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Raphael Gomes da Silva1 

Fernanda Aparecida Silva2 

Resumo: Os países vêm se integrando cada vez mais em suas relações de comércio 

internacional e grande parte dessa integração é devida aos acordos comerciais que se 

popularizaram desde a década de 1980. Muitos blocos regionais se formaram nesse período 

com destaque para a criação do Mercosul em 1991 por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. 

O bloco é o maior acordo da América do Sul e promove o fomento do comércio internacional 

na região. Embora o Mercosul tenha favorecido o comércio dos seus membros, ele tem sido 

alvo de várias críticas, em especial as relacionadas a efetividade do bloco e de seus acordos 

formados. Aproveitando desse parecer, o objetivo deste estudo é mensurar o efeito dos acordos 

comerciais da região, ambos o Mercosul e os acordos do bloco com seus parceiros, buscando 

investigar se esses acordos estão viabilizando e fomentando o comércio. Utilizando um modelo 

que admite a heterogeneidade dos efeitos sobre cada membro do acordo, é possível identificar 

quais os países mais beneficiados com o Mercosul. Os resultados encontrados indicam a 

eficiência de 50% dos acordos do bloco no aumento do comércio da região, foram eficientes os 

acordos do bloco com Índia, Peru, Colômbia, Marrocos e Israel. Foi possível também verificar 

que Paraguai e Uruguai são os países do bloco mais beneficiados com os acordos comerciais 

firmados. 

Palavras-chave: Acordos Comerciais, Comércio Internacional, Mercosul. 

Abstract: Countries have been increasingly integrated into their international trade relations 

and much of this integration is due to trade agreements that have become popular since the 

1980s. Many regional blocs were formed during this period, with emphasis on the creation of 

Mercosur in 1991 by Argentina, Brazil, Paraguay, and Uruguay. The bloc is the largest 

agreement in South America and promotes the promotion of international trade in the region. 

Although Mercosur has favored the trade of its members, it has been the target of several 

criticisms, especially those related to the effectiveness of the bloc and its agreements formed. 

Taking advantage of this opinion, the objective of this study is to measure the effect of trade 

agreements in the region, both with Mercosur and the agreements signed by the bloc with its 

partners, seeking to investigate whether these agreements are enabling and fostering trade. 

Using a model that admits the heterogeneity of the effects on each member of the agreement, it 

is possible to identify which countries benefit most from Mercosur. The results indicate the 

efficiency of 50% of the bloc's agreements in increasing trade in the region, while the bloc's 

agreements with India, Peru, Colombia, Morocco, and Israel were efficient. It was also possible 

to verify that Paraguay and Uruguay are the countries in the bloc that benefit most from the 

trade agreements signed. 
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1 – Introdução 

 As últimas duas décadas foram excepcionais para o comércio internacional, nesse 

período os países se engajaram em um ritmo crescente de comércio e de integração econômica 

sem precedentes. Esse próspero fluxo de comércio aproximou muitos países por meio de 

acordos comerciais. A criação de grandes blocos regionais nas décadas de 1980 e 1990 

incentivou outros a se envolverem cada vez mais nesse tipo de negociação. Os acordos 

comerciais se mostraram uma boa via de fomento do comércio internacional pelas várias 

vantagens concedidas a seus membros. Essas vantagens incluem a redução ou eliminação de 

tarifas, o acesso a novos mercados, preferências nas importações e integração econômica. 

Desde a década de 1980, mais de 350 novos acordos foram notificados a Organização Mundial 

de Comércio (OMC), que variam em seus objetivos, tamanho e escopo (BAIER; YOTOV; 

ZYLKIN, 2019). 

 Como intuito de reaproximar e integrar economicamente os países da América do Sul, 

o Mercado Comum do Sul (Mercosul) foi fundado no começo dos anos 1990 por Argentina, 

Brasil, Paraguai e Uruguai. O bloco teve início com o Tratado de Assunção em 1991, onde foi 

implementada a área de livre comércio e estabelecido os cronogramas de redução tarifária e 

integração econômica aos quais os membros seguiriam. Em 1 de janeiro de 1995, a meta de 

transformar o acordo em um mercado comum se cumpriu, os países membros adotaram uma 

tarifa externa comum (TEC) e passaram a utilizar um modelo de profunda integração, com livre 

circulação de bens, serviços e fatores de produção, adoção de política comercial comum e 

harmonização de políticas setoriais (MRE, 2021). 

 O bloco obteve sucesso no campo comercial, o comércio entre os membros fundadores 

saltou de US$ 4,5 bilhões em 1991 para US$33,5 bilhões em 2019; e na reaproximação dos 

países da região, a Venezuela tornou-se membro do bloco em 2012, a Bolívia encontra-se em 

processo de adesão e os demais países do continente sul-americano são estados associados 

através de acordos comerciais (MRE, 2021; PENNAFORTE; MARTINS, 2017).  

 Durante a primeira década de existência do bloco, a política comercial defendida pelo 

Mercosul visava o fortalecimento das relações entre países sul-sul, o que se refletiu em seus 

acordos comerciais firmados, todos com países em desenvolvimento. Segundo os dados da 

OMC, o Mercosul possui acordos com: Chile (1996), Bolívia (1997), México (2003), Colômbia 

(2005), Equador (2005), Peru (2005), Venezuela (2005), Índia (2009), Israel (2009), Marrocos 

(2010), SACU3 (2016) e Egito (2017). 

 Desde meados de 2010 o bloco vem se modernizando e revisando a direção de suas 

políticas. Uma dessas mudanças é na direção da política comercial que passou a ir além das 

relações sul-sul negociando acordos comerciais com Canadá, União Europeia (EU) e 

Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA)4 (MRE, 2021). 

 Várias críticas em relação ao Mercosul surgiram com o passar dos anos, principalmente 

em relação aos atrasos do cronograma de integração econômica e a dificuldade do bloco em 

firmar acordos com grandes parceiros comerciais. Alguns dos países membros passaram por 

dificuldades econômicas durante o começo do século XXI, o que fez com que o foco destes se 

voltasse para a resolução dos problemas de ordem doméstica e atrasassem a integração regional 

(PENNAFORTE; MARTINS, 2017). 

 Em relação aos acordos comerciais, o Conselho do Mercosul decidiu, no ano 2000, que 

os futuros acordos negociados pelos países membros deveriam ser feito de forma conjunta, 

buscando assim fortalecer o bloco. Embora haja vários benefícios em se negociar acordos como 

bloco, como a vantagem do poder econômico gerado pela união de países, para o Mercosul isso 

 
3 Southern African Customs Union é um bloco comercial que inclui os países África do Sul, Botsuana, Lesoto, 

Namíbia e Suazilândia. 
4 Os membros do EFTA são Suíça, Liechtenstein, Noruega e Islândia. 
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se tornou um empecilho para os membros. A falha do bloco em negociar acordos com seus 

principais parceiros comerciais quase trinta anos após seu início somado a impossibilidade dos 

membros de perseguirem seus próprios acordos bilaterais prejudica os países membros, 

principalmente as duas menores economias Paraguai e Uruguai (PENNAFORTE; MARTINS, 

2017). 

