seja negativa e se aproxime de -1 quer 

dizer que as exportações por estado, faixa e período selecionado utilizando o enquadramento de 

drawback relacionam-se negativamente com as exportações com enquadramento de exportações 

normais, aquelas diminuindo à medida que estas aumentam. 

Para os cálculos das participações das exportações dos estados brasileiros nas seis 

faixas de complexidade, os números absolutos das exportações nos dois enquadramentos 

selecionados serão ponderados pelas exportações totais, a fim de obter as participações percentuais 

tanto em drawback quanto em exportações normais. 

 

4. RESULTADOS ENCONTRADOS 

 

4.1 O período entre 2000 e 2016 

 

No período compreendido entre 2000 e 2016, na primeira faixa de complexidade, 

destaca-se a participação nas exportações de drawback dos estados do Pará (41,42%), Ceará 

(22,57%) e Goiás (24,30%). Para as exportações normais, o número desses estados foram 0,13%; 

1,46% e 1,21%. 

Para as chamadas exportações normais, destaque-se a participação do estado do Rio de 

Janeiro no período analisado, com 79,13% de participação, sem, no entanto, apresentar participação 

nas exportações utilizando o drawback. 

Embora alguns estados apresentem números significativos para a faixa de 

complexidade selecionada, não foram encontradas correlações significativas para o período. 

Na segunda faixa de complexidade selecionada, destaca-se a participação nas 

exportações com drawback dos estados do Espírito Santo (40,32%) e Minas Gerais (18,88%). Esses 

mesmo estados também apresentaram correlações de 0,60 e 0,90 respectivamente para o período. 
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O estado do Espírito Santo apresentou participação nas exportações normais de 2,24%, enquanto 

Minas Gerais apresentou 26,74% de participação em exportações normais no período. 

Os estados do Pará, São Paulo e Rio de Janeiro apresentaram participações de, 

respectivamente 7,98% e 15,49%; 5,95% e14,22% e 0,07% e 13,63%, para drawback e exportações 

normais mas não apresentaram correlações significativas para o período selecionado, de acordo 

com os parâmetros definidos anteriormente. 

Na terceira faixa de complexidade selecionada, cabe destacar a participação dos estados 

do Pará, Espírito Santo e Minas Gerais, com respectivamente 21,83% 16,11%; 13,59% e utilizando 

o instrumento de drawback. Todavia, a participação das exportações desses estados em exportações 

normais foi de 1,79%; 7,88% e 3,26%. 

Por outro lado, estados com participação significativa em exportações normais não 

apresentaram participação significativa em drawback, como o estado de São Paulo com 24,28% 

em exportações normais e 9,51% em drawback. e o estado do Mato Grosso com 12,79% de 

participação em exportações normais e 0,17% em drawback;  

Nenhum desses estados apresentou correlações significativas, de acordo com os 

critérios selecionados, para o período. 

A partir da 4ª faixa de complexidade, é possível perceber a prevalência na participação 

de alguns estados, tanto em se tratando de exportações normais, quanto utilizando o drawback. 

O estado de São Paulo apresenta participações de 34,55% nas exportações com 

drawback e 33,99% nas exportações normais, sem, no entanto, apresentar correlações significativas 

para o período. 

O estado de Santa Catarina apresentou participação nas exportações com drawback de 

12,70% e nas exportações normais de 9,54% e correlações para o período de 0,53. 

O estado do Paraná apresentou participação de 11,07% nas exportações normais e 

9,09% nas exportações com drawback, apresentando correlação negativa de -0,83. 

Para a 5ª faixa de complexidade, o estado de São Paulo apresentou participações de 

mais de 50% em drawback e exportações normais e correlação de 0,51 para o período.  

Cabe destacar também o estado de Santa Catarina, com participação em drawback de 

10,88% e em exportações normais de 4,0¨% e correlação de 0,79. 

Para a 6ª faixa de complexidade, as participações foram de 62,68% com drawback e 

53,87% em exportações normais para São Paulo, Rio Grande do Sul com 14,89% de participação 
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em drawback e 11,24% em exportações normais e Minas Gerais com 6,60% de participação em 

drawback e 10,60% de participação em exportações normais.  

São Paulo e Rio Grande do Sul apresentaram correlações para o período e a faixa 

selecionada de 0,55 e 0,93 e Minas Gerais não apresentou correlação. 

A tabela abaixo apresenta um quadro resumo com os resultados do período 

selecionado. 

 

Tabela 3- Quadro resumo das correlações e participações encontradas para o período entre 

2000 e 2016 

FAIXA UF DB(%) EXP. NORMAIS(%) CORRELAÇÃO 

FAIXA 1 

PA 41,42 O,13 - 
CE 22,57 1,46 - 
GO 24,30 1,21 - 
RJ - 79,13 - 

FAIXA 2 

ES 40,32 2,24 0,60 
MG 18,88 26,74 0,90 
PA 7,98 15,49 - 
SP 5,95 14,22 - 
RJ 0,07 13,63 - 

FAIXA 3 

PA 21,83 3,26 - 
ES 16,11 1,79 - 

MG 13,59 7,88 - 
SP 9,51 24,28 - 
MT 0,17 12,79 - 

FAIXA 4 
SP 34,55 33,99 - 
SC 12,70 9,54 0,53 
PR 9,09 11,07 (-0,83) 

FAIXA 5 
SP 50,74 53,79 0,51 
SC 10,88 4,0 0,79 

FAIXA 6 
SP 62,68 53,87 0,55 
RS 14,89 11,24 0,93 

MG 6,60 10,69  
Fonte: SECEX/MDIC; Atlas de Complexidade Econômica. Elaboração da autora. 

 

 

 

4.2 O período entre 2011 e 2014 

 

No período entre 2011 e 2014, denominado como o período de boom das commodities, 

cabe destacar para a primeira faixa de complexidade, a participação dos estados do Ceará com 
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86,35% de participação nas exportações com drawback e 0,72% de exportações normais e o estado 

do Rio de Janeiro, com 77,75 % de participação em exportações normais, sem apresentar 

participação nas exportações com drawback. Para a faixa selecionada, o estado do Ceará 

apresentou correlação negativa (-0,70). 

Para a segunda faixa de complexidade, cabe destacar a participação dos estados do 

Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, São Paulo e Rio de Janeiro As participações foram de 46,73% 

e 2,08%; 16,43% e 31,01%; 8,27% e 17,34% 3,65% e 13,93%, 0,03% e 12,42% e respectivamente. 

Todavia, não foram encontradas correlações significativas. 

Para a terceira faixa de complexidade, os estados de Pará, Minas Gerais, Rio de Janeiro 

Rio Grande do Sul e Paraná não apresentaram correlações significativas, mas apresentaram 

participações de 22,31% e 2,93%; 17,45% e 6,52%; 12,34% e 1,70%; 2,19%, 5,28% e 10,62%; 

2,19% e 15,04%; e em exportações utilizando o instrumento de drawback e exportações normais, 

respectivamente. Destaque-se a correlação negativa para o estado de São Paulo (-0,58) que 

apresentou participações em exportações utilizando o drawback e exportações normais de 7,68% 

e 24,93%.  

Para a quarta faixa de complexidade no período selecionado, as participações em 

exportações utilizando o drawback e exportações normais foram de 10,12% e 12,12% para o estado 

do Paraná. Para o estado do Rio Grande do Sul, as participações foram de 10,23% e 12,41%. Para 

o estado de Santa Catarina, as participações foram de 12,87% e 10,09% e para o estado de São 

Paulo, as participações foram de 38,93% e 34,26%. Não houve correlações significativas para o 

período. 

Para a 5ª faixa de complexidade, o estado de São Paulo apresentou participações de 

54,62% nas exportações utilizando o drawback e 55,55% nas exportações normais e correlação de 

0,54. O estado de Santa Catarina apresentou participações de 16,06% em exportações utilizando o 

drawback e 4,29% em exportações normais e correlação de 0,77. O estado do Rio Grande do Sul 

apresentou participação de 10,05% nas exportações com drawback e 10,72% nas exportações 

normais e correlação de 0,97. Por fim, o estado de Minas Gerais apresentou participação em 

exportações utilizando o drawback de 4,5% e exportações normais de 11,97%, e correlação positiva 

de 0,64. 

Na 6ª faixa de complexidade, o estado do Rio Grande do Sul apresentou participação 

de 5,53% nas exportações com drawback e 12,54% nas exportações normais e correlação de 1 
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enquanto São Paulo participou com 88,37% nas exportações com drawback e 64,93% nas 

exportações normais e correlação negativa entre as variáveis (-0,56). 

 

Tabela 4- Quadro resumo das correlações e participações encontradas para o período 

entre 2011 e 2014: 

FAIXA  UF DB(%) EXP. NORMAIS(%) CORRELAÇÃO 

FAIXA 1 

     
 CE 86,35 0,72 (-0,70) 
     
 RJ - 77,75 - 

FAIXA 2 

 ES 46,73 2,08  
 MG 6,43 31,01  
 PA 8,27 17,34  
 SP 3,65 13,93  
 RJ 0,03 12,42  

FAIXA 3 

 PA 22,31 2,93  
 MG 17,45 6,52  
 RJ 12,34 1,70  
 SP 7,68 24,93 (-0,58) 
 RS 5,28 10,62  
 PR 2,19 15,04  

FAIXA 4 

 SP 38,93 34,26  
 SC 12,87 10,09  
 RS 10,23 12,41  
 PR 10,12 12,12  

FAIXA 5 

 SP 54,62 55,55 0,54 
 SC 16,06 4,29 0,77 

 RS 10,05 10,72 0,97 

 MG 4,5 11,97 0,64 

FAIXA 6 
 SP 88,37 64,93 (-0,56) 
 RS 5,53 12,54 0,55 
     

Fonte: SECEX/MDIC; Atlas de Complexidade Econômica. Elaboração da autora. 

 

 

 

 

4.3. O período entre 2011 e 2016 

 

Para o período selecionado as participações na primeira faixa de complexidade foram 

de 86,06% das exportações com drawback no estado do Ceará, que apresentou 0,59% de 

participação em exportações normais, enquanto o estado do Rio de Janeiro apresentou 76,82% de 
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participação em exportações normais, novamente sem apresentar participação nas exportações 

utilizando drawback. Não foram encontradas correlações significativas para o período e a faixa de 

complexidade analisados. 

Para a 2ª faixa de complexidade, destaque-se a participação em exportações com 

drawback e exportações normais dos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro 

e São Paulo, com 41,13% e 2,23%; 19,24% e 28,20%; 10,29% e 15,90%; 0,05% e 11,71% e 3,61% 

e 16,73%. Foram encontradas correlações negativas para o estado de Minas Gerais (-0,60) e Pará 

(-0,67). 

Já para a terceira faixa de complexidade, as participações apresentadas foram de 

10,87% e 1,31 para drawback e exportações normais no estado do Espírito Santo; 16,16% de 

exportações com drawback e 6,44% de exportações normais para o estado de Minas Gerais; 0,26% 

de exportações com drawback e 15,54% de exportações para o estado do Mato Grosso; 22,77% de 

exportações com drawback e 2,67 de exportações normais para o estado do Pará. 

