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1. RESUMO 

O objetivo geral deste artigo é reunir informações sobre o processo do Brexit e como 

isso impacta o mercado comercial Brasileiro. Durante o decorrer do estudo serão 

abordados conceitos sobre o Brexit, o Reino Unido, a União Europeia (EU) e suas 

relações comerciais com o Brasil antes e depois da desagregação. A metodologia 

utilizada neste artigo foi a pesquisa bibliográfica e a pesquisa exploratória, 

abordando o problema de forma qualitativa.  

 

2. INTRODUÇÃO 

A União Europeia (UE) é um bloco econômico conhecido por ser o maior que 

existe, pois conta com 28 países membros, mas atualmente alguns países do bloco 

estão passando por uma grande crise financeira, como a Grécia, Portugal e 

Espanha. (Senado Federal, 2016) e também enfrenta uma um problema de 

imigração e risco da fronteira com o conflito da Turquia e Síria. Esses fatos, entre 

outros, levaram o Reino Unido a votarem pela saída do país do Bloco econômico, 

fato que vai impactar todas as economias, pois sem a barreira da UE o Reino Unido 

poderá abrir novas fronteiras comerciais (G1-3,2016). 

O Reino Unido é um conjunto de países formado por Inglaterra, País de 

Gales, Irlanda do Norte e Escócia, ocupa o quinto lugar no ranking da economia 

mundial com um PIB nominal de US$2,84 trilhões, dados de 2015 (Europa.eu,2016) 

 O Brasil pode também sentir o impacto desta saída, com uma possibilidade 

de novos acordos (G1-3,2016) 

 

3. OBJETIVO 

O objetivo geral deste artigo é reunir informações sobre o Brexit e apresentar 

os impactos que essa saída trará para o comércio brasileiro. 

 

4. METODOLOGIA 

A Pesquisa Bibliográfica é elaborada com base em material já publicado. 

Tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa inclui material impresso, como livro, 

revistas, jornais, teses, dissertações e anais de eventos científicos (GIL, 2010, p. 

29). Para Churchill e Petter (2000) as pesquisas exploratórias, também 

denominadas desk research, são usadas para gerar hipóteses ou explicações 

prováveis e identificar áreas para um estudo mais aprofundado sobre a natureza de 



 

 

um problema. Já a pesquisa do tipo descritiva, também chamada de ad-hoc, procura 

descrever situações. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O termo Brexit foi designado para definir a decisão da saída do Reino Unido 

da União Europeia, votação que ocorreu dia 23 de junho de 2016. Segundo (BBC-2, 

2016) está saída ocasionou uma queda imediata na libra, que chegou a atingir o 

menor valor frente ao dólar em 31 anos e o El País (2016) informou que a vitória do 

Brexit derrubou também o primeiro ministro Britânico David Cameron. O portal (G1-

1, 2016) mostrou que mesmo com a vitória, o Reino Unido se mostrou dividido, 

analisando as porcentagens de voto em cada país vemos que na Irlanda do Norte 

55% votaram pela permanência; em Londres, Inglaterra, 59,9% e na Escócia um 

total de 62% de votos. 

O portal BBC-1 (2016) apresentou alguns pontos relevantes para esta 

decisão, como a contribuição britânica para o bloco e no artigo mostrou que em 

2014 o Reino Unido contribuiu com 11,3 Bilhões de Euros à UE. Em contrapartida, a 

contribuição que o Reino Unido recebeu foi de 6,9 Bilhões de Euros. Outro ponto 

abordado é a imigração, com o conflito entre Turquia e Síria houve uma onda de 

imigração para países do bloco e segundo o DW (2016) a Turquia exigiu uma 

quantia de 6 Bilhões de Euros da UE para controlar as fronteiras. 

As exportações do Brasil representam 12% do PIB e somente 2% 

compreende as relações entre Brasil e Reino Unido e por não se tratar de um dos 

principais parceiros não é previsto um grande impacto negativo para o Brasil, na 

verdade poderá ser uma oportunidade para um crescimento na relação comercial 

(G1-3, 2016).  

Assim pode-se ver que a saída da união Europeia do Bloco foi uma decisão 

de risco, pode trazer muitos impactos negativos, principalmente com a queda 

econômica e desemprego, mas é a chance de o Reino Unido explorar mais os 

mercados inclusive o do Brasil. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A revisão bibliográfica está concluída, estamos encaminhando o processo de 

desenvolvimento da analise descritiva do processo do Brexit, no mês de setembro 

entraremos em contato com a embaixada do reino unido. 
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