 Os parceiros procurados para negociações pelo Mercosul são alvos de críticas por dois 

motivos: a dificuldade do bloco em negociar com parceiros fora da América Latina e a aparente 

falta de relevância comercial dos parceiros procurados. Os dois últimos acordos firmados pelo 

bloco, com SACU e Egito, segundo os dados de exportação de 2019 representaram 0,51% e 

0,81% das exportações brasileiras e 0,93% e 1,52% das exportações argentinas, 

respectivamente. Muito se especula sobre estes acordos e a capacidade deles de incrementarem 

o comércio da região.  

 Grande parte da literatura sobre acordos comerciais procura quantificar os efeitos dos 

acordos sobre o fluxo de comércio entre os membros Bergstrand (1985); Carrère (2006); Eicher 

& Henn (2011); Bergstrand, Larch & Yotov (2015); Anderson & Yotov (2016); Baier, 

Bergstrand & Clance (2018); Yamanouchi (2019). Porém são poucos os estudos que incluíram 

o Mercosul e os acordos do bloco em suas análises. Baier, Bergstrand e Vidal (2007) analisam 

o Mercosul e encontram um crescimento de, em média, 8% ao ano para o período de 1991 a 

2000. Kohl (2014) investiga o Mercosul e os acordos comerciais do bloco com a Bolívia e o 

Chile para o período de 1950 a 2010, mas não obtém resultado significativo para nenhum dos 

acordos. Baier, Yotov & Zylkin (2019) verifica o Mercosul e alguns acordos do bloco com a 

Comunidade Andina5, Bolívia e Chile abrangendo o período entre 1986 e 2016. Somente o 

Mercosul e o acordo do bloco com a Comunidade Andina apresentaram efeitos significantes e 

positivos. 

 Pela ausência de análises mais direcionadas sobre os efeitos dos acordos comerciais 

negociados pelo bloco, se faz necessária uma investigação desses efeitos na região, buscando 

compreender a eficiência da política comercial vigente por grande parte da existência do bloco 

e sua recente mudança de direção e identificar os benefícios gerados por esses acordos. 

 O objetivo desse artigo é analisar o efeito do Mercosul e dos acordos firmados pelo 

bloco na criação de comércio da região e sobre cada um dos membros. Verificar a influência 

sobre o comércio intrabloco, quase trinta anos após o início do acordo, e analisar quais países 

membros foram mais e menos beneficiados com a implementação do mesmo. Investigar 

também o efeito dos acordos firmados pelo bloco sobre o comércio de cada um dos membros 

envolvidos, identificando os benefícios gerados nas exportações e importações do Mercosul. 

 É importante identificar se esses acordos estão sendo benéficos para aumento do 

comércio, além da forma como estão afetando separadamente cada membro do Mercosul. 

Identificar quais são os países que obtém mais vantagens com os acordos já consolidados pelo 

bloco pode ajudar na escolha dos próximos possíveis parceiros, adequando as negociações 

futuras para benefício de todos os membros. 

 Embora os objetivos dos acordos comerciais variem e englobem vários benefícios 

adicionais que vão além do comércio entre os membros, a intenção principal dos países durante 

a negociação é aumentar seu fluxo comercial. Desse modo, assumiremos que um acordo é 

eficiente se ele foi capaz de aumentar o comércio dos países membros. 

 A análise será feita através de um painel contendo dados de exportação de 59 países6 

abrangendo o período entre 1980 e 2018. Como a principal ferramenta para mensuração dos 

efeitos de um acordo comercial sobre o fluxo de comércio dos países é o modelo gravitacional, 

 
5 Comunidade Andina é um acordo comercial firmado entre alguns países sul-americanos que teve início em 1969. 

Atualmente são membros do acordo Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. 
6 A lista de países incluídos se encontra no Anexo 1. 



   
 

4 
 

será utilizado uma versão estrutural deste com efeitos fixos para estimar os efeitos médios dos 

acordos sobre o fluxo de comércio sobre cada um dos membros do Mercosul. 

 O restante do artigo está estruturado como se segue. A sessão 2 apresentará a versão 

teórica do modelo gravitacional e a sessão 3 a metodologia e a descrição dos dados utilizados. 

A sessão 4 exibirá os resultados encontrados e a Sessão 5 concluirá o estudo. 

2 – Referêncial Teórico 

 O modelo gravitacional vem sendo utilizado desde a década de 1960 para mensurar os 

fluxos comerciais entre países e o impacto dos acordos comerciais sobre esses fluxos. Por ser 

um modelo mais simples que o modelo de equilíbrio geral e por se mostrar eficiente na 

explicação do comércio internacional, o modelo evoluiu ao longo dos anos no campo da 

economia ganhando atenção dos autores que buscaram fundamentá-lo na teoria econômica 

(ANDERSON, 1979; BERGSTRAND, 1989; EATON & KORTUM, 2002; ANDERSON & 

VAN WINCOOP, 2003) e/ou aperfeiçoar os processos de estimação (BAIER & 

BERGSTRAND, 2007; KOHL, 2014). 

 O modelo microfundamentado de Anderson & Van Wincoop (2003) apresenta uma base 

teórica e melhor interpretação para a equação gravitacional do que os modelos que estavam 

sendo utilizados até então, baseado em avanços de estudos anteriores como a utilização da 

função de utilidade com elasticidade constante (ANDERSON, 1979) e a estrutura de mercado 

de competição monopolista (BERGSTRAND, 1989). Este modelo considera uma estrutura de 

mercado de competição monopolista, onde cada produto é diferenciado por local de origem. 

Cada país é especializado na produção de um bem e a demanda por cada um dos bens é fixada. 

A função de utilidade possui elasticidade constante de substituição e é idêntica para todos os 

países, os consumidores maximizam sua utilidade:  

𝑈𝑗 = (∑ 𝛽
𝑖

(1−𝜎)
𝜎 𝑐

𝑖𝑗

(𝜎−1)
𝜎

𝑖

)

𝜎
(𝜎−1)

 (1) 

 

Sujeito a restrição: 

∑ 𝑝𝑖𝑗𝑐𝑖𝑗 = 𝑦𝑗

𝑖

 (2) 

 

Onde 𝛽𝑖 representa o parâmetro positivo de distribuição; 𝑐𝑖𝑗 é o consumo no país j de um bem 

originário do país i; 𝜎 é a elasticidade de substituição entre todos os bens; 𝑦𝑗 é a renda dos 

residentes do país j; e 𝑝𝑖𝑗 é o preço do bem originário de i no país j. 

 O preço dos bens de origem i no país j (𝑝𝑖𝑗) será o produto do preço do bem ofertado 

pelo importador (𝑝𝑖) e os custos comerciais entre os dois países (𝑡𝑖𝑗). Os custos comerciais 

incluem os gastos relacionados a adaptação do produto para o mercado externo, como 

padronização de embalagens e rótulos etc., custos de transporte e os custos tarifários. Por causa 

desses custos, o preço dos bens difere entre os países. 