Ainda para a terceira faixa de complexidade selecionada, houve participação de 

10,99% de exportações com drawback e 1,58% de exportações normais para o estado do Rio de 

Janeiro; 5,36% de participação das exportações com drawback e 10,61% de exportações normais 

para o Rio Grande do Sul e 7,77% de participação nas exportações com drawback para o estado de 

São Paulo, que também participou com 24,77% das exportações normais. De todos os estados, o 

único que apresentou correlação significativa para o período foi o estado do Rio Grande do Sul, 

com correlação negativa (-0,56). 

Para a quarta faixa de complexidade, o estado do Paraná participou com 9,47% das 

exportações com drawback e 12% das exportações normais; o estado do Rio Grande do Sul 

participou com 9,58% das exportações com drawback e 12,21% das exportações normais, o estado 

de Santa Catarina apresentou 13,20% de participação nas exportações com drawback e 9,17% de 

participação nas exportações normais, sendo também o único estado a apresentar correlação 

significativa para o período, apresentando correlação negativa (-0,66). O estado de São Paulo 

apresentou 35,35% de participação nas exportações com drawback e 33,49% de participação nas 

exportações normais. 

Para a quinta faixa de complexidade o estado de Minas Gerais apresentou participação 

de 4,01% nas exportações utilizando o drawback e 11,84% nas exportações normais; o estado do 

Rio Grande do Sul apresentou 9,91% de participação nas exportações utilizando drawback e 
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10,39% de participação nas exportações normais, apresentando também correlação positiva para o 

período (0,96); o estado de Santa Catarina apresentou participação de 16,85% utilizando o 

drawback e 4,34% em exportações normais. 

Já o estado de São Paulo apresentou 55,16% de exportação utilizando drawback e 

54,21% de participação em exportações normais, e correlação positiva para o período (0,79).  

Já para a sexta faixa de complexidade, o estado do Rio Grande do Sul apresentou 3,92% 

de participação em exportações utilizando drawback e 10,70% de participação em exportações 

normais, apresentando correlação próxima de 1. São Paulo apresentou participação de 91,32% nas 

exportações com drawback e 68,63% de participação em exportações normais, apresentando 

correlação negativa para o período (-0,59). 

 

Tabela 5-Quadro resumo das correlações e participações para o período entre 2011 e 

2016: 

FAIXA UF DB(%) EXP. NORMAIS(%) CORRELAÇÃO  

FAIXA 1 
CE 86,06 0,59 - 
RJ - 76,82  

FAIXA 2 

ES 41,13 2,23  
MG 19,24 28,20 (-0,60) 
PA 10,29 15,90 (-0,67) 
SP 3,61 16,73  
RJ 0,05 11,71  

FAIXA 3 

PA 22,77 2,67  
MG 16,16 6,44  
RJ 10,99 1,58  
ES 10,87 1,31 (-0,59) 
SP 7,77 24,77  
RS 5,36 10,61 (-0,54) 
MT 0,26 15,54  

FAIXA 4 

SP 35,35 33,49  
SC 13,20 9,27 -0,66 
RS 9,58 12,21  
PR 9,47 12,00  

(continua) 

 

(continuação) 

FAIXA UF DB(%) EXP. NORMAIS(%) CORRELAÇÃO  

FAIXA 5 

SP 55,16 54,21 0,79 
SC 16,85 4,34  
RS 9,91 10,39 0,96 

MG 4,01 11,84  

FAIXA 6 SP 91,32 68,63 (-0,59) 
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RS 3,92 10,70 1,0 
Fonte: SECEX/MDIC; Atlas de Complexidade Econômica. Elaboração da autora. 

 

4.4 Análise dos resultados encontrados e sua relação com a hipótese de pesquisa 

 

O fato verificado na análise de que em alguns estados nenhuma empresa utilizou o 

instrumento de drawback para algumas faixas selecionadas, já demonstra a presença de 

características diversas ao se focar o estudo a partir das exportações regionais e também a 

necessidade de se considerar o foco regional na formulação e implementação de políticas públicas 

que permitam o alcance de estágios de desenvolvimento propícios para que as empresas se tornem 

competitivas internamente e possam, em seguida, se inserirem mercado internacional. 

Os resultados encontrados demonstram a importância de alguns produtos e a grande 

participação de estados em que as exportações dos produtos são preponderantes, como o minério 

de ferro para os estados de Pará e Minas Gerais e petróleo e seus derivados para Espírito Santo e 

Rio de Janeiro. 

A partir da 4ª faixa de complexidade em todos os períodos analisados, é possível 

perceber a prevalência dos estados das regiões Sul e Sudeste e a apresentação de correlações 

positivas para o período, principalmente os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

Não foram encontradas diferenças significativas entre os resultados encontrados para 

os períodos selecionados de 2000 a 2016; 2011 a 2014 e 2011 a 2016. 

As correlações negativas apresentadas para o estado de São Paulo em algumas faixas 

mais complexas juntamente com a grande participação do respectivo estado na mesma faixa podem 

indicar tanto uma espécie de escolha entre o uso ou não do instrumento. É bastante provável que o 

resultado encontrado para o estado de São Paulo apresente influência da utilização do regime de 

RECOF, já que o estado concentra mais de 60% das empresas usuárias do regime. Todavia, tal 

análise foge ao escopo deste trabalho. 

A observação de resultados próximos de 1 (um) em alguns estados, permite inferir que 

maior divulgação e integração do instrumento de drawback com as demandas locais poderiam 

alcançar melhores resultados, diminuindo custos de aquisição e propiciando melhores condições 

para a competição no mercado internacional, tendo em vista que a utilização do instrumento de 

drawback, como anteriormente citado, permite importações ou aquisição de insumos no mercado 

interno de insumos desonerados que venham a compor o produto final a ser exportado. 
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Ao observar os resultados apresentados, é possível inferir que a hipótese de pesquisa, 

de que há concentração e desigualdade nas exportações dos estados brasileiros e que o uso do 

instrumento de drawback reproduz esse quadro é confirmada em parte. Há certa concentração em 

determinadas faixas e preponderância de alguns estados, com correlações observadas 

principalmente nas faixas mais altas de complexidade. Todavia, como posto, os resultados 

apresentados para o estado de São Paulo suscitam maiores investigações. 

A observação dos resultados também permite realizar algumas observações acerca da 

própria política pública de comércio exterior, já que tanto os instrumentos como também as 

políticas públicas de comércio exterior se encontram todos inseridos em um contexto específico 

que influencia e é influenciado por vários fatores. 

Por se tratar de um assunto complexo, transversal e multifacetado porque condicionado 

e condicionante de outras variáveis, o comércio exterior pode perpassar desde questões 

macroeconômicas como modelos de taxa de câmbio e juros até aspectos ligados às características 

das empresas como propensão a exportar, entre outros. 

Tomando como referencial os chamados cinco estágios do ciclo político-administrativo 

das políticas públicas (Howlett, Ramesh e Perl, 2013), o capítulo a seguir expõe algumas sugestões 

para uma agenda de pesquisa futura que venha a analisar o comércio exterior como política pública.  

Intenciona-se contribuir para o debate levantando-se alguns pontos relevantes a partir 

da análise empreendida nesse trabalho, sem, no entanto, esgotar o tema. 
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5. O COMÉRCIO EXTERIOR COMO POLÍTICA PÚBLICA: SUGESTÕES 

PARA UMA FUTURA AGENDA DE PESQUISA. 

 

Antes de passar à análise do comercio exterior como política pública, cabe enumerar 

os cinco estágios do ciclo político-administrativo das políticas públicas: montagem da agenda, 

formulação, tomada de decisão, implementação e avaliação. 

 

5.1 A montagem da agenda  

 

A montagem da agenda de política pública é resultado de todo um momento anterior 

que traz o tema à discussão e preocupação dos atores envolvidos direta ou indiretamente, 

interagindo a partir de diferentes variáveis e em diferentes contextos sociais, econômicos, 

institucionais, ou seja, um contexto multivariável. Nesse sentido, como colocam Howlett, Ramesh 

e Perl (2013)26 ao analisar as diferentes interações entre as variáveis que dão forma à agenda: 

 

Essas variáveis eram entrelaçadas em um padrão “aninhado” de interação mútua 

em que a policy-making ocorre dentro de instituições, as instituições existem 

dentro de conjuntos dominantes de ideias e ideologias, as ideologias estão 

empregadas nas relações de poder na sociedade e as relações de poder se alojam 

dentro do ambiente social e material mais amplo. (Howlett, Ramesh e Perl, 

2013, p. 111). 

 

Estando o comércio exterior inserido e priorizado na agenda, tem-se em seguida, a 

formulação da política pública de comércio exterior. Todavia, cabem, neste momento, algumas 

considerações acerca da institucionalização da política pública de comércio exterior do Brasil, 

considerando que o atual arranjo institucional, conforme será observado, impacta toda a cadeia que 

compõe a estrutura da ação política nesse tema e da formulação da política pública em particular. 

 

                                                
26 Os autores definem esse estágio anterior como o contexto das políticas públicas. Esse contexto conformaria a forma 

como se dá a montagem da agenda e o entendimento de determinado tema/problema como prioritário ou não. 
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5.1.2 A institucionalidade da política pública de comércio exterior no Brasil 

 

O arranjo institucional da política pública de comércio exterior do Brasil é 

caracterizado pela ausência de um órgão que possa formular e implementar e ainda avaliar os 

resultados da implementação de políticas públicas de comércio exterior. 

Fernandes (2010) coloca que a criação da Câmara de Comercio Exterior (CAMEX) foi 

concebida durante o governo Fernando Henrique Cardoso para substituir a CACEX (Carteira de 

Comercio Exterior) e dar novo arranjo institucional ao órgão governamental responsável pela 

política pública de comércio exterior, com prevalência hierárquica sobre os demais órgãos do 

colegiado e com as funções de formulação e avaliação. Todavia, o arranjo foi sendo alterado ao 

longo do tempo e atualmente não há prevalência hierárquica entre os componentes do colegiado. 

Outrossim, embora tenham ocorrido notáveis avanços como a recente implantação do 

Portal Único de Comercio Exterior que evidenciam a cooperação entre os diferentes órgãos 

atuantes no comercio exterior, a existência de instrumentos como o drawback e o RECOF que, em 

suma, tratam-se de instrumentos semelhantes e por vezes até concorrentes de desoneração tributária 

para estimular o comercio exterior,  evidenciam a sobreposição e a ausência de coordenação na 

implementação de políticas públicas relacionadas a esse tema. 

Convém também destacar, a sobreposição de iniciativas, como as estratégias de 

promoção comercial empreendidas nos diferentes órgãos como MICS (Ministério da Indústria, 

Comércio Exterior e Serviços), MRE (Ministério das Relações Exteriores) e APEX (Agencia de 

Promoção das Exportações). Embora muitas estratégias tenham sido exitosas, a pulverização 

dessas políticas acaba dificultando estratégias coordenadas e integradoras. 

Dessa forma, o problema da institucionalidade da política de comércio exterior 

brasileira caracteriza-se, principalmente pela ausência de uma estrutura de governança que abarque 

a transversalidade do comércio exterior e seja dotada de mecanismos de liderança, estratégia e 

controle a fim de avaliar, direcionar e monitorar o comércio exterior como política pública. 

