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Resumo 

 

O sistema multilateral de comércio internacional ganha robustez com o 

novo acordo de livre comércio chamado de Parceria Trans-pacífica (TPP). Assinado 

no início de 2016 por 05 (cinco) países da Ásia: Japão, Brunei, Malásia, Cingapura e 

Vietnã; e 07 (sete) países da América: Estados Unidos, Canadá, México, Chile e Peru, 

representa 40% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial. Em razão da magnitude 

econômica desse bloco, ele vem sendo considerado por muitos autores como o 

acordo comercial mais importante do século XXI. Com base nessa constatação e 

considerando que o Brasil ficou de fora desse megabloco comercial, esse artigo tem 

como objetivo analisar os possíveis impactos do Acordo de Parceria Trans-pacífica no 

cenário brasileiro no setor econômico, político e comercial. Para identificar esses 

impactos foram analisados dados de comércio do Brasil com os países membros para 

identificar o volume de negócios entre eles e o posicionamento do Ministério das 

Relações Exteriores do Brasil (MRE) frente a este acordo. O resultado da pesquisa 

realizada demonstra possíveis efeitos não só na queda das exportações brasileiras 

para esses países, como também no PIB do Brasil.  

Palavas-chave: Parceria Trans-pacífica, acordos comerciais, exportação, 

economia e política. 

 

Introdução 

 

O Acordo de Parceria Trans-pacífico (TPP) é um pacto de livre comércio 

que engloba a harmonização de questões controversas discutidas no cenário 

mundial como a proteção ao meio ambiente, propriedade intelectual, problemas 

trabalhistas, competição desleal e investimento (Carneiro, 2015). O acordo foi 

liderado pelos Estados Unidos (EUA) e é composto pelos seguintes membros: 

Austrália, Brunei, Canadá, Chile, Japão, Malásia, México, Nova Zelândia, Peru, 

Cingapura, Estados Unidos e Vietnã, representando cerca de 40% da produção 

mundial. 

A Parceria Trans-pacífica vem sendo negociada desde 2010, mas foi 

somente em 04 de fevereiro de 2016 que o texto final foi assinado pelos 12 países 
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membros. É importante destacar que o bloco estima um prazo de 2 anos para que 

o processo de ratificação pelos diferentes parlamentos envolvidos seja concluído.  

O professor de Economia Marcos Antônio de Andrade afirma que a não 

participação do Brasil não ocorreu por falta de transparência na formação do bloco, 

mas sim devido a inabilidade do governo em se articular para tornar-se um dos 

integrantes. O Brasil faz parte do Mercosul ao lado de Argentina, Paraguai, Uruguai 

e Venezuela e uma das regras desse bloco é que as negociações sejam feitas 

abrangendo todos os países integrantes e não de forma individual, fator este, que 

limita a participação do Brasil em grandes acordos comerciais, deixando-o 

marginalizado dos avanços do cenário internacional. 

Não cabe nesta pesquisa analisar as principais disposições e regras do 

acordo, mas sim examinar as consequências para o Brasil que ficou de fora desse 

megarregional acordo de livre comércio.  

 

Objetivos 

 

O objetivo deste artigo é apresentar uma visão geral dos possíveis 

impactos que o acordo do TPP pode ocasionar no Brasil. Esse estudo tem como 

propósito identificar os motivos pelos quais o Brasil não é parte integrante do acordo 

e comprovar o efeito dominó em todos os setores brasileiros devido à possível queda 

no volume das exportações para os países membros da Parceira Trans-pacífica. 

 

Metodologia 

 

Segundo Bussab e Moretin (2002, p. 261) a maneira de se obter a amostra 

é muito importante e existem inúmeros modos de se fazê-lo. Uma das técnicas 

empregada é dos levantamentos amostrais, a amostra pode ser obtida de uma 

população bem definida, por meio de processos bem protocolados e controlados 

pelo pesquisador, além de ser dividida em dois subgrupos: levantamentos 

probabilísticos e não-probabilísticos.  

A amostra utilizada nesse trabalho é não-probabilística, ou seja, é 

subjetiva, ou por julgamento. As amostras não-probabilísticas dividem-se 

basicamente em dois tipos. O primeiro é por conveniência, onde os elementos são 
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selecionados conforme sua disponibilidade ou por conveniência do pesquisador. O 

segundo, por julgamento, os elementos são selecionados de acordo com o 

julgamento do pesquisador: definem-se amostras que sejam satisfatórias.  

A amostra não-probabilística dessa pesquisa é por conveniência, pois 

foram selecionados os 08 (oito) principais parceiros comerciais do Brasil de acordo 

com os dados do Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior 

(MDIC).   

A metodologia para estabelecimento da amostra foi identificar os 

principais parceiros comerciais do mercado brasileiro e a partir dessa população 

verificar quais países pertencem a Parceria Trans-pacífica. Conforme a tabela abaixo 

extraída do MDIC, dos 10 (dez) principais parceiros os 08 (oito) primeiros 

representam mais de 50% do volume total exportado pelo Brasil e dessa amostra, 

04 (quatro) países, são membros do acordo. 

 

Tabela 1: Parceiros Comerciais do Brasil em 2015 e 2016 de janeiro a junho.  