𝑝𝑖𝑗 = 𝑝𝑖𝑡𝑖𝑗 (3) 

 

 A exportação nominal do país i para o país j (𝑥𝑖𝑗) pode ser representada pelo produto do 

preço do bem i no país j e das quantidades consumidas dos bens i em j. 

𝑥𝑖𝑗 = 𝑝𝑖𝑗𝑐𝑖𝑗 (4) 

 

 A demanda dos bens de origem i pelos consumidores do país j que satisfaz a 

maximização da equação (1) é expresso por: 
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𝑥𝑖𝑗 = (
𝛽𝑖𝑝𝑖𝑡𝑖𝑗

𝑃𝑗
)

(1−𝜎)

𝑦𝑗 (5) 

 

𝑃𝑗 é o índice de preços ao consumidor no país j, sendo representado por: 

𝑃𝑗 = [∑(𝛽𝑖𝑝𝑖𝑡𝑖𝑗)
1−𝜎

𝑖

]

1
1−𝜎

 (6) 

 

 A condição de equilíbrio de mercado do modelo requer que toda a produção seja 

consumida, desse modo a renda total do país i (𝑦𝑖) pode ser representado pela soma das suas 

exportações para todos os países que comercializa, incluindo 𝑥𝑖𝑖 que é o consumo interno. 

𝑦𝑖 = ∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑗

 (7) 

= ∑ (
𝛽𝑖𝑝𝑖𝑡𝑖𝑗

𝑃𝑗
)

(1−𝜎)

𝑦𝑗

𝑗

 (7.1) 

 

Resolvendo a condição de equilíbrio para 𝛽𝑖𝑝𝑖, substituindo o resultado na equação da demanda 

dos bens de origem i (5), definindo a renda mundial como o somatório da renda de todos os 

países (𝑦𝑤 = ∑ 𝑦𝑗𝑗 ) e a parcela da renda de um país sobre a renda mundial (𝜃𝑗 =
𝑦𝑗

𝑦𝑤), resulta: 

𝑥𝑖𝑗 =
𝑦𝑖𝑦𝑗

𝑦𝑤
(

𝑡𝑖𝑗

𝑃𝑖𝑃𝑗
)

(1−𝜎)

 (8) 

 

Onde: 

𝑃𝑖 = [∑ (
𝑡𝑖𝑗

𝑃𝑗
)

(1−𝜎)

𝑗

𝜃𝑗]

1
1−𝜎

 (9) 

 

 Anderson & Van Wincoop (2003) se referem a 𝑃𝑖 e 𝑃𝑗 como índices de resistência 

multilateral, pois eles dependem não só das barreiras entre um par de países, mas incluem 

também as barreiras comerciais com todos os outros parceiros. Aumentos das barreiras 

comerciais com todos os membros aumentará o valor do índice e reduções das barreiras com 

alguns parceiros reduzirá o valor do índice.   

 A equação gravitacional (8) indica que o comércio entre um par de países i e j depende 

da renda dos países, da barreira comercial bilateral entre eles e dos índices de resistência 

multilateral de cada um. Dado o valor da barreira bilateral entre i e j (𝑡𝑖𝑗), se j possuir altas 

barreiras comerciais com os outros parceiros, o preço relativo dos bens de i em j diminuirá, 

aumentando assim as importações destes bens. 

 Aplicando o logaritmo para linearizar a equação, obtemos: 

ln 𝑋𝑖𝑗𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 ln 𝑌𝑖𝑡 + 𝛽2 ln 𝑌𝑗𝑡 + 𝛽3𝑧𝑖𝑗𝑡 + 휀𝑖𝑗𝑡 (10) 

 

Onde 𝑧𝑖𝑗𝑡 é um conjunto de N variáveis que afetam o comércio entre i e j no ano t, como 

distância, tarifas, acordos comerciais, linguagem em comum etc. Essa versão simplificada da 

equação gravitacional é amplamente utilizada na literatura. 

3 – Metodologia 
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3.1 – Efeitos dos Acordos Comerciais 

 Para mensurar os efeitos dos acordos comerciais será utilizado um painel referente as 

exportações organizadas por par de países e ano, cada par será representado duas vezes: 

exportação de i para j e de j para i. A amostra é formada por 59 países, a lista de todos os países 

é apresentada no Anexo 1. Será considerada a exportação de um país i para os outros 58 da 

amostra, os países não inclusos serão agrupados como “resto do mundo”. Os dados de 

exportações utilizados são anuais, abrangendo o período de 1980 a 2018, em intervalos de 3 

anos. Há um período de ajustamento dos fluxos comerciais em resposta aos acordos comerciais 

firmados, como sugerido em Baier e Bergstrand (2007), para obter melhores estimativas dos 

efeitos dos acordos é necessário acrescentar intervalos entre os anos analisados. 

 Seguindo o modelo apresentado por Baier, Yotov e Zylkin (2019) para mensuração dos 

efeitos individuais dos acordos comerciais, será estimado uma versão de efeitos fixos do modelo 

gravitacional. Desse modo, a equação toma a forma:  

Onde 𝑋𝑖𝑗𝑡 são as exportações do país i para o país j no ano t, incluído aqui o par 𝑋𝑖𝑖𝑡 que 

representa o comércio intranacional; 𝐺𝐷𝑃𝑡 é o produto interno bruto (PIB) nominal em dólares 

dos países no ano t; 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑗  representa a distância geográfica entre os países i e j; 𝐹𝑇𝐴𝑖𝑗𝑡 é 

uma variável dummy atribuído valor 1 caso os países i e j façam parte de um acordo comercial 

no ano t; 𝛾𝑖𝑡 e 𝛿𝑗𝑡 são efeitos fixos variantes no tempo para o país exportador e importador 

respectivamente, controlando para fenômenos não observados que podem ter ocorrido em cada 

país separadamente e influenciado o comércio internacional como crises, inflação, câmbio etc.; 

e 𝜂𝑖𝑗 é o efeito fixo para o par de país, controlando por fenômenos não observados relacionado 

aos dois países simultaneamente. 

 Pela colinearidade perfeita com os efeitos fixos do país importador e exportador e do 

efeito fixo do par de países, as variáveis 𝐺𝐷𝑃 e 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑗 não poderão ser estimadas (BAIER 

& BERGSTRAND, 2007; KOHL, 2014; BAIER, YOTOV & ZYLKIN, 2019). Retirando os 

termos colineares, a equação pode ser resumida em: 

 Como os dados utilizados são referentes apenas a exportação, o resultado encontrado 

será apenas referente aos impactos sobre a exportação do país i para o país j (𝑋𝑖𝑗𝑡). Para verificar 

o efeito desse acordo sobre a importação dos países basta considerar o contrário do par 

verificado (𝑋𝑗𝑖𝑡). 