Dessa forma, o problema da institucionalidade da política de fomento do comércio 

exterior brasileiro oferece uma perspectiva de compreensão para o fato de que o comércio exterior 

brasileiro é geralmente tratado como assunto secundário ou não entendido pela ótica das políticas 
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públicas. É pratica comum que medidas relacionadas ao comércio exterior não tenham avaliações 

de resultados, e, a partir dessa avaliação, a discussão acerca da continuação, reformulação e 

rearranjo política pública, incluindo, também, seus instrumentos.27 

Cabe ressaltar que o não entendimento do fomento do comércio exterior como política 

pública acaba caracterizando-se por apresentar certo rebaixamento do comércio exterior como 

ferramenta de crescimento econômico brasileiro, ainda que muitas vezes nem mesmo as outras 

ferramentas disponham de priorização bem definida. 

O ciclo da política pública de comércio exterior existe, mas não é uma estrutura fluida 

que se retroalimenta e se (re)ajusta. O que se tem, de fato, é uma série de processos insulados, 

caracterizando-se pela sobreposição de instrumentos, ausência de indicadores, metas e prazos e, 

portanto, tomada de decisão prejudicada pela ausência de informação, entre outros. 

Merece menção o atual Plano Nacional de Exportações (2015-2018)28, considerado o 

definidor da estratégia de fomento ao comércio exterior brasileiro a partir do qual todos os cursos 

de ação serão definidos. O plano apresenta mercados prioritários para as exportações brasileiras, 

aumento de recursos para ao financiamento das exportações, e aperfeiçoamento de mecanismos e 

regimes tributários de apoio às exportações, dentre outras medidas.  

Todavia, a transversalidade do comércio exterior é ignorada na estrutura de governança 

do plano, composta pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI), o Conselho 

Consultivo do Setor Privado (Conex), o Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio 

Exterior (MDIC, atual MICS29) e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). 

Como bem observado por Pereira (2015) ao analisar a abrangência da questão da competitividade 

das exportações brasileiras para além dos mecanismos de facilitação do comércio e desoneração 

tributária: 

 

                                                
27 Pode-se relacionar essa conformação a vários condicionantes no “funil de causalidades”: o crescimento econômico ancorado no 

grande mercado interno que o Brasil apresenta, a institucionalidade da política de comércio exterior brasileiro voltada à setorização 

e insulamento via CACEX, a ausência de institucionalização que dê conta da implementação, formulação e execução das políticas 

públicas de comércio exterior, entre outros. 
28 Disponível em: http://www.investexportbrasil.gov.br/plano-nacional-de-exportacoes. Acesso em 1 de janeiro de 2018. 
29O nome do Ministério foi alterado pela Lei no  13.341 de 29 de setembro de 2016. BRASIL- Lei n. 13.341 de 2016. Altera as Leis 

nos 10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e 11.890, de 24 

de dezembro de 2008, e revoga a Medida Provisória no 717, de 16 de março de 2016. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13341.htm>. Acesso em 18 de fevereiro de 2018. 
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“...a competitividade das exportações de manufaturas depende dos fatores que 

afetam a produtividade da indústria brasileira e que englobam ações além do 

escopo do Ministério de Desenvolvimento (MDIC), como a questão da 

infraestrutura.” (Pereira, 2015 p. 65). 

 

Além disso, Pereira (2015) também critica a ausência de prazos e metas: 

 

Proclamações de aprofundar a integração sem metas ou cronogramas tendem a 

cair no campo da retórica, mas deve ser reconhecido que essa é uma questão que 

exige o empenho de todo o governo. (op. cit. p.65) 

 

5.2 Formulação de políticas: instrumentos e design 

 

O quadro anteriormente colocado também reflete na formulação das políticas públicas 

de comércio exterior. 

Faz-se necessário um rearranjo institucional a fim de proporcionar melhor contexto 

para a formulação, implementação e avaliação, com vistas a evitar sobreposição de competências 

e instrumentos, isolamento e falta de coordenação, cooptação, setorialização, entre outros, nos 

termos do que colocam (Fernandes, 2010; Rodrik, 2007, Petry, 2006;  Iglesias e Veiga, 2002). 

 

5.2.1 Instrumentalização e design das políticas públicas de comércio exterior 

 

Em se tratando de instrumentos de política pública de comercio exterior, cabem, 

inicialmente, algumas considerações. 

Ao se analisar o perfil das firmas exportadoras brasileiras, é possível encontrar uma 

série de características que as diferenciam das não exportadoras. Há certa tendência de que as 

firmas exportadoras sejam maiores, mais velhas e com maior investimento em pesquisa e 

desenvolvimento do que aquelas que não são exportadoras. 
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Tal quadro, traz uma série de implicações para o desenvolvimento de políticas públicas 

que visem estimular a entrada e permanência das empresas brasileiras no mercado global (Araújo 

e Salerno, 2015). 

Nesse sentido, há etapas a serem superadas a fim de proporcionar às empresas certo 

grau de maturação que permita o ingresso e a permanência no mercado internacional. 

Não obstante, há que se considerar também o perfil das empresas exportadoras. As 

demandas de uma empresa recém-ingressante no comercio internacional ou que se prepara para 

realizar sua primeira exportação tendem a ser distintas daquelas que já possuem atuação 

consolidadas ou mesmo empresas transnacionais que já possuem uma dinâmica diferente de 

atuação tendo em vista a própria natureza de seus negócios, como o comércio intrafirmas, a 

transferência de tecnologia, entre outros. 

O trabalho de Brouthers e Wilkinson (2000) analisa diferentes instrumentos e perfil das 

empresas exportadoras, informando que nem sempre instrumentos de políticas públicas produzem 

os mesmos resultados em empresas com diferentes perfis exportadores. Segundo os autores, ao 

analisar o relacionamento entre sucesso das exportações e programas de promoção comercial, 

feiras comerciais foram positivamente relacionadas com exportações diretas; missões comerciais 

são negativamente relacionadas com exportações de produtos altamente tecnológicos enquanto 

escritórios internacionais não são associados com o aumento de exportações para o universo 

analisado. 

Apesar de o estudo avaliar o cenário norte-americano, a demonstração de que diferentes 

instrumentos produzem diferentes resultados dependendo do contexto em que são aplicados, 

suscita a importância de calibrar os instrumentos de acordo com as características de cada público. 

Tal conclusão também sinaliza a importância da avaliação de resultados para a 

elaboração das políticas públicas relacionadas ao comércio exterior, como será analisado mais 

adiante. 

 

 

 

5.2.2 Foco regional 
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O design das políticas públicas de comércio exterior e a instrumentalização poderiam 

ser elaboradas a partir do foco regional a fim de captar e absorver e melhor agir em função das 

características regionais, como já mencionado quando da análise dos resultados encontrados no 

capítulo anterior. 

Entendendo o papel da administração pública como difusora de informação e 

diminuidora de externalidades, a correta dosagem de instrumentos também pode ser importante 

nesse sentido. A divulgação e o treinamento em instrumentos que envolvam operações de 

importação e exportação, por exemplo, pode ter diferentes efeitos em cenários onde predominam 

empresas que já exportam ou que pretendem exportar daqueles em que ainda subsiste a 

informalidade ou semiformalidade. 

Da mesma forma, financiamentos que exijam garantias sólidas tendem a ser melhor 

aproveitados por empresas que possuam condições de oferecer essas garantias, diferentemente de 

empresas que não possuam essas condições e que, nesse caso, necessitam de normas referentes a 

garantias mais flexíveis, para que possam usufruir do instrumento de financiamento.  

O foco regional na política pública de comércio exterior e a formulação, 

implementação, instrumentalização e avaliação com enfoque também regional permitiriam, ao 

mesmo tempo, o melhor desenvolvimento de capacidades locais, dosagem de instrumentos e 

políticas e ainda diminuição das desigualdades a fim de que essas desigualdades não venham a ser 

um entrave num momento posterior. 

Essa necessidade de foco regional na implementação das políticas públicas e 

especialmente nas políticas públicas de comércio exterior vai ao encontro da visão apresentada na 

“nova geografia econômica” que tem como seu principal expoente Paul Krugman (1998). 

Segundo Krugman, o adensamento da globalização tende a ocasionar concentrações 

regionais com a existência concomitante de centros urbanos desenvolvidos e periferias menos 

desenvolvidas, resultando no aumento de pressões demográficas que, por conseguinte, podem 

ocasionar déficits habitacionais, aumento das taxas de desemprego, problemas migratórios, entre 

outros.  
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Em estudo recente acerca da desconcentração da produção industrial brasileira, Abdal 

(2017) observa que entre o período analisado de 1999 a 2010 não houve mudança no padrão de 

distribuição regional da indústria brasileira, com predominância nas regiões Sul e Sudeste e que as 

exceções encontradas em algumas áreas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste caracterizam-

se por espaços de produção relacionados à indústria extrativa e de mais baixa tecnologia. 

A concentração de exportações mais complexas nos mesmos estados para os períodos 

selecionados corrobora a visão de que a desconcentração da produção industrial brasileira ainda é 

tímida e reflete-se também no comércio exterior. 

 Além disso, o caso brasileiro apresenta uma espécie de agravante que suscita a 

necessidade de focalização regional: a estrutura arrecadatória concentrada principalmente na 

União, responsável pela arrecadação de quatro dentre cinco impostos que respondem por cerca de 

70% da arrecadação total e os repasses constitucionais obrigatórios que tem como fonte 44% da 

receita dos dois maiores impostos federais conforme observado por Arretche (2005). Tal cenário 

contribuiria para uma redistribuição de receitas de tributos arrecadados juntamente aos estados 

mais desenvolvidos e perda de autonomia dos estados que só conseguiriam se manter com a ajuda 

da União, restando pouquíssimo ou nenhum espaço para políticas de desenvolvimento regionais. 

A focalização regional da política pública de comercio exterior brasileira pode, em 

diferentes sentidos, proporcionar a superação de entraves e dificuldades regionais, diminuir as 

assimetrias decorrentes da concentração com o fomento aos polos regionais, diminuir a 

dependência de repasses fiscais, aumentar a autonomia de estados e municípios na arrecadação, no 

crescimento e no desenvolvimento econômicos. 

Ainda que haja desoneração para o fomento das exportações, o aumento da atividade 

econômica proporcionado pelo aumento das exportações tende a gerar o efeito spill-over ou 

alastramento; por exemplo, por meio aumento de demanda de serviços financeiros e bancários, 

transporte, securitização, entre outros, contribuindo para o aumento das arrecadações estaduais e 

municipais vinculadas à tributação de serviços, como é o caso do Imposto sobre Operações 

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte interestadual, 

intermunicipal e de comunicação Imposto sobre Serviços (ISS), além, obviamente dos aumentos 

de renda e consumo, consequentemente. 
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A regionalização do foco das políticas públicas de comércio exterior também poderia 

contribuir para a formulação de políticas públicas que visem aumentar a diversidade e a 

complexidade de produtos. Conforme verificado na análise dos resultados apresentada 

anteriormente, há estados com características que necessitam ser avaliadas quando da formulação 

de políticas públicas como a predominância de exportações em faixas de complexidades 

específicas, provavelmente influenciadas por produtos específicos. 

Retomando os conceitos da teoria da complexidade econômica, as capacidades 

disponíveis em determinada região informam os produtos que podem ser desenvolvidos a partir 

dessa capacidade, no que os autores da teoria denominaram product space. Um estado brasileiro 

que possua uma cadeia produtiva associada à indústria automobilística possui demandas diferentes 

daquele que se concentra basicamente na exportação de commodities adquiridas por um grande 

país comprador, por exemplo. 