 É necessário dar uma atenção especial para o possível problema do viés da 

endogeneidade. A negociação de um acordo comercial pode não ser totalmente exógena, 

podendo ocorrer por causa de um fluxo crescente de comércio entre países ou por meio da 

identificação de impedimentos ao comércio potencial, impedimentos estes que podem ser 

eliminados ou reduzidos por meio de um acordo comercial. Desse modo, o comércio entre um 

par de países pode levá-los naturalmente a negociação de um acordo. O viés da endogeneidade 

surge porque um país seleciona como parceiro para um acordo outro com o qual já existe um 

nível relevante de comércio. Como sugerido por Yotov, Piermartini, Monteiro & Larch (2016), 

a correção do problema se dará através do uso dos efeitos fixos para o par de países. 

 Buscando melhores alternativas para enfrentar os desafios que surgem na estimação do 

modelo gravitacional, Yotov, Piermartini, Monteiro & Larch (2016) sugerem seis 

recomendações para o processo de estimação: (1) o uso de dados em painel para estimativas 

mais eficientes; (2) o uso de dados em painel com intervalos temporais ao invés de anos 

ln 𝑋𝑖𝑗𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 ln 𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛽2 ln 𝐺𝐷𝑃𝑗𝑡 + 𝛽3 ln 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑗 + 𝛽4𝐹𝑇𝐴𝑖𝑗𝑡 + 𝛾𝑖𝑡 + 𝛿𝑗𝑡

+ 𝜂𝑖𝑗 + 휀𝑖𝑗𝑡 
(11) 

ln 𝑋𝑖𝑗𝑡 = 𝛽4𝐹𝑇𝐴𝑖𝑗𝑡 + 𝛾𝑖𝑡 + 𝛿𝑗𝑡 + 𝜂𝑖𝑗 + 휀𝑖𝑗𝑡 (12) 
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consecutivos para se obter um melhor ajuste dos fluxos comerciais em resposta a mudanças de 

políticas ou custos de comércio; (3) a estimação deve ser feita com dados de comércio 

internacional e intranacional; (4) o uso de efeitos fixos direcionais variantes no tempo para o 

importador e exportador; (5) o uso de efeitos fixos do par de países deve ser também incluído 

para corrigir o problema da endogeneidade da política comercial; (6) o modelo deve ser 

estimado pelo método de Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML), pois o método 

apresenta estimativas mais robustas. Todas as sugestões foram inseridas no modelo a ser 

estimado. 

 

3.2 – Dados 

 Os dados de exportação foram retirados das Estatísticas de Comércio Internacional das 

Nações Unidas, COMTRADE database. Serão utilizados os dados de exportação nominal em 

dólares informado para cada país da amostra. Segundo Baldwin e Taglioni (2006) a utilização 

de variáveis dummy para capturar efeitos temporais é mais indicada do que deflacionar os 

valores de exportação por algum deflator, pois como há tendências nas taxas de inflação, uma 

deflação inapropriada dos valores pode criar um viés por meio de correlações espúrias, o que 

eles chamam de the bronze-medal mistake. Desse modo os efeitos fixos para o importador e 

exportador incluídos no modelo controlam pelas variações nos preços. 

 Os dados de comércio intranacional foram identificados como a diferença entre a 

produção industrial dos países no ano t e o total exportado por eles no mesmo ano. O total 

exportado por cada país está disponível na COMTRADE database. Os dados relacionados a 

produção industrial foram extraídos do portal da dados estatísticos das Nações Unidas, Unido 

Statistics Data. 

 As informações a respeito dos acordos comerciais, desde membros e data da inclusão 

destes e data de início do acordo, foram retiradas do portal da Organização Mundial do 

Comércio. Serão considerados 10 acordos comerciais: o Mercosul (1991) e os acordos do bloco 

com Chile (1996), Bolívia (1997), México (2003), Colômbia (2005), Equador (2005), Peru 

(2005), Índia (2009), Israel (2009) e Marrocos (2010). 

 Os acordos com SACU e Egito foram excluídos por serem muito recentes e os recorte 

temporal do artigo não conseguir capturar os efeitos potenciais de comércio que possam ter sido 

gerados por eles. Por falta de dados para a Venezuela, pois a mesma não informa os dados de 

comércio internacional desde 2014, serão analisados somente os membros fundadores do 

Mercosul. 

4 – Resultados 

4.1 - Exportações 

 Os países fundadores do Mercosul, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, diferem não 

só no tamanho de suas economias como também no padrão de comércio e dependência ao bloco 

comercial. Embora as menores economias, principalmente Paraguai, se mostram mais 

dependentes do bloco como destino das exportações, as maiores economias, Brasil e Argentina, 

mostram crescimento de suas exportações para outros destinos. 

 A figura 1 apresenta a evolução das exportações nominais em dólares americanos da 

Argentina entre os anos de 1980 e 2018. É possível perceber pelo gráfico que, embora haja um 

leve crescimento nos anos 1990, o período de maior crescimento das exportações é durante 

2003 e 2011. Há uma queda em 2009 causada pela crise econômica mundial e um declínio das 

exportações a partir de 2011, causada por uma crise econômica sofrida pelo país, cujos sinais 

de recuperação aparecem em 2015. 

Figura 1 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da COMTRADE. 

 As outras duas curvas mostradas no gráfico representam o total exportado para países 

com os quais possuem acordos comerciais, incluindo o Mercosul, e o total exportado para os 

membros fundadores do Mercosul, ambas medidas em dólares americanos correntes. O período 

de maior crescimento de ambas as curvas coincide com o de maior crescimento das exportações, 

durante os anos de 2003 e 2011. O distanciamento das duas curvas coincide com os anos que 

grande parte dos acordos do bloco teve início, 2005 e 2009. Porém, pela proximidade de ambas 

é possível ver que o Mercosul possui maior influência no quadro de exportação da Argentina 

que o restante dos acordos firmados pelo bloco. 

 O peso que o bloco e os acordos comerciais deste tem sobre a pauta exportadora da 

Argentina vem decrescendo com o tempo. Embora houve crescimento de ambos, a partir de 

2004 o crescimento do total exportado é superior ao crescimento das exportações para países 

com acordos comerciais, o que indica que o comércio do país está crescendo mais rapidamente 

para destinos com os quais não há acordos negociados. As exportações direcionadas para os 

países com acordos chegou a representar metade do total exportado nos anos 1990, já na década 

de 2010 esses destinos representam pouco mais que um terço do total exportado. 

 As exportações nominais do Brasil, em dólares americanos, para o período entre 1980 e 

2018 estão apresentadas na Figura 2. O padrão do comércio nesse período é semelhante ao 

observado para a Argentina, leve crescimento durante a década de 1990 e rápida expansão das 

exportações entre 2003 e 2011. O país enfrentou uma crise no começo dos anos 2010, o que se 

refletiu na queda das exportações até meados de 2016, quando volta a crescer novamente. 

 As curvas que representam as exportações para os países com os quais possui acordos e 

as exportações para o Mercosul apresentam o mesmo ritmo do crescimento das exportações 

totais, com ritmo mais acentuado e estável após 2003. 
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Figura 2

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da COMTRADE. 

 O distanciamento das curvas de exportações para países que possui acordo e as 

exportações para Mercosul mostra que o peso dos países com os quais o bloco formou acordo 

é baixo, visto que o comércio do Mercosul representa a maior parte das exportações destinadas 

a países membros de acordos. Até mesmo o bloco comercial possui pouco peso na pauta 

exportadora do país, embora relevante no comércio durante os anos 1990, a partir do início dos 

anos 2000 o crescimento das exportações para outros parceiros comerciais cresceu com um 

ritmo muito mais acelerado. Em 2018 as exportações para países membros de algum acordo 

comercial, incluindo os países do Mercosul, representaram aproximadamente 18% do total 

exportado pelo Brasil. 

 A Figura 3 apresenta os dados de exportação do Paraguai para os anos de 1980 até 2018. 

O crescimento das exportações totais do país se dá no final dos anos 1990 e se acentuam após 

2006. Diferente dos outros dois membros do bloco, o Paraguai conseguiu rápida recuperação 

do ritmo de exportações após a crise econômica mundial de 2009 e desde 2013 atingiu 

patamares superiores ao visto antes da crise, seguindo em uma tendência de crescimento. 

Figura 3 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da COMTRADE. 

 As curvas de exportações para países membros de acordos e exportações para o 

Mercosul mostram o peso que esses acordos possuem nas exportações do país. Desde a criação 

do bloco até 2006, a maior parte das exportações eram destinadas aos parceiros do Mercosul. 
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A partir de então é visto um crescimento tanto das exportações para países de outros acordos 

quanto para outros parceiros comerciais com os quais não há acordos comerciais. 

 Embora desde a metade dos anos 2000 o Paraguai vem diversificando seus destinos de 

exportações e tentando se manter menos dependente dos países do Mercosul, ainda em 2018 

mais da metade de suas exportações foram para os países membros do bloco, e se somado os 

países com os quais o bloco possui acordo essa quantidade passa de 70% do total exportado 

pelo país.  

 As exportações nominais do Uruguai para o período que abrange 1980 até 2018 estão 

apresentadas na Figura 4. O país apresenta um padrão semelhante ao visto em Argentina e 

Brasil, leve crescimento das exportações nos anos 1990 e aumento mais expressivo no início 

dos anos 2000. Assim como o Paraguai, após a crise de 2009 o país se recuperou rapidamente, 

já alcançando níveis de exportação superiores logo em 2010, porém vem em ritmo de queda 

desde 2015. 

Figura 4 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da COMTRADE. 

 O começo dos anos 2000 é marcado não só pelo crescimento total das exportações, mas 

também pelo crescimento das exportações com destino aos países com os quais o bloco tem 

acordos comerciais. Embora os anos 1990 seja marcado pelo grande peso do Mercosul nas 

exportações do país, ao contrário do Paraguai, com o passar dos anos o Uruguai conseguiu 

diversificar seus destinos comerciais e passou a depender menos do bloco. 

 As exportações para os países com acordos são em sua grande maioria destinadas aos 

parceiros do Mercosul, isso pode ser visto pela pequena distância entre as curvas de exportações 

de acordos. Atualmente, os países com os quais possuem acordos representam certa 25% das 

exportações totais do país. 

4.2 – Efeito dos Acordos Comerciais 

 O efeito geral de um acordo comercial é o efeito médio de criação de comércio sobre 

todos os países membros. A Tabela 1 apresenta as estimativas para cada um dos 10 acordos 

analisados, os p-valores correspondentes e a estimativa de crescimento das exportações, 

calculada como 𝐶𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 = (𝑒𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 1). Dos acordos comerciais 

analisados 50% deles, 5 acordos, se mostraram eficientes para aumentar o comércio da região. 

Os acordos do bloco com os países do continente sul-americano Peru e Colômbia foram capazes 

de incrementar o comércio em 91,43% e 84,17% respectivamente. Os outros acordos que se 

mostraram eficientes foram os acordos do bloco com Índia, Marrocos e Israel indicando um 

crescimento do comércio de 119,90%, 65,41% e 19,23% respectivamente. 
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  O Mercosul e os acordos do bloco com os países da América Latina Bolívia, Chile, 

México indicaram coeficientes positivos, mas não apresentaram significância. O acordo do 

bloco com o Equador apresentou coeficiente negativo, porém não significativo. Seguindo o 

proposto em Baier, Yotov e Zylkin (2019) será assumido que os acordos comerciais têm 

potencial de aumentar ou pelo menos manter o fluxo comercial entre os membros em relação 

aos níveis anteriores as negociações. Desse modo, quando ocorrer um coeficiente negativo, que 

apresente significância, será interpretado como um pequeno aumento dos fluxos comerciais.  

Tabela 1 – Efeito Geral dos Acordos Comerciais 

Acordo Coeficiente p-valor Crescimento Comercial 

Mercosul – Índia 0,7880*** 0,000 119,90% 

Mercosul – Peru 0,6493** 0,037 91,43% 

Mercosul – Colômbia 0,6107*** 0,002 84,17% 

Mercosul – Marrocos 0,5033* 0,058 65,41% 

Mercosul – Israel 0,1759* 0,097 19,23% 

Mercosul – Mexico 0,6761 0,743 - 

Mercosul – Chile 0,6589 0,323 - 

Mercosul 0,3420 0,418 - 

Mercosul – Bolívia 0,1434 0,793 - 

Mercosul – Equador -0,1209 0,665 - 

Fonte: Resultado da Pesquisa. 

Os asteriscos indicam a significância do coeficiente. *** indica que o coeficiente foi significativo ao nível de 

1%, ** a 5% e * a 10%. 

 Esses resultados se aproximam aos resultados encontrados por Kohl (2014), que 

também não encontrou efeitos significativos para o Mercosul e os acordos do bloco com Bolívia 

e Chile. Embora Baier, Bergstrand e Vidal (2007) e Baier, Yotov e Zylkin (2019) tenham obtido 

estimativas positivas e significantes para Mercosul, esses estudos utilizam um horizonte 

temporal menor que o utilizado aqui, o primeiro utiliza dados até 2000, cobrindo 9 anos de 

criação do bloco, enquanto o segundo cobre os anos de 1986-2006, abrangendo os 15 anos de 

criação do bloco. Como esse estudo cobre um horizonte maior, assim como o de Kohl (2014), 

é possível que os efeitos desses acordos sobre o comércio dos membros já tenham se dissipado 

e por isso os efeitos encontrados aqui não tenham apresentado significância. 

 Pelos resultados apresentados acima é possível refutar as críticas dirigidas ao bloco em 

relação a eficiência dos acordos comerciais firmados. Embora os parceiros escolhidos pareçam 

não exercer forte influência sobre a pauta exportadora dos dois maiores países do bloco, 

Argentina e Brasil, o efeito de metade dos acordos explorados aqui é de crescimento do 

comércio. No entanto, deve-se se atentar ao fato de que é possível que esse aumento comercial 

não esteja beneficiando todos os membros de forma igualitária. Os resultados indicam o 

sucesso, em certo nível, da política comercial perseguida pelo Mercosul. 