Partindo dos exemplos citados anteriormente, as demandas referentes à exportação de 

um bem de capital tendem a ser diferentes daquelas advindas da exportação de frutas, por exemplo. 

Diferentes exigências sanitárias podem ser os maiores entraves à exportação destes enquanto 

aqueles podem demandar financiamentos de longo prazo para a fabricação dos produtos, seguros e 

garantias quanto a contratos firmados internacionalmente, entre outros. 

Além disso, a estrutura centralizada da ação política no comércio exterior do Brasil, 

suscita a necessidade de trabalhar conjuntamente com os governos regionais, a fim de melhor 

implementar as políticas públicas e reduzir os entraves de acesso, já que o insulamento da 

administração prejudica o acesso das empresas à administração pública responsável pelo comércio 

exterior, contribuindo também para reforçar as desigualdades já existentes. 

Tal afirmação não significa que não possa ser instalado, por exemplo, uma fábrica de 

semicondutores numa região produtora de soja em grão, mas que resultados mais rápidos podem 

ser obtidos se os produtos a serem desenvolvidos utilizarem capacidades já disponíveis, num 

processo de incrementação a partir do que já é produzido. 
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5.3 Tomada de decisão politica 

 

A tomada de decisão política se daria a partir da análise das opções de ação disponíveis 

a partir da seleção e escolha de instrumentos e design.  

Considerando o foco regional a tomada de decisão política no curso da ação pública 

ponderaria os instrumentos e as necessidades a partir dos cenários regionais. Em cenários mais 

densos em comércio exterior, instrumentos mais voltados enquanto em cenários como pouca 

inserção internacional ou até mesmo com pouca solidez em termos de consolidação da atividade 

empresarial, a tomada de decisão privilegiaria instrumentos que poderiam integrar a obtenção de 

lastro interno com a futura inserção internacional. 

 

5.4 Implementação de políticas 

 

A implementação de políticas é o momento em que todo o planejamento começa a 

existir de fato na interação com o público alvo e passa pelos chamados burocratas do nível de rua, 

ou seja, o corpo burocrático que interage diretamente com o público alvo.  

No caso de uma política pública de comércio exterior com foco regional, a 

implementação se caracterizaria por uma estratégia de constantes interação com atores regionais, 

federações, associações produtivas, entre outros. 

Ainda que essas interações já ocorram entre a burocracia federal e o público alvo da 

política de comércio exterior, a focalização regional proporia um contato muito mais próximo e 

constante entre as várias esferas governamentais e privadas que compõem essas interações, no que 

Evans (1995) denominou embedded autonomy. 

 

 

 

 

5.5 Avaliação de políticas: policy-making como aprendizagem 
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A avaliação da política é o momento em que a avaliação do resultado é elaborada e 

pretende fornecer subsídios para todo o ciclo, a fim de aprimorar todo o ciclo da política pública 

formulada a partir da montagem da agenda numa estratégia circular e constante. 

Cabe ressaltar, mais uma vez, a ausência de avaliação de políticas públicas de comércio 

exterior como uma espécie de sintoma da indefinição do papel do comércio exterior como política 

pública. Tal indefinição acaba refletindo na ausência da avaliação dos resultados da utilização dos 

instrumentos, de acordo com a discussão proposta neste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O comércio exterior brasileiro tem apresentado crescimento expressivo nos últimos 

anos. Nos dezessete anos analisados neste trabalho (2000-2016) passou-se de números em torno de 

US$ 50 bilhões no ano 2000 para quase US$ 200 bilhões em 2016, com destaque para o recorde 

de mais de US$ 250 bilhões exportados no ano de 2014. 

Os números apresentados demonstram um aumento da integração do país no comércio 

internacional, tanto por meio de suas exportações quanto pelo aumento da corrente de comércio. 

No entanto, há a necessidade de se avaliar de como se dá essa integração, se ela é 

caracterizada por sazonalidades ou se apresenta sustentação no médio e longo prazo, se está 

concentrada ou distribuída, entre outros aspectos. 

Dessa forma, toda a estrutura em que essa integração se dá, partindo tanto da definição 

de uma estratégia nacional de prioridades quanto da definição do papel do comercio exterior nesse 

contexto deve ser considerada, de forma a auxiliar a formulação, tomada de decisão política, 

implementação e avaliação da política pública deve ser avaliada. Somente assim é possível definir 

quais serão os arranjos necessários para que os objetivos previstos nessa agenda sejam cumpridos. 

O presente trabalho tentou contribuir para a análise, avaliando o uso de um instrumento 

de política pública e apresentando sugestões para uma agenda de pesquisa futura.  

Contudo, é necessário apresentar também os limites do trabalho e outras questões não 

resolvidas.  

Primeiramente, a utilização de correlação aponta o grau de associação linear entre duas 

variáveis, sem, no entanto, fornecer maiores conclusões que podem, talvez, virem a ser obtidas 

pelo uso de outros métodos estatísticas. Cabe destacar que, em que pese o potencial de 

complementação do que aqui foi identificado, tais estudos fogem ao escopo do presente trabalho, 

ficando como uma sugestão para um desenvolvimento futuro. 

Em seguida, a não observação de políticas de promoção de exportações e de 

desenvolvimento em âmbito regional, limitou as contribuições que o presente trabalho poderia 

oferecer. Na mesma direção, a avaliação partindo principalmente de dados de comércio exterior, 

ainda que seja útil para a discussão das políticas públicas de comércio exterior como demonstrado, 

não é capaz de prever mudanças que já estejam em curso ou de identificar potenciais a serem 
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desenvolvidos. Dessa forma, só é possível demonstrar resultados, não sendo possível identificar e 

demonstrar processos. 

A dificuldade de avaliação do RECOF impediu que fossem apresentados os resultados 

de um instrumento com características semelhantes ao drawback, embora aquele apresente maiores 

limitações para sua utilização. 

Outrossim, a não inclusão do comércio exterior de serviços no índice de complexidade 

econômica, exclui da análise parcela significativa e que tem aumentado em velocidade vertiginosa, 

ainda que não disponha da mesma amplitude de dados disponibilizados pelo comércio exterior de 

produtos30. 

A despeito disso, a abordagem apresentada no presente trabalho contribuiu para 

analisar a desigualdade, concentração e diversificação regional das exportações dos estados 

brasileiros a partir da comparação dos resultados do uso de um instrumento de política pública com 

as exportações que não utilizaram nenhum dos instrumentos de política pública. 

Contribuiu também para rediscutir o próprio papel do comércio exterior como política 

pública a partir da sugestão de uma agenda futura de pesquisa, de forma a oferecer uma perspectiva 

que permita avaliar a elaboração dessa política e de como essa elaboração reflete-se em todo o ciclo 

político administrativo, incluindo o desenho dos instrumentos, que como já observado por outros 

autores e corroborado neste trabalho, acabam tendo sua abrangência limitada em função de sua 

utilização num cenário concentrado e desigual. 

A utilização de conceitos e métricas oriundos da teoria da complexidade econômica 

permitiram mensurar as desigualdades a partir de outra perspectiva metodológica, encontrando 

resultados que corroboram, em parte, hipóteses e perspectivas teóricas já aventadas por outros 

autores: a importância do setor industrial e da diversificação para o crescimento econômico, a 

necessidade do redesenho de instrumentos ou até mesmo a disponibilização de novos instrumentos 

que permitam a superação ou atenuação de desigualdades. Todavia, como observado, há 

                                                
30 As exportações brasileiras de serviços alcançaram US$ 18,6 bilhões, segundo o Siscoserv ( Sistema Integrado de Comércio 

Exterior de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio). Dados disponibilizados pela OMC 

(Organização Mundial do Comércio informam que somente em 2016, o comércio global de serviços registrou movimento em torno 

de US$ 4,8 trilhões. MDIC- Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Panorama Oficial das Exportações 

brasileiras. Disponível em: 

<http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/scs/decin/Estat%C3%ADsticas_de_Com%C3%A9rcio_Exterior/2016/Panoram

a_Oficial_2016_Final_.pdf >.Acesso em 19 de janeiro de 2018. 
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necessidade de readequação que perpassa todo o ciclo político administrativo no qual o drawback 

como instrumento de política pública está inserido. 

Importante observar, também, que nem sempre objetivos como a redução concentração 

e das desigualdades estão contidos quando da formulação e implementação das políticas públicas, 

mas que a avaliação de resultados pode expor determinadas características não observadas 

inicialmente, porém com potencial de tornarem-se condicionantes importantes e que necessitam 

ser observadas e ponderadas caso se pretenda que o comércio exterior seja de fato um importante 

componente do crescimento econômico dos estados brasileiros. 

O presente trabalho buscou evidenciar que uma política pública de comércio exterior 

deve considerar o foco regional caso pretenda que as desigualdades encontradas nas exportações 

brasileiras possam ser amenizadas e diminuídas, proporcionando um contexto propício ao 

crescimento econômico sustentado e de longo prazo e evitando que o aprofundamento das 

desigualdades e da concentração acabe conformando as condições ex-ante para a implementação 

de políticas públicas de comércio exterior, vindo a prejudicar a obtenção de melhores resultados. 
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APÊNDICE A 

 

1. Cálculos de correlação para o período entre 2000 e 2016 

 

Tabela 6-Correlação Drawback/Exportações normais para a 1ª faixa de complexidade 

UF 
Correlação Drawback/Exportações 

Normais 

BA 0,20 

CE -0,05 

PA -0,09 

GO -0,10 

MT -0,16 

RS -0,19 

MG -0,21 

SP -0,21 

RN -0,37 
Fonte: SECEX/MDIC; Atlas de Complexidade Econômica. Elaboração da autora. 

 

Tabela 7-Correlação Drawback/Exportações normais para a 2ª faixa de complexidade 

(continua) 
 

UF 
Correlação Drawback/Exportações 

Normais 

MG 0,90 

PA 0,75 

ES 0,60 

RJ 0,45 

GO 0,32 

AP 0,31 

PR 0,31 

SP 0,30 

RS 0,29 

PI 0,21 

AL 0,17 

MS 0,17 

PB 0,14 

AM 0,13 

PE 0,03 

CE -0,10 

TO -0,13 

RN -0,14 

MA -0,17 
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 (continuação) 

UF 
Correlação Drawback/Exportações 

Normais 

MT -0,17 

SE -0,20 

SC -0,29 

RO -0,30 

AC -0,33 

Fonte: SECEX/MDIC; Atlas de Complexidade Econômica. Elaboração da autora. 

 

Tabela 8-Correlação Drawback/Exportações normais para a 3ª faixa de complexidade 

UF 
Correlação Drawback/Exportações 

Normais 

AM 0,52 

DF 0,42 

MS 0,41 

MG 0,39 

PR 0,31 

SC 0,24 

SE 0,23 

ES 0,22 

PB 0,05 

RJ -0,01 

BA -0,03 

PI -0,07 

RN -0,08 

AC -0,12 

PA -0,12 

CE -0,28 

SP -0,31 

PE -0,44 

TO -0,44 

RS -0,48 

AP -0,49 

RO -0,53 

  
Fonte: SECEX/MDIC; Atlas de Complexidade Econômica. Elaboração da autora. 

 

 

 

 

Tabela 9-Correlação Drawback/Exportações normais para a 4ª faixa de complexidade  
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UF 
Correlação Drawback/Exportações 

Normais 

ES 0,36 

RJ 0,25 

PA 0,21 

AL 0,19 

MT 0,09 

DF 0,08 

MA 0,06 

GO 0,05 

RR -0,03 

AM -0,06 

RO -0,08 

SE -0,11 

PE -0,12 

TO -0,13 

BA -0,16 

RS -0,2 

SP -0,31 

PB -0,35 

RN -0,41 

CE -0,58 

MG -0,61 

PR -0,83 
Fonte: SECEX/MDIC; Atlas de Complexidade Econômica. Elaboração da autora. 

 

Tabela 10-Correlação Drawback/Exportações normais para a 5ª faixa de complexidade 

UF 
Correlação Drawback/Exportações 

Normais 

MG 0,81 

PI 0,80 

SC 0,79 

DF 0,67 

MS 0,65 

SP 0,51 

ES 0,44 

RS 0,42 

BA 0,37 

PR 0,36 

PE 0,35 

PA 0,24 

GO 0,15 

MT 0,14 

(continua) 
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(continuação) 

UF 
Correlação Drawback/Exportações 

Normais 

RJ -0,09 

RN -0,1 

PB -0,13 

AM -0,17 

CE -0,18 

AL -0,19 
Fonte: SECEX/MDIC; Atlas de Complexidade Econômica. Elaboração da autora. 

 

Tabela 11-Correlação Drawback/Exportações normais para a 6ª faixa de complexidade 

UF 
Correlação Drawback/Exportações 

Normais 

SP 0,55 

ES 0,97 

RS 0,93 

SC 0,68 

PR 0,53 

BA 0,44 

RJ 0,23 

MG 0,04 

AM -0,09 

PE -0,13 

CE -0,23 

Fonte: SECEX/MDIC; Atlas de Complexidade Econômica. Elaboração da autora. 

 

2. Cálculos de correlação para o período entre 2011 e 2014 

 

Tabela 12-Correlação Drawback/Exportações normais para a 1ª faixa de complexidade 

UF 
Correlação Drawback/Exportações 

Normais 

CE -0,70 

MG 0,52 

RS -0,16 

RN -0,83 
Fonte: SECEX/MDIC; Atlas de Complexidade Econômica. Elaboração da autora. 
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Tabela 13-Correlação Drawback/Exportações normais para a 2ª faixa de complexidade 

UF 
Correlação Drawback/Exportações 

Normais 

PB 0,81 

MG 0,61 

SC 0,24 

RN 0,23 

SP 0,12 

PE 0,05 

SE -0,03 

MS -0,10 

ES -0,12 

GO -0,16 

PR -0,21 

RJ -0,32 

PA -0,45 

PA -0,45 

RS -0,52 

CE -0,53 

MA -0,54 

PI -0,54 

BA -0,74 

MT -0,77 

AP -0,85 

RO -0,99 
Fonte: SECEX/MDIC; Atlas de Complexidade Econômica. Elaboração da autora. 

 

Tabela 14-Correlação Drawback/Exportações normais para a 3ª faixa de complexidade 

UF 
Correlação Drawback/Exportações 

Normais 

PB 0,76 

RN 0,71 

DF 0,67 

AC 0,40 

PE 0,38 

MG 0,14 

ES 0,08 

GO -0,07 

MS -0,23 

PA -0,23 

RS -0,28 

TO -0,34 

(continua) 
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(continuação) 

UF 
Correlação Drawback/Exportações 

Normais 

RJ -0,37 

PI -0,40 

CE -0,47 

PR -0,49 

SP -0,58 

SC -0,76 

AP -0,78 

BA -0,81 

MA -0,81 

MT -0,83 

RO -0,98 

 

 

Tabela 15-Correlação Drawback/Exportações normais para a 4ª faixa de complexidade 

UF 
Correlação Drawback/Exportações 

Normais 

DF 0,85 

GO 0,67 

MS 0,58 

ES 0,49 

SP 0,44 

TO 0,33 

PA 0,25 

PR -0,16 

RS -0,24 

RJ -0,32 

PE -0,33 

SC -0,38 

MG -0,62 

RN -0,74 

CE -0,88 
Fonte: SECEX/MDIC; Atlas de Complexidade Econômica. Elaboração da autora. 

 

Tabela 16-Correlação Drawback/Exportações normais para a 5ª faixa de complexidade 

UF 
Correlação Drawback/Exportações 

Normais 

GO 0,97 

RS 0,97 

(continua) 
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(continuação) 

UF 
Correlação Drawback/Exportações 

Normais 

PE 0,97 

MS 0,96 

SC 0,77 

BA 0,73 

MG 0,64 

SP 0,54 

CE 0,12 

ES -0,14 

PA -0,48 

PR -0,64 

RJ -0,66 
Fonte: SECEX/MDIC; Atlas de Complexidade Econômica. Elaboração da autora. 

 

Tabela 17-Correlação Drawback/Exportações normais para a 6ª faixa de complexidade 

UF 
Correlação Drawback/Exportações 

Normais 

BA 1,00 

PR 1,00 

RS 1,00 

SC 1,00 

MG 0,81 

SP -0,56 
Fonte: SECEX/MDIC; Atlas de Complexidade Econômica. Elaboração da autora. 

 

 

3. Cálculos de correlação para o período entre 2011 e 2016 

 

Tabela 18-Correlação Drawback/Exportações normais para a 1ª faixa de complexidade 

UF 
Correlação Drawback/Exportações 

Normais 

MG 0,32 

RN -0,20 

RS -0,29 

Fonte: SECEX/MDIC; Atlas de Complexidade Econômica. Elaboração da autora. 

 

 

 

Tabela 19-Correlação Drawback/Exportações normais para a 2ª faixa de complexidade 
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UF 
Correlação Drawback/Exportações 

Normais 

PB 0,59 

RJ 0,43 

RN 0,29 

PE 0,04 

ES 0,02 

SP -0,08 

SE -0,1 

MT -0,14 

GO -0,18 

MS -0,39 

PR -0,39 

TO -0,41 

RO -0,45 

MA -0,46 

CE -0,49 

RS -0,5 

AP -0,55 

MG -0,60 

PA -0,67 

BA -0,72 

Fonte: SECEX/MDIC; Atlas de Complexidade Econômica. Elaboração da autora. 

 

 

Tabela 20-Correlação Drawback/Exportações normais para a 3ª faixa de complexidade 

UF 
Correlação Drawback/Exportações 

Normais 

DF 0,66 

PB 0,62 

AM 0,48 

PA 0,35 

RN 0,18 

SP 0,15 

MS 0,03 

MT -0,03 

GO -0,10 

MG -0,15 

(continua) 

 

(continuação) 
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UF 
Correlação Drawback/Exportações 

Normais 

PE -0,22 

RJ -0,24 

PI -0,32 

TO -0,33 

CE -0,38 

PR -0,38 

SC -0,43 

RO -0,47 

AP -0,53 

PR -0,64 

RJ -0,66 

ES -0,59 

BA -0,79 

Fonte: SECEX/MDIC; Atlas de Complexidade Econômica. Elaboração da autora. 

 

 

Tabela 21-Correlação Drawback/Exportações normais para a 4ª faixa de complexidade 

UF 
Correlação Drawback/Exportações 

Normais 

PA 0,96 

DF 0,86 

ES 0,8 

MS 0,63 

GO 0,48 

RJ 0,47 

MA 0,26 

TO 0,19 

PR 0,12 

BA 0,06 

RS -0,06 

SP -0,27 

RO -0,34 

PE -0,35 

MT -0,43 

MG -0,44 

(continua) 

 

 

(continuação) 
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UF 
Correlação Drawback/Exportações 

Normais 

SC -0,66 

RN -0,82 

CE -0,84 
Fonte: SECEX/MDIC; Atlas de Complexidade Econômica. Elaboração da autora. 

 

Tabela 22-Correlação Drawback/Exportações normais para a 5ª faixa de complexidade 

Fonte: SECEX/MDIC; Atlas de Complexidade Econômica. Elaboração da autora. 

 

Tabela 23-Correlação Drawback/Exportações normais para a 6ª faixa de complexidade 

UF Correlação Drawback/Exportações Normais 

RS 1,00 

SC 1,00 

PR 1,00 

MG 0,81 

BA 0,68 

RJ 0,28 

SP -0,59 

Fonte: SECEX/MDIC; Atlas de Complexidade Econômica. Elaboração da autora. 

 

UF 
Correlação Drawback/Exportações 

Normais 

RS 0,96 

MS 0,95 

ES 0,81 

ES 0,81 

SP 0,79 

SP 0,79 

SC 0,5 

SC 0,5 

GO 0,49 

GO 0,49 

BA 0,47 

BA 0,47 

PE -0,25 

PR -0,5 

CE -0,52 

CE -0,52 

PA -0,55 

PA -0,55 
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4.A participação das exportações por estado nas faixas de complexidade: 

 

4.1 O período entre 2000 e 2016 

 

Tabela 24- Participação das exportações dos estados brasileiros na 1ª faixa de complexidade 

UF DRAWBACK EXP. NORMAIS 
DRAWBACK 

(%) 

EXP. NORMAIS 

(%) 

AC - 35.480,62 - 0,03 

AP - - - - 

AL - 293,43 - 0,00 

AM - 74.775,69 - 0,07 

BA 220,90 4.181.069,88 0,02 3,85 

CE 252.455,29 1.587.026,15 22,57 1,46 

DF - 0,03 - 0,00 

ES - 4.866.658,02 - 4,49 

GO 271.842,25 226.508,92 24,30 0,21 

MA - 140.683,30 - 0,13 

MG 24.284,83 225.909,36 2,17 0,21 

MS - 135.776,64 - 0,13 

MT 1.344,02 2.773.173,88 0,12 2,56 

PA 463.242,90 140.181,55 41,42 0,13 

PB - 523,97 - 0,00 

PE - 22.928,03 - 0,02 

PI - 40.652,96 - 0,04 

PR - 197.562,85 - 0,18 

RJ - 85.859.641,42 - 79,13 

RN 105.089,12 442.955,84 9,40 0,41 

RO - 77.927,57 - 0,07 

RR - 1,55 - 0,00 

RS 5,72 22.110,28 0,00 0,02 

SC - 69.231,91 - 0,06 

SE - - - - 

SP 50,40 7.385.323,58 0,00 6,81 

TO - 88,93 - 0,00 

TOTAIS 1.118.535,44 108.506.486,33 100,00 100,00 
Em US$ mil. Fonte: SECEX/MDIC; Atlas de Complexidade Econômica. Elaboração da autora. 
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Tabela 25 - Participação das exportações dos estados brasileiros na 2ª faixa de 

complexidade 

UF DRAWBACK EXP. NORMAIS 
DRAWBACK 

(%) 

EXP. NORMAIS 

(%) 

AC 757,07 40.311,48 0,00 0,01 

AP 1.667.319,14 598.928,09 1,42 0,13 

AL 22.181,13 5.014.366,83 0,02 1,08 

AM 1.589,35 52.401,38 0,00 0,01 

BA 6.436.902,45 8.704.477,98 5,49 1,87 

CE 3.662.347,85 2.662.446,45 3,12 0,57 

DF - 31.419,70 - 0,01 

ES 47.315.160,53 10.415.799,92 40,32 2,24 

GO 6.026.832,53 5.642.668,40 5,14 1,21 

MA 3.602.563,72 1.683.111,94 3,07 0,36 

MG 22.153.451,31 124.521.390,12 18,88 26,74 

MS 188.588,79 5.836.107,20 0,16 1,25 

MT 1.124.690,28 13.876.532,58 0,96 2,98 

PA 9.368.056,35 72.143.770,33 7,98 15,49 

PB 688.302,81 534.813,33 0,59 0,11 

PE 571.609,53 2.619.442,79 0,49 0,56 

PI 62.441,39 434.187,99 0,05 0,09 

PR 1.309.255,55 20.194.152,73 1,12 4,34 

RJ 81.074,41 63.490.528,22 0,07 13,63 

RN 1.153.634,97 1.116.641,63 0,98 0,24 

RO 237.808,12 699.699,25 0,20 0,15 

RR - 23.960,84 - 0,01 

RS 3.685.736,81 32.983.826,67 3,14 7,08 

SC 998.963,30 12.121.443,02 0,85 2,60 

SE 4.115,39 137.636,79 0,00 0,03 

SP 6.984.571,23 66.207.943,46 5,95 14,22 

TO 5.132,01 523.824,87 0,00 0,11 

TOTAIS 117.353.086,00 452.311.833,98 100,00 97,13 
Em US$ mil. Fonte: SECEX/MDIC; Atlas de Complexidade Econômica. Elaboração da autora. 