  O efeito dos acordos sobre cada um dos pares de países é importante no sentido de se 

verificar como estão sendo impactados individualmente cada um dos membros envolvidos no 

acordo. As próximas tabelas apresentam as estimativas para cada par de países de todos os 10 

acordos analisados. 

 A Tabela 2 apresenta as estimativas para cada par de países dos membros fundadores 

do Mercosul: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Os melhores resultados estão nas 

exportações entre Paraguai e Uruguai (284,28%), Brasil e Argentina (214,11%), Argentina e 

Uruguai (167,47%), Uruguai e Paraguai (131,36%) e Paraguai e Argentina (77,98%). Para os 

pares Brasil e Paraguai, Paraguai e Brasil e Uruguai e Brasil, embora significantes, os 
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coeficientes apresentaram sinal negativo, indicando um pequeno aumento do comércio 

decorrente do acordo. 

Tabela 2 - Efeitos do Acordo Mercosul Para Cada País Membro 

Países Coeficiente p-valor Crescimento Comercial 

Argentina - Brasil -0,99840 0,253 - 

Argentina - Paraguai 0,28520 0,369 - 

Argentina - Uruguai 0,96116*** 0,000 161,47% 

Brasil - Argentina 1,14457*** 0,000 214,11% 

Brasil - Paraguai -0,83750*** 0,005 - 

Brasil - Uruguai 0,21129 0,487 - 

Paraguai - Argentina 0,57647*** 0,002 77,98% 

Paraguai - Brasil -1,56563* 0,062 - 

Paraguai - Uruguai 1,34619*** 0,000 284,28% 

Uruguai - Argentina 0,30571 0,106 - 

Uruguai - Brasil -1,70247** 0,045 - 

Uruguai - Paraguai 0,83879*** 0,007 131,36% 

Fonte: Resultado da Pesquisa 
Os asteriscos indicam a significância do coeficiente. *** indica que o coeficiente foi significativo ao nível de 

1%, ** a 5% e * a 10%. 

 Embora fosse esperado que o bloco incentivasse mais o comércio entre as maiores 

economias, Argentina e Brasil, o que em partes ocorreu visto o crescimento das exportações 

brasileiras para a Argentina, as menores economias apresentaram melhores resultados em 

relação aos incrementos no comércio. 

 As próximas tabelas, Tabela 3 a 11, apresentarão os efeitos dos acordos comerciais sobre 

cada país membro de cada um dos 9 acordos do Mercosul analisados. Serão apresentadas as 

estimações para cada de par de países, indicando os efeitos sobre as exportações dos membros 

do Mercosul para o país do acordo e as destes países em direção ao bloco.  

Tabela 3 – Efeitos do Acordo Mercosul – Chile Para Cada País Membro  

Acordo Coeficiente p-valor Crescimento Comercial 

Argentina - Chile 1,30618** 0,046 269,20% 

Brasil - Chile 0,70173 0,294 - 

Paraguai - Chile 0,74479 0,262 - 

Uruguai - Chile 1,18549* 0,066 227,23% 

Chile - Argentina -0,34004 0,357 - 

Chile - Brasil -0,39684 0,276 - 

Chile - Paraguai 1,30064***  0,001 267,17% 

Chile - Uruguai 0,41896 0,280 - 

Fonte: Resultado da Pesquisa 
Os asteriscos indicam a significância do coeficiente. *** indica que o coeficiente foi significativo ao nível de 

1%, ** a 5% e * a 10%. 

 O acordo do Mercosul com o Chile entrou em vigor em 1996, um ano após o bloco 

adotar uma TEC, sendo o primeiro acordo comercial firmado. A Tabela 3 apresenta as 

estimativas para cada par de países. As exportações da Argentina e Uruguai para o Chile foram 

beneficiadas com incremente de 269,20% e 227,23% respectivamente. Em relação as 
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importações o Paraguai foi o único que apresentou resultado significante, indicando um 

aumento de 267,17% das importações de produtos chilenos para o país. 

 O acordo do bloco com a Bolívia teve início em 1997 e as estimativas para cada um dos 

membros está apresentada na Tabela 4. Com efeito maior no aumento de comércio que o acordo 

anterior, as exportações de Paraguai e Uruguai para a Bolívia foram incrementadas em 488,30% 

e 480,90% respectivamente. Em relação as importações do bloco, os maiores crescimentos 

foram do Paraguai (523,28%), Brasil (503,29%) e Uruguai (178,66%). Embora significativo, o 

resultado para as importações de produtos bolivianos da Argentina apresentou sinal negativo, 

indicando um pequeno crescimento. 

Tabela 4 – Efeitos do Acordo Mercosul – Bolívia Para Cada País Membro 

Acordo Coeficiente p-valor Crescimento Comercial 

Argentina - Bolívia 0,46597 0,327 - 

Brasil - Bolívia 0,16013 0,766 - 

Paraguai - Bolívia 1,77207*** 0,000 488,30% 

Uruguai - Bolívia 1,75941*** 0,000 480,90% 

Bolívia - Argentina -0,73323** 0,024 - 

Bolívia - Brasil 1,79723*** 0,000 503,29% 

Bolívia - Paraguai 1,82982*** 0,000 523,28% 

Bolívia - Uruguai 1,02483*** 0,001 178,66% 

Fonte: Resultado da Pesquisa 
Os asteriscos indicam a significância do coeficiente. *** indica que o coeficiente foi significativo ao nível de 

1%, ** a 5% e * a 10%. 

 Os mais beneficiados com esse acordo aparentam ser novamente as menores economias 

do bloco, Paraguai e Uruguai, apresentando bons resultados tanto nas exportações quanto 

importações. Para a Bolívia o acordo aumentou as exportações para praticamente todos os 

membros fundadores e as importações de produtos das menores economias do bloco. Os 

resultados sugerem que o acordo foi bem eficaz no crescimento do comércio regional. 

 Tabela 5 - Efeitos do Acordo Mercosul – México Para Cada País Membro 

Acordo Coeficiente p-valor Crescimento Comercial 

Argentina - México -0,05028 0,864 - 

Brasil - México -0,08614 0,766 - 

Paraguai - México 1,32919*** 0,000 277,80% 

Uruguai - México 0,33094 0,342 - 

México - Argentina 0,20365 0,323 - 

México - Brasil 0,24088* 0,084 27,24% 

México - Paraguai 0,52210** 0,033 68,56% 

México - Uruguai -0,08843 0,707 - 

Fonte: Resultado da Pesquisa 
Os asteriscos indicam a significância do coeficiente. *** indica que o coeficiente foi significativo ao nível de 

1%, ** a 5% e * a 10%. 

 O acordo Mercosul-México entrou em vigência em 2003, mais de uma década após o 

início do bloco. A Tabela 5 mostra as estimativas para cada par de país. O acordo foi eficiente 

em aumentar as exportações do Paraguai para o México em 277,80%. Houve também 

incrementos nas importações de produtos mexicanos de Brasil e Paraguai, mas em níveis mais 

modestos, 27,24% e 68,56% respectivamente. 
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 Os resultados sugerem que o acordo com o México foi benéfico principalmente para o 

Paraguai, que incrementou os fluxos de importação e exportação com o país. Novamente, os 

resultados indicam maior benefício de uma menor economia do bloco. 