 

Tabela 26- Participação das exportações dos estados brasileiros na 3ª faixa de complexidade 

UF DRAWBACK EXP. NORMAIS 
DRAWBACK 

(%) 

EXP. NORMAIS 

(%) 

AC 8.010,37 70.862,10 0,01 0,02 

AP 180,03 653.998,00 0,00 0,14 

AL - 1.574.999,10 - 0,34 

(continua) 
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(continuação) 

UF DRAWBACK EXP. NORMAIS 
DRAWBACK 

(%) 

EXP. NORMAIS 

(%) 

AM 1.349,94 1.204.261,46 0,00 0,26 

BA 8.329.231,28 25.205.334,19 6,28 5,47 

CE 2.924.329,20 2.621.696,50 2,20 0,57 

DF 1.568,39 172.217,54 0,00 0,04 

ES 21.376.997,44 8.266.037,91 16,11 1,79 

GO 2.936.024,44 18.347.677,82 2,21 3,98 

MA 8.685.001,77 11.940.559,71 6,55 2,59 

MG 18.031.664,85 36.269.231,75 13,59 7,88 

MS 917.044,61 8.864.699,77 0,69 1,92 

MT 230.084,73 58.885.046,19 0,17 12,79 

PA 28.968.223,40 15.013.692,70 21,83 3,26 

PB 593.793,45 570.611,34 0,45 0,12 

PE 1.067.994,91 1.983.315,28 0,80 0,43 

PI 2.561,48 584.387,98 0,00 0,13 

PR 2.789.402,94 64.281.779,85 2,10 13,96 

RJ 8.377.649,38 14.560.849,44 6,31 3,16 

RN 280.690,30 381.951,52 0,21 0,08 

RO 352.366,23 4.114.903,65 0,27 0,89 

RR - 73.785,15 - 0,02 

RS 11.970.938,21 46.029.917,68 9,02 10,00 

SC 2.109.582,35 14.270.848,03 1,59 3,10 

SE 1.077,14 692.006,77 0,00 0,15 

SP 12.625.982,80 111.816.174,94 9,51 24,28 

TO 114.847,00 3.722.564,44 0,09 0,81 

TOTAIS 132.696.596,62 452.173.410,81 100,00 98,19 

Em US$ mil. Fonte: SECEX/MDIC; Atlas de Complexidade Econômica. Elaboração da autora. 
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Tabela 27- Participação das exportações dos estados brasileiros na 4ª faixa de complexidade 

UF DRAWBACK EXP. NORMAIS 
DRAWBACK 

(%) 

EXP. NORMAIS  

(%) 

AC - 30.995,22 - 0,01 

AP - 5.838,08 - 0,00 

AL 114.440,54 170.419,08 0,05 0,06 

AM 89.785,96 10.365.032,22 0,04 3,69 

BA 14.750.220,62 16.784.862,85 6,76 5,98 

CE 513.619,75 452.088,68 0,24 0,16 

DF 136.545,90 127.347,91 0,06 0,05 

ES 13.179.831,11 4.320.197,84 6,04 1,54 

GO 155.963,03 1.950.237,72 0,07 0,69 

MA 300.328,22 1.340.462,69 0,14 0,48 

MG 19.210.574,77 23.961.919,23 8,80 8,54 

MS 1.918.823,79 6.473.046,06 0,88 2,31 

MT 2.518,48 918.233,87 0,00 0,33 

PA 11.519.939,73 1.442.982,01 5,28 0,51 

PB 1.867,21 28.609,20 0,00 0,01 

PE 1.776.288,60 1.638.916,35 0,81 0,58 

PI - 24.284,45 - 0,01 

PR 19.833.918,84 31.072.259,23 9,09 11,07 

RJ 10.780.062,49 16.592.646,21 4,94 5,91 

RN 42.914,13 40.136,47 0,02 0,01 

RO 6.249,10 101.716,49 0,00 0,04 

RR 16,47 4.406,84 0,00 0,00 

SC 27.733.914,47 26.763.335,90 12,70 9,54 

RS 20.807.154,03 32.836.248,90 9,53 11,70 

SE 419,65 38.160,48 0,00 0,01 

(continua) 

(continuação) 
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UF DRAWBACK EXP. NORMAIS 
DRAWBACK 

(%) 

EXP. NORMAIS  

(%) 

SP 75.435.473,37 95.375.735,29 34,55 33,99 

TO 134,04 69.447,97 0,00 0,02 

TOTAIS 218.311.004,29 272.929.567,26 100,00 97,25 

Em US$ mil. Fonte: SECEX/MDIC; Atlas de Complexidade Econômica. Elaboração da autora. 

 

Tabela 28- Participação das exportações dos estados brasileiros na 5ª faixa de complexidade 

UF DRAWBACK EXP. NORMAIS 
DRAWBACK 

(%) 

EXP. NORMAIS 

(%) 

AC - 7.655,31 - 0,01 

AP - 115,79 - 0,00 

AL 3.234,54 292.405,79 0,00 0,22 

AM 12.517,38 2.865.166,82 0,01 2,19 

BA 5.762.033,94 2.428.360,52 5,33 1,85 

CE 126.404,75 82.228,80 0,12 0,06 

DF 325,24 12.433,52 0,00 0,01 

ES 1.452.465,93 243.381,09 1,34 0,19 

GO 42.115,52 116.547,46 0,04 0,09 

MA - 9.463,88 - 0,01 

MG 10.577.935,42 11.842.580,49 9,78 9,04 

MS 51.332,14 173.974,85 0,05 0,13 

MT 203,35 48.063,26 0,00 0,04 

PA 101,75 14.829,41 0,00 0,01 

PB 10,67 41.929,82 0,00 0,03 

PE 224.491,09 575.418,14 0,21 0,44 

PI 2,41 4.467,23 0,00 0,00 

PR 9.474.620,58 13.038.478,47 8,76 9,96 

(continua) 

(continuação) 
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UF DRAWBACK EXP. NORMAIS 
DRAWBACK 

(%) 

EXP. NORMAIS 

 (%) 

RJ 3.354.203,37 8.007.776,35 3,10 6,12 

RN 30,68 3.053,76 0,00 0,00 

RO - 2.797,32 - 0,00 

RR - 4.232,23 - 0,00 

RS 10.438.062,02 11.722.210,59 9,65 8,95 

SC 11.775.536,43 5.319.221,80 10,88 4,06 

SE - 10.863,59 - 0,01 

SP 54.906.988,26 70.436.427,31 50,74 53,79 

TO - 28,02 - 0,00 

TOTAIS 108.202.615,44 127.304.111,63 100,00 97,22 

Em US$ mil. Fonte: SECEX/MDIC; Atlas de Complexidade Econômica. Elaboração da autora. 

 

Tabela 29- Participação das exportações dos estados brasileiros na 6ª faixa de complexidade  

UF DRAWBACK EXP. NORMAIS 
DRAWBACK 

(%) 

EXP. NORMAIS 

 (%) 

AC - 53,28 - 0,00 

AP - - - - 

AL - 10,31 - 0,00 

AM 529,07 58.482,07 0,04 3,35 

BA 51.065,76 45.281,48 3,48 2,59 

CE 27,86 854,05 0,00 0,05 

DF - 257,81 - 0,01 

ES 16.786,25 9.292,82 1,14 0,53 

GO - 1.367,67 - 0,08 

MA - 21,60 - 0,00 

(continua) 

(continuação) 
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UF DRAWBACK EXP. NORMAIS 
DRAWBACK 

(%) 

EXP. NORMAIS  

(%) 

MG 96.805,70 185.026,01 6,60 10,60 

MS - 4.443,48 - 0,25 

MT - 2.602,84 - 0,15 

PA - 398,13 - 0,02 

PB - 36,28 - 0,00 

PE 151,55 2.114,42 0,01 0,12 

PI - 135,98 - 0,01 

PR 60.990,23 128.483,57 4,16 7,36 

RJ 71.097,15 82.123,46 4,85 4,70 

RN - 3,04 - 0,00 

RO - 33,18 - 0,00 

RR - 828,84 - 0,05 

RS 218.358,76 196.180,32 14,89 11,24 

SC 31.625,24 80.360,41 2,16 4,60 

SE - 4,80 - 0,00 

SP 919.321,67 940.457,39 62,68 53,87 

TO - - - - 

TOTAIS 1.466.759,25 1.738.853,23 100,00 99,60 

Em US$ mil. Fonte: SECEX/MDIC; Atlas de Complexidade Econômica. Elaboração da autora. 

 

 

 

 

 

 

4.2 O período entre 2011 e 2014 
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Tabela 30- Participação das exportações dos estados brasileiros na 1ª faixa de complexidade  

UF DRAWBACK EXP. NORMAIS 
DRAWBACK 

(%) 

EXP. NORMAIS  

(%) 

AC - 14.789,22 - 0,03 

AP - - - - 

AL - 163,47 - 0,00 

AM - 30.068,34 - 0,06 

BA - 1.350.606,73 - 2,54 

CE 170.109,38 380.786,95 86,35 0,72 

DF - - - - 

ES - 4.150.420,14 - 7,81 

GO - 157.517,58 - 0,30 

MA - 107.333,27 - 0,20 

MG 13.278,62 152.523,86 6,74 0,29 

MS - 83.921,56 - 0,16 

MT - 2.047.523,85 - 3,85 

PA - 36.740,02 - 0,07 

PB - 174,20 - 0,00 

PE - 13.274,24 - 0,02 

PI - 5.555,42 - 0,01 

PR - 149.846,02 - 0,28 

RJ - 41.316.767,67 - 77,75 

RN 13.609,10 109.195,40 6,91 0,21 

RO - 39.010,34 - 0,07 

RR - 0,37 - 0,00 

(continua) 

(continuação) 

UF DRAWBACK EXP. NORMAIS DRAWBACK EXP. NORMAIS 
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(%)  (%) 

RS 2,45 4.363,38 0,00 0,01 

SC - 5.658,43 - 0,01 

SE - - - - 

SP - 2.981.298,45 - 5,61 

TO - 88,93 - 0,00 

TOTAIS 196.999,55 53.137.627,83 100,00 100 

Em US$ mil. Fonte: SECEX/MDIC; Atlas de Complexidade Econômica. Elaboração da autora. 

 

Tabela 31- Participação das exportações dos estados brasileiros na 2ª faixa de complexidade 

UF DRAWBACK EXP. NORMAIS 
DRAWBACK 

(%) 

EXP. NORMAIS  

(%) 

AC - 9.294,57 - 0,00 

AP 830.426,99 355.319,61 1,50 0,15 

AL 1.601,68 2.136.857,63 0,00 0,93 

AM - 5.904,97 - 0,00 

BA 2.144.633,95 3.856.127,49 3,87 1,68 

CE 1.588.053,55 981.791,15 2,86 0,43 

DF - 11.926,52 - 0,01 

ES 25.905.490,75 4.780.466,06 46,73 2,08 

GO 3.266.478,57 2.511.745,20 5,89 1,09 

MA 1.737.497,70 879.518,56 3,13 0,38 

MG 9.108.101,84 71.376.041,65 16,43 31,01 

MS 106.764,61 3.444.581,82 0,19 1,50 

MT 750.544,43 6.108.078,82 1,35 2,65 

PA 4.583.403,83 40.831.763,60 8,27 17,74 

(continua) 

(continuação) 

UF DRAWBACK EXP. NORMAIS DRAWBACK EXP. NORMAIS  
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(%) (%) 

PB 168.536,19 107.578,88 0,30 0,05 

PE 224.300,63 925.629,93 0,40 0,40 

PI 17.984,26 141.735,40 0,03 0,06 

PR 742.396,65 10.198.545,87 1,34 4,43 

RJ 15.742,02 28.586.559,37 0,03 12,42 

RN 298.481,06 164.572,96 0,54 0,07 

RO 117.772,54 226.410,54 0,21 0,10 

RR - 682,16 - 0,00 

RS 1.595.450,83 15.380.058,54 2,88 6,68 

SC 212.250,59 4.539.727,99 0,38 1,97 

SE 2.242,89 44.416,84 0,00 0,02 

SP 2.021.443,48 32.055.332,93 3,65 13,93 

TO - 504.653,76 - 0,22 

TOTAIS 55.439.599,07 230.165.322,82 100,00 100,00 

Em US$ mil. Fonte: SECEX/MDIC; Atlas de Complexidade Econômica. Elaboração da autora. 

 

Tabela 32- Participação das exportações dos estados brasileiros na 3ª faixa de complexidade 

UF DRAWBACK EXP. NORMAIS 
DRAWBACK 

(%) 

EXP. NORMAIS  

(%) 

AC 1.499,25 23.764,07 0,00 0,01 

AP 54,40 249.785,36 0,00 0,12 

AL - 1.110.546,23 - 0,55 

AM - 364.824,69 - 0,18 

BA 2.920.287,64 11.233.945,38 6,52 5,59 

CE 947.104,14 854.880,04 2,11 0,43 

DF 1.076,00 93.467,11 0,00 0,05 

ES 4.315.085,91 2.906.818,30 9,63 1,45 

GO 1.902.055,59 8.788.823,74 4,25 4,37 

MA 2.667.593,33 5.169.279,57 5,95 2,57 

MG 7.817.100,86 13.106.446,45 17,45 6,52 

(continua) 

(continuação) 

UF DRAWBACK EXP. NORMAIS DRAWBACK EXP. NORMAIS  
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(%) (%) 

MS 463.400,90 4.370.484,87 1,03 2,17 

MT 22.536,96 30.171.026,85 0,05 15,01 

PA 9.996.138,34 5.882.586,49 22,31 2,93 

PB 192.472,82 206.820,24 0,43 0,10 

PE 385.368,67 622.566,43 0,86 0,31 

PI 442,41 171.610,00 0,00 0,09 

PR 979.692,90 30.221.705,84 2,19 15,04 

RJ 5.530.973,89 3.421.041,44 12,34 1,70 

RN 114.484,43 117.237,20 0,26 0,06 

RO 3.062,04 2.009.326,97 0,01 1,00 

RR - 22.856,53 - 0,01 

RS 2.367.462,69 21.337.603,02 5,28 10,62 

SC 636.835,96 6.196.418,92 1,42 3,08 

SE - 201.067,41 - 0,10 

SP 3.440.207,30 50.100.626,60 7,68 24,93 

TO 100.660,41 2.013.580,80 0,22 1,00 

TOTAIS 44.805.596,85 200.969.140,58 100,00 100,00 
Em US$ mil. Fonte: SECEX/MDIC; Atlas de Complexidade Econômica. Elaboração da autora. 

 

Tabela 33- Participação das exportações dos estados brasileiros na 4ª faixa de complexidade 

UF DRAWBACK EXP. NORMAIS 
DRAWBACK 

(%) 

EXP. NORMAIS  

(%) 

AC - 10.994,86 - 0,01 

AP - 5.015,87 - 0,00 

AL - 5.279,58 - 0,01 

AM - 2.612.721,84 - 2,55 

BA 3.922.948,76 6.948.888,61 5,84 6,78 

CE 209.330,98 140.410,77 0,31 0,14 

DF 56.210,45 56.684,01 0,08 0,06 

ES 3.711.001,54 1.466.856,43 5,52 1,43 

GO 39.253,71 600.546,46 0,06 0,59 

MA - 382.410,18 - 0,37 

MG 5.658.748,19 9.064.426,08 8,42 8,84 

MS 763.309,80 2.747.343,18 1,14 2,68 

MT - 294.637,63 - 0,29 

PA 1.285.832,81 32.323,61 1,91 0,03 

PB - 15.126,96 - 0,01 

PE 401.782,72 646.624,36 0,60 0,63 

(continua) 

(continuação) 

UF DRAWBACK EXP. NORMAIS DRAWBACK EXP. NORMAIS  
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(%) (%) 

PI - 10.513,65 - 0,01 

PR 6.801.642,09 12.417.724,87 10,12 12,12 

RJ 2.651.943,68 6.769.540,67 3,95 6,61 

RN 14.628,81 5.964,81 0,02 0,01 

RO - 27.397,92 - 0,03 

RR - 673,12 - 0,00 

RS 6.876.492,76 12.719.962,66 10,23 12,41 

SC 8.646.630,97 10.337.369,92 12,87 10,09 

SE - 18.102,25 - 0,02 

SP 26.166.650,87 35.114.983,37 38,93 34,26 

TO 130,83 32.691,68 0,00 0,03 

TOTAIS 67.206.538,96 102.485.215,35 100,00 100,00 
Em US$ mil. Fonte: SECEX/MDIC; Atlas de Complexidade Econômica. Elaboração da autora. 

 

Tabela 34- Participação das exportações dos estados brasileiros na 5ª faixa de complexidade 

UF DRAWBACK EXP. NORMAIS 
DRAWBACK 

(%) 

EXP. NORMAIS 

(%) 

AC - 2.639,77 - 0,01 

AP - 7,91 - 0,00 

AL 2.407,24 9.432,23 0,01 0,02 

AM - 393.830,68 - 0,97 

BA 778.551,60 502.548,72 3,10 1,24 

CE 5.549,76 10.954,39 0,02 0,03 

DF - 3.295,40 - 0,01 

ES 304.279,16 56.635,03 1,21 0,14 

GO 10.504,97 40.305,20 0,04 0,10 

MA - 3.635,95 - 0,01 

MG 1.132.115,97 4.851.137,02 4,50 11,97 

MS 10.113,52 76.269,49 0,04 0,19 

MT - 20.819,46 - 0,05 

PA 1,29 6.508,16 0,00 0,02 

PB - 13.985,10 - 0,03 

PE 3.147,05 89.649,09 0,01 0,22 

PI - 1.206,76 - 0,00 

PR 881.882,81 3.545.356,23 3,51 8,75 

RJ 1.713.824,02 2.294.601,68 6,82 5,66 

RN - 1.237,50 - 0,00 

RO - 1.740,99 - 0,00 

(continua) 

(continuação) 

UF DRAWBACK EXP. NORMAIS DRAWBACK EXP. NORMAIS 
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(%)  (%) 

RR - 1.686,96 - 0,00 

RS 2.525.002,95 4.344.561,45 10,05 10,72 

SC 4.037.037,90 1.740.550,45 16,06 4,29 

SE - 1.183,19 - 0,00 

SP 13.727.592,00 22.515.703,50 54,62 55,55 

TO - - - - 

TOTAIS 25.132.010,23 40.529.482,32 100,00 100,00 
Em US$ mil. Fonte: SECEX/MDIC; Atlas de Complexidade Econômica. Elaboração da autora. 

 

Tabela 35- Participação das exportações dos estados brasileiros na 6ª faixa de complexidade  

UF DRAWBACK EXP. NORMAIS 
DRAWBACK 

(%) 

EXP. NORMAIS  

(%) 

AC - 3,48 - 0,00 

AL - 7,81 - 0,00 

AM - 491,48 - 0,18 

AP - - - - 

BA 705,21 2.827,60 0,31 1,04 

CE - 434,15 - 0,16 

DF - - - - 

ES - 1.837,04 - 0,67 

GO - - - - 

MA - - - - 

MG 534,74 11.439,03 0,23 4,19 

MS - 65,72 - 0,02 

MT - 777,24 - 0,28 

PA - - - - 

PB - - - - 

PE - 290,46 - 0,11 

PI - 39,50 - 0,01 

PR 4.662,94 22.470,70 2,02 8,23 

RJ - 5.118,44 - 1,87 

RN - - - - 

RO - - - - 

RR - - - - 

RS 12.762,22 34.269,55 5,53 12,54 

SC 8.164,20 15.732,72 3,54 5,76 

SE - - - - 

(continua) 

(continuação) 

UF DRAWBACK EXP. NORMAIS DRAWBACK EXP. NORMAIS  
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(%) (%) 

SP 203.770,15 177.387,93 88,37 64,93 

TO - - - - 

TOTAIS 230.599,46 273.192,84 100,00 100,00 
Em US$ mil. Fonte: SECEX/MDIC; Atlas de Complexidade Econômica. Elaboração da autora. 

 

4.3 O período entre 2011 e 2016 

 

Tabela 36- Participação das exportações dos estados brasileiros na 1ª faixa de complexidade 

UF DRAWBACK EXP. NORMAIS 
DRAWBACK 

(%) 

EXP. NORMAIS 

 (%) 

AC - 14.789,22 - 0,02 

AL - 163,47 - 0,00 

AM - 30.068,34 - 0,05 

AP - - - - 

BA - 1.368.819,03 - 2,11 

CE 170.109,38 380.786,98 86,06 0,59 

DF - - - - 

ES - 4.794.754,23 - 7,38 

GO - 161.327,59 - 0,25 

MA - 107.333,27 - 0,17 

MG 13.947,39 218.092,98 7,06 0,34 

MS - 83.923,60 - 0,13 

MT - 2.047.523,85 - 3,15 

PA - 47.971,20 - 0,07 

PB - 397,46 - 0,00 

PE - 22.438,38 - 0,03 

PI - 5.555,42 - 0,01 

PR - 152.220,81 - 0,23 

RJ - 49.911.306,44 - 76,82 

RN 13.609,10 110.348,54 6,88 0,17 

RO - 65.469,93 - 0,10 

RR - 0,37 - 0,00 

RS 2,45 7.547,53 0,00 0,01 

SC - 56.757,88 - 0,09 

SE - - - - 

SP - 5.382.760,09 - 8,28 

(continua) 

(continua) 

UF DRAWBACK EXP. NORMAIS DRAWBACK EXP. NORMAIS 
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(%)  (%) 

TO - 88,93 - 0,00 

TOTAIS 197.668,33 64.970.445,55 100,00 100,00 
Em US$ mil. Fonte: SECEX/MDIC; Atlas de Complexidade Econômica. Elaboração da autora. 