 Em 2005 tinha início o acordo do bloco com a Colômbia, a Tabela 6 apresenta as 

estimativas para esse acordo. Este acordo comercial gerou benefícios para todos os países 

envolvidos. Em relação as exportações do bloco para a Colômbia houve aumento nas do 

Paraguai (196,06%), Argentina (126,69%) e Brasil (71,40%). Já nas importações do bloco de 

produtos da colombianos os maiores aumentos foram do Paraguai (169,90%), Brasil (138,80%) 

e Uruguai (121,02%).  

Tabela 6 - Efeitos do Acordo Mercosul – Colômbia Para Cada País Membro 

Acordo Coeficiente p-valor Crescimento Comercial 

Argentina - Colômbia 0,81843*** 0,001 126,69% 

Brasil - Colômbia 0,53881** 0,020 71,40% 

Paraguai - Colômbia 1,08540*** 0,000 196,06% 

Uruguai - Colômbia 0,00255 0,993 - 

Colômbia - Argentina -0,21356 0,146 - 

Colômbia - Brasil 0,87046*** 0,000 138,80% 

Colômbia - Paraguai 0,99287*** 0,000 169,90% 

Colômbia - Uruguai 0,79309*** 0,000 121,02% 

Fonte: Resultado da Pesquisa 
Os asteriscos indicam a significância do coeficiente. *** indica que o coeficiente foi significativo ao nível de 

1%, ** a 5% e * a 10%. 

 O acordo foi muito benéfico para o Paraguai, que apresentou os maiores crescimentos 

de exportação e importação, assim como para a Colômbia que expandiu de maneira expressiva 

o comércio com praticamente todos os membros do bloco. 

 As estimativas do acordo Mercosul-Equador, que entrou em vigor também em 2005, 

são apresentadas na Tabela 7. As exportações do Paraguai para o Equador tiveram um 

crescimento expressivo de 650,96% em decorrência do acordo e as do Uruguai cresceram em 

252,88%. 

Tabela 7 - Efeitos do Acordo Mercosul – Equador Para Cada País Membro 

Acordo Coeficiente p-valor Crescimento Comercial 

Argentina - Equador 0,37212 0,141 - 

Brasil - Equador -0,09060 0,721 - 

Paraguai - Equador 2,01618*** 0,000 650,96% 

Uruguai - Equador 1,26096*** 0,000 252,88% 

Equador - Argentina -0,44934*** 0,005 - 

Equador - Brasil -1,47283*** 0,000 - 

Equador - Paraguai 0,33535 0,117 - 

Equador - Uruguai -0,42080* 0,060 - 

Fonte: Resultado da Pesquisa 
Os asteriscos indicam a significância do coeficiente. *** indica que o coeficiente foi significativo ao nível de 

1%, ** a 5% e * a 10%. 

 Em relação as importações, embora os coeficientes de Argentina, Brasil e Uruguai 

apresentarem significância, o sinal foi negativo, indicando um baixo crescimento do comércio. 

Dessa forma é possível verificar que o acordo não foi muito benéfico para as exportações do 

Equador, no entanto foi ótimo para incrementar as exportações de Paraguai e Uruguai. 
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 O acordo do Mercosul com o Peru entrou em vigor em 2005, as estimativas do acordo 

são apresentadas na Tabela 8. As exportações de todos os países membros do bloco cresceram, 

os maiores aumentos foram do Paraguai (356,62%), Uruguai (254,81%), Brasil (130,61%) e 

Argentina (83,29%). As importações sofreram crescimento nas duas menores economias do 

bloco, Paraguai e Uruguai, cujo aumento foi de 164,21% e 111,43% respectivamente.  

Tabela 8 - Efeitos do Acordo Mercosul – Peru Para Cada País Membro 

Acordo Coeficiente p-valor Crescimento Comercial 

Argentina - Peru 0,60588* 0,080 83,29% 

Brasil - Peru 0,83558** 0,014 130,61% 

Paraguai - Peru 1,51867*** 0,000 356,62% 

Uruguai - Peru 1,26641*** 0,001 254,81% 

Peru - Argentina -0,12908 0,564 - 

Peru - Brasil 0,18675 0,370 - 

Peru - Paraguai 0,97156*** 0,000 164,21% 

Peru - Uruguai 0,74873*** 0,005 111,43% 

Fonte: Resultado da Pesquisa 
Os asteriscos indicam a significância do coeficiente. *** indica que o coeficiente foi significativo ao nível de 

1%, ** a 5% e * a 10%. 

 A Tabela 9 apresenta as estimativas do acordo entre Mercosul e Índia, que teve início 

em 2009. Com exceção das exportações da Índia para Argentina, todos os resultados foram 

significativos no fomento ao comércio. Destaque para o crescimento das exportações do 

Paraguai para Índia que aumentaram 4184,36%. Os outros países do bloco obtiveram 

crescimento de suas exportações de 179,90% para as do Brasil, 49,05% para as do Uruguai e 

45,63% para as da Argentina. 

Tabela 9 – Efeitos do Acordo Mercosul – Índia Para Cada País Membro 

Acordo Coeficiente p-valor Crescimento Comercial 

Argentina - Índia 0,37588** 0,036 45,63% 

Brasil - Índia 1,02925*** 0,000 179,90% 

Paraguai - Índia 3,75756*** 0,000 4184,36% 

Uruguai - Índia 0,39910* 0,087 49,05% 

Índia - Argentina 0,18618 0,224 - 

Índia - Brasil 0,81531*** 0,000 125,99% 

Índia - Paraguai 0,87222*** 0,000 139,22% 

Índia - Uruguai 0,73883*** 0,001 109,35% 

Fonte: Resultado da Pesquisa 
Os asteriscos indicam a significância do coeficiente. *** indica que o coeficiente foi significativo ao nível de 

1%, ** a 5% e * a 10%. 

 As importações do bloco também mostraram aumento, as do Paraguai de 139,22%, do 

Brasil de 125,99% e as do Uruguai em 109,35%. É possível ver que o acordo foi benéfico 

principalmente para o Paraguai, que obteve os maiores coeficientes, como também para a Índia 

que aumentou seus fluxos comerciais para a região de forma expressiva para todos os países. 

 O acordo do Mercosul com Israel também entrou em vigor em 2009, as estimativas para 

cada par de países estão apresentadas na Tabela 10. O acordo foi benéfico para impulsionar as 

exportações do Paraguai para Israel, em 627,29% e para aumentar discretamente as importações 

do Brasil em 35,34%. Os coeficientes dos pares Israel e Argentina e Israel e Paraguai foram 
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significantes, mas com sinal negativo indicando um crescimento pequeno das exportações de 

Israel para esses países. 