 

Tabela 37- Participação das exportações dos estados brasileiros na 2ª faixa de complexidade 

UF DRAWBACK EXP. NORMAIS 
DRAWBACK 

(%) 

EXP. NORMAIS 

(%) 

AC - 30.564,88 - 0,01 

AL 22.151,73 2.862.142,99 0,03 0,88 

AM - 35.915,47 - 0,01 

AP 1.158.528,30 367.458,23 1,55 0,11 

BA 2.926.719,54 5.711.364,96 3,93 1,77 

CE 2.213.703,63 1.522.137,31 2,97 0,47 

DF - 31.015,30 - 0,01 

ES 30.658.760,66 7.220.973,61 41,13 2,23 

GO 4.734.130,90 4.213.778,86 6,35 1,30 

MA 1.805.564,88 1.362.266,39 2,42 0,42 

MG 14.340.931,74 91.228.984,31 19,24 28,20 

MS 166.668,75 4.673.273,23 0,22 1,44 

MT 1.079.783,43 11.840.527,40 1,45 3,66 

PA 7.673.995,65 51.423.601,37 10,29 15,90 

PB 178.793,28 164.480,58 0,24 0,05 

PE 404.553,00 1.197.147,90 0,54 0,37 

PI 20.282,24 288.993,78 0,03 0,09 

PR 1.048.669,62 16.374.570,48 1,41 5,06 

(continua) 

 

(continuação) 
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UF DRAWBACK EXP. NORMAIS 
DRAWBACK 

(%) 

EXP. NORMAIS 

(%) 

RJ 40.591,35 37.878.490,64 0,05 11,71 

RN 533.968,79 299.660,56 0,72 0,09 

RO 117.772,54 456.260,65 0,16 0,14 

RR - 14.571,59 - 0,00 

RS 2.398.681,10 22.596.606,77 3,22 6,98 

SC 320.366,74 6.585.421,68 0,43 2,04 

SE 3.747,35 55.527,47 0,01 0,02 

SP 2.691.540,98 54.128.808,52 3,61 16,73 

TO 5.132,01 946.266,74 0,01 0,29 

TOTAIS 74.545.038,20 323.510.811,66 100,00 100,00 

Em US$ mil. Fonte: SECEX/MDIC; Atlas de Complexidade Econômica. Elaboração da autora. 

 

Tabela 38- Participação das exportações dos estados brasileiros na 3ª faixa de complexidade 

UF DRAWBACK EXP. NORMAIS 
DRAWBACK 

(%) 

EXP. NORMAIS  

(%) 

AC 1.532,04 41.690,82 0,00 0,01 

AL - 1.271.356,74 - 0,45 

AM 1.349,94 724.611,62 0,00 0,26 

AP 54,40 412.388,98 0,00 0,15 

BA 4.480.760,87 14.906.186,15 7,11 5,27 

CE 1.288.726,98 1.505.003,54 2,04 0,53 

DF 1.568,39 119.273,33 0,00 0,04 

ES 6.853.677,03 3.692.453,75 10,87 1,31 

GO 2.435.071,98 12.896.439,74 3,86 4,56 

MA 4.002.953,08 7.310.422,62 6,35 2,58 

(continua) 

(continuação) 
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UF DRAWBACK EXP. NORMAIS 
DRAWBACK 

(%) 

EXP. NORMAIS 

 (%) 

MG 10.185.443,42 18.211.813,64 16,16 6,44 

MS 515.835,91 6.163.824,14 0,82 2,18 

MT 163.571,20 43.967.586,39 0,26 15,54 

PA 14.352.328,42 7.561.901,62 22,77 2,67 

PB 306.419,02 289.724,70 0,49 0,10 

PE 509.752,70 1.550.748,36 0,81 0,55 

PI 442,41 451.810,40 0,00 0,16 

PR 1.464.560,98 41.810.706,26 2,32 14,78 

RJ 6.928.849,68 4.469.941,54 10,99 1,58 

RN 125.593,51 242.614,82 0,20 0,09 

RO 100.626,90 3.006.607,13 0,16 1,06 

RR - 34.479,83 - 0,01 

RS 3.378.509,69 30.021.680,59 5,36 10,61 

SC 917.031,50 8.762.091,07 1,46 3,10 

SE - 322.110,57 - 0,11 

SP 4.899.064,44 70.083.856,55 7,77 24,77 

TO 109.627,06 3.064.939,14 0,17 1,08 

TOTAIS 63.023.351,55 282.896.264,06 100,00 100,00 

Em US$ mil. Fonte: SECEX/MDIC; Atlas de Complexidade Econômica. Elaboração da autora. 

 

Tabela 39- Participação das exportações dos estados brasileiros na 4ª faixa de complexidade 

UF DRAWBACK EXP. NORMAIS 
DRAWBACK 

(%) 

EXP. NORMAIS  

(%) 

AC - 22.888,53 - 0,02 

AP - 5.041,72 - 0,00 

(continua) 

(continuação) 
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UF DRAWBACK EXP. NORMAIS 
DRAWBACK 

(%) 

EXP. NORMAIS  

(%) 

AL 9.572,84 39.599,94 0,01 0,03 

AM - 3.368.576,69 - 2,22 

BA 5.857.380,07 10.321.338,29 5,22 6,79 

CE 321.974,46 199.082,16 0,29 0,13 

DF 136.530,90 95.987,08 0,12 0,06 

ES 5.829.659,87 2.703.697,76 5,20 1,78 

GO 46.936,78 1.014.679,47 0,04 0,67 

MA 290.354,12 1.152.496,58 0,26 0,76 

MG 8.089.622,78 13.615.375,92 7,22 8,96 

MS 1.443.940,90 5.545.414,38 1,29 3,65 

MT 1.645,47 516.223,77 0,00 0,34 

PA 8.234.616,35 211.770,91 7,34 0,14 

PB - 19.980,96 - 0,01 

PE 929.532,56 1.109.299,50 0,83 0,73 

PI - 17.621,06 - 0,01 

PR 10.620.278,39 18.233.645,45 9,47 12,00 

RJ 5.103.004,17 10.169.747,99 4,55 6,69 

RN 21.801,88 19.309,87 0,02 0,01 

RO 10,58 76.477,10 0,00 0,05 

RR - 1.856,30 - 0,00 

RS 10.742.945,24 18.544.947,89 9,58 12,21 

SC 14.800.631,79 13.923.409,38 13,20 9,17 

SE - 34.846,48 - 0,02 

SP 39.632.191,41 50.875.710,27 35,35 33,49 

(continua) 

(continuação) 
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UF DRAWBACK EXP. NORMAIS 
DRAWBACK 

(%) 

EXP. NORMAIS  

(%) 

TO 130,83 61.814,99 0,00 0,04 

TOTAIS 112.112.761,41 151.900.840,42 100,00 100,00 

Em US$ mil. Fonte: SECEX/MDIC; Atlas de Complexidade Econômica. Elaboração da autora. 

 

Tabela 40- Participação das exportações dos estados brasileiros na 5ª faixa de complexidade 

UF DRAWBACK EXP. NORMAIS 
DRAWBACK 

(%) 

EXP. NORMAIS 

 (%) 

AC - 3.806,01 - 0,01 

AP - 7,91 - 0,00 

AL 2.407,24 180.611,07 0,01 0,32 

AM - 475.080,09 - 0,84 

BA 1.043.190,66 753.952,26 3,22 1,33 

CE 6.082,97 20.739,43 0,02 0,04 

DF - 4.057,99 - 0,01 

ES 441.494,15 137.998,39 1,36 0,24 

GO 32.693,89 60.216,32 0,10 0,11 

MA - 4.078,44 - 0,01 

MG 1.298.014,65 6.723.055,06 4,01 11,84 

MS 10.113,62 103.005,99 0,03 0,18 

MT - 23.329,98 - 0,04 

PA 1,29 10.135,92 0,00 0,02 

PB - 15.472,38 - 0,03 

PE 10.377,62 233.253,45 0,03 0,41 

PI - 1.636,58 - 0,00 

PR 1.162.745,52 5.129.197,47 3,59 9,03 

(continua) 

(continuação) 
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UF DRAWBACK EXP. NORMAIS 
DRAWBACK 

(%) 
EXP. NORMAIS (%) 

RJ 1.853.478,84 3.746.154,15 5,72 6,60 

RN - 2.152,31 - 0,00 

RO - 2.548,78 - 0,00 

RR - 1.814,83 - 0,00 

RS 3.210.588,69 5.900.784,29 9,91 10,39 

SC 5.459.227,91 2.466.734,87 16,85 4,34 

SE - 1.303,64 - 0,00 

SP 17.874.694,74 30.783.795,59 55,16 54,21 

TO - 18,46 - 0,00 

TOTAIS 32.405.111,79 56.784.941,65 100,00 100,00 

Em US$ mil. Fonte: SECEX/MDIC; Atlas de Complexidade Econômica. Elaboração da autora. 

 

Tabela 41- Participação das exportações dos estados brasileiros na 6ª faixa de complexidade 

UF DRAWBACK EXP. NORMAIS 
DRAWBACK 

(%) 

EXP. NORMAIS 

(%) 

AC - 6,55 - 0,00 

AL - 7,81 - 0,00 

AM - 491,48 - 0,15 

AP - - - - 

BA 1.234,28 2.911,98 0,38 0,88 

CE - 434,15 - 0,13 

DF - - - - 

ES - 1.884,13 - 0,57 

GO - - - - 

MA - - - - 

(continua) 

(conclusão) 
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UF DRAWBACK EXP. NORMAIS 
DRAWBACK 

(%) 

EXP. NORMAIS 

(%) 

MG 956,98 14.539,01 0,29 4,42 

MS - 70,94 - 0,02 

MT - 777,24 - 0,24 

PA - - - - 

PB - - - - 

PE - 290,61 - 0,09 

PI - 39,50 - 0,01 

PR 4.662,94 23.070,17 1,42 7,01 

RJ 50,17 6.898,13 0,02 2,10 

RN - - - - 

RO - 33,05 - 0,01 

RR - - - - 

RS 12.844,42 35.213,99 3,92 10,70 

SC 8.733,94 16.627,80 2,66 5,05 

SE - - - - 

SP 299.559,45 225.936,32 91,32 68,63 

TO - - - - 

TOTAIS 328.042,17 329.232,86 100,00 100,00 

Em US$ mil. Fonte: SECEX/MDIC; Atlas de Complexidade Econômica. Elaboração da autora. 

 

 