Tabela 10 - Efeitos do Acordo Mercosul – Israel Para Cada País Membro 

Acordo Coeficiente p-valor Crescimento Comercial 

Argentina – Israel 0,10206 0,328 - 

Brasil – Israel 0,07231 0,396 - 

Paraguai - Israel 1,98416*** 0,000 627,29% 

Uruguai - Israel 0,20472 0,280 - 

Israel - Argentina -0,52838*** 0,000 - 

Israel - Brasil 0,30260*** 0,000 35,34% 

Israel - Paraguai -0,78670*** 0,000 - 

Israel - Uruguai -0,01121 0,949 - 

Fonte: Resultado da Pesquisa 
Os asteriscos indicam a significância do coeficiente. *** indica que o coeficiente foi significativo ao nível de 

1%, ** a 5% e * a 10%. 

 O último acordo a ser analisado é o acordo entre Mercosul e Marrocos que entrou em 

vigência em 2010 e as estimativas estão apresentadas na tabela 11. O acordo fomentou as 

exportações da Argentina (75,10%) e Uruguai (65,07%) para o país africano. Porém os maiores 

aumentos foram nas exportações do Marrocos que aumentaram em 249,95% para o Paraguai, 

161,82% para o Brasil e 139,06% para o Uruguai. Esse resultado mostra como o acordo foi 

benéfico no fomento para as exportações do país africano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Tabela 11 - Efeitos do Acordo Mercosul – Marrocos Para Cada País Membro 

Acordo Coeficiente p-valor Crescimento Comercial 

Argentina - Marrocos 0,56020** 0,011 75,10% 

Brasil - Marrocos 0,10710 0,624 - 

Paraguai - Marrocos -0,20496 0,356 - 

Uruguai - Marrocos 0,50118* 0,054 65,07% 

Marrocos - Argentina 0,21606 0,240 - 

Marrocos - Brasil 0,96248*** 0,000 161,82% 

Marrocos - Paraguai 1,25261*** 0,000 249,95% 

Marrocos - Uruguai 0,87157*** 0,001 139,06% 

Fonte: Resultado da Pesquisa 
Os asteriscos indicam a significância do coeficiente. *** indica que o coeficiente foi significativo ao nível de 

1%, ** a 5% e * a 10%. 

 Foi possível observar pelas tabelas apresentadas que os acordos comerciais firmados 

pelo bloco foram eficientes no aumento de comércio, pelo menos um membro do acordo 

apresentou coeficiente positivo e significativo. Isso indica que as críticas relacionadas ao bloco 

não se sustentam, embora sejam direcionadas a relevância desses países nas pautas comerciais 

dos membros do bloco, os acordos analisados aqui atenderam, em certo nível, a seus objetivos 

principais. 

 As críticas em relação a relevância dos parceiros escolhidos também devem ser 

analisadas cuidadosamente. Se observamos os dados de exportação de 2018 informado pelos 

países membros do bloco, os quatro seguem um padrão de possuir 3 ou 4 grandes destinos de 

exportação e o restante dos países parceiros não chegarem a 5% de participação na pauta 

exportadora. Logo, o que aparenta ser uma falta de relevância comercial é consequência de uma 
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concentração de destinos de exportação que podem ser aliviadas através do crescimento dos 

fluxos comerciais para esses países considerados “irrelevantes”. 

 Outro ponto apontado pelos críticos em relação ao bloco é o de que há poucos acordos 

comerciais firmados e de que a impossibilidade de firmar acordos individuais está prejudicando 

as duas menores economias, Paraguai e Uruguai (PENNAFORTE; MARTINS, 2017). É 

verdade que o bloco possui poucos acordos comerciais firmados, principalmente fora do 

continente sul-americano, mas, dos acordos existentes, foi possível identificar que Paraguai e 

Uruguai foram, geralmente, os mais beneficiados pelo aumento de comércio gerado.  

5 – Considerações Finais 

 Esse artigo buscou verificar o impacto dos acordos comerciais negociados pelo 

Mercosul durante sua existência. Baseado nas críticas sofridas pelo bloco da aparente falta de 

relevância dos acordos em vigência, foi analisado os efeitos gerais destes assim como o efeito 

sobre cada par de países na tentativa de identificar os membros mais beneficiados pelo possível 

aumento de comércio gerado pelo acordo. 

 Em relação aos acordos analisados, cinco dos dez acordos apresentaram resultados 

positivos e significativos, foram eles: Mercosul - Índia (119,90%), Mercosul - Peru (91,43%), 

Mercosul - Colômbia (84,17%), Mercosul – Marrocos (65,41%), Mercosul – Israel (19,23%). 

As críticas em relação aos parceiros não se sustentam, pois foi possível verificar grandes 

incrementos do comércio direcionados aos países escolhidos. Desse modo é possível validar a 

política comercial assumida pelo bloco em dar preferência para as relações Sul-Sul. 

 Quando analisado o impacto sobre cada um dos membros dos acordos comerciais 

escolhidos foi perceptível que pelo menos um dos países do bloco obteve resultados positivos 

para o aumento de comércio sendo beneficiado com o acordo firmado. Os acordos que geraram 

melhores resultados individuais sobre o aumento do comércio foram os acordos do bloco com 

Bolívia, Colômbia, Peru, Índia e Marrocos. 

 Foi possível também verificar que os países do bloco mais beneficiados com esses 

acordos foram as duas menores economias: Paraguai e Uruguai. Os dois países apresentaram 

grande crescimento de suas exportações e importações na maioria dos acordos verificados, 

indicando um padrão no comércio da região. O Paraguai é o membro que se destaca, embora 

seja o mais dependente do bloco com baixo poder de diversificar os destinos de exportação, os 

benefícios auferidos com os acordos firmados foram altos. 

  O Mercosul obteve êxito no fomento ao comercio intrarregional e sua política comercial 

voltada para relações sul-sul se mostrou eficiente em promover comércio entre os membros. As 

exportações de todos os membros do bloco são altamente concentradas para 3 ou 4 parceiros, 

isso faz com que os acordos firmados aparentem baixa relevância comercial e sujeito a críticas 

nesse sentido. Porém os acordos firmados pelo bloco se mostraram eficientes para aumento do 

comércio, com potencial de suavizar a alta concentração das exportações. O baixo número de 

acordos permanece uma crítica válida, uma maior negociação de acordos comerciais poderia 

suavizar ainda mais o problema da alta concentração de exportações. 
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Anexo 1 

Países da amostra 

Alemanha Espanha México 

Argentina Estados Unidos da América Namíbia 

Austrália Estônia Noruega 

Áustria Finlândia Nova Zelândia 

Bélgica França Países Baixos 

Bolívia Grécia Panamá 

Brasil Hong Kong, China Paraguai 

Canadá Hungria Peru 

Chile Índia Polônia 

China Indonésia Portugal 

Colômbia Irlanda Reino Unido 

Coréia do Sul Islândia Romênia 

Costa Rica Israel Singapura 

Croácia Itália Suécia 

Cyprus Japão Suíça 

Dinamarca Lituânia Tchéquia 

Egito Luxemburgo Turquia 

Equador Malásia Uruguai 

Eslováquia Malta Vietnam 

Eslovênia Marrocos  

 