Parceiro Comercial  
2015 Part % 

100  

2016 Part % 

100  94.329.140.247 90.252.804.096 

China  18.475.421.711 19,59 19.773.290.994 21,91 

Estados Unidos  11.932.643.822 12,65 10.671.511.057 11,82 

Argentina  6.478.166.635 6,87 6.529.561.738 7,23 

Países Baixos 

(Holanda)  
4.755.826.695 5,04 4.731.085.132 5,24 

Japão  2.231.918.503 2,37 2.373.339.864 2,63 

Alemanha  2.851.211.312 3,02 2.339.047.709 2,59 

Chile  1.911.964.021 2,03 1.878.017.963 2,08 

México  1.664.775.263 1,76 1.844.115.794 2,04 

Itália  1.617.462.746 1,71 1.706.226.058 1,89 

Bélgica  1.494.403.914 1,58 1.474.936.812 1,63 

Fonte: MDIC / Elaborada pelos autores   

 

Além disso, observando a pauta exportadora de produtos brasileiros 

destinada aos países membros do acordo, identificou-se que a exportação de 

produtos agrícolas e industriais representam parcela de grande relevância na 

balança comercial brasileira. Conforme dados do MDIC, no período de janeiro a 

junho de 2015 os países do TPP representaram 23% da exportação brasileira de 
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produtos agrícolas e industriais e em 2016, 22% no mesmo período. Na tabela 

abaixo é possível identificar o volume exportado para cada um dos membros, sendo 

a coluna “outros” referente a soma exportada para Malásia, México, Nova Zelândia, 

Peru e Vietnã. 

 

Tabela 2: Volume de Exportação do Brasil para os países do TPP.  

DATA AUSTRÁLIA BRUNEI CANADA CHILE CINGAPURA EUA JAPÃO OUTROS 

2015 
   
380.545.167  

  
875.232  

   
1.865.574.756  

  
3.011.750.080  

  
2.552.527.856  

     
20.029.823.911  

  
3.071.658.724  

  
6.970.358.978  

Janeiro 
     
54.787.715  

  
137.298  

      
313.386.601  

     
443.719.264  

      
178.423.078  

       
3.266.261.336  

      
563.644.467  

  
1.236.368.133  

Fevereiro 
     
84.947.727  

    
34.086  

      
245.262.472  

     
330.716.581  

      
115.575.511  

       
3.013.985.077  

      
473.016.217  

  
1.093.544.390  

Março 
     
66.550.946  

  
159.676  

      
341.870.579  

     
632.999.974  

      
158.230.068  

       
3.555.533.680  

      
603.778.787  

  
1.213.683.747  

Abril 
     
56.575.097  

  
254.544  

      
446.101.558  

     
470.264.235  

      
219.938.646  

       
3.252.105.476  

      
418.921.463  

  
1.085.250.123  

Maio 
     
56.370.357  

    
80.666  

      
234.872.859  

     
577.456.309  

      
257.954.473  

       
3.175.970.378  

      
481.902.278  

  
1.095.924.730  

Junho 
     
61.313.325  

  
208.962  

      
284.080.687  

     
556.593.717  

  
1.622.406.080  

       
3.765.967.964  

      
530.395.512  

  
1.245.587.855  

 

2016 444.366.440  
  

603.029  
   

1.987.208.158  
  

2.918.566.132  
  

1.010.387.638  
  

18.232.536.183  
  

3.173.213.195  
  

7.328.868.552  

Janeiro 
     
48.152.918  

    
17.964  

      
302.866.864  

     
461.206.139  

      
152.480.348  

     
2.291.497.264  

      
583.925.903  

  
1.018.655.474  

Fevereiro 
     
51.302.194  

       
4.910  

      
222.084.967  

     
428.753.978  

      
136.025.064  

     
3.046.823.042  

      
542.663.505  

  
1.356.215.656  

Março 
     
49.308.371  

    
31.402  

      
372.046.623  

     
528.144.947  

      
194.134.963  

     
3.284.897.886  

      
546.515.579  

  
1.230.249.009  

Abril 
     
83.933.178  

  
395.062  

      
340.419.135  

     
516.321.678  

      
152.500.131  

     
2.800.203.385  

      
509.882.860  

  
1.108.701.078  

Maio 
     
76.074.675  

  
133.693  

      
413.779.385  

     
467.860.508  

      
177.858.696  

     
3.283.746.541  

      
429.617.333  

  
1.286.187.425  

Junho 
     
61.237.771  19998 

      
336.011.184  

     
516.278.882  

      
197.388.436  

     
3.525.368.065  

      
560.608.015  

  
1.328.859.910  

Fonte: MDIC / Elaborada pelos autores  

 

O período estabelecido para análise foi janeiro a junho dos anos de 2015 

e 2016. 2015 por ter sido o ano imediatamente anterior a conclusão do acordo; e 

2016 por ter sido o ano da assinatura do Acordo de Parceria Trans-pacífico. 

 

Desenvolvimento 

 

De acordo com o ex-embaixador Rubens Barbosa, a Parceria Trans-

pacífica inaugura uma nova forma de interdependência regional, não se restringindo 

unicamente a liberalização do comércio, mas também pretendendo harmonizar as 

regras internas de cada país-membro. Além disso, é considerada pelo autor como o 
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primeiro acordo de comércio exterior realmente importante das últimas décadas. 

Ainda destaca a decisão peculiar do acordo de deixar os países do BRICS (Brasil, 

Rússia, Índia, China e África do Sul) de fora das negociações.  

Para apresentar um contraponto às afirmações acima produzidas, vale 

destacar que na participação da abertura da Segunda Conferência Anual de 

Comércio Internacional, o secretário de Comércio Exterior do Ministério do 

Desenvolvimento Indústria e Comércio, Daniel Godinho, chamou atenção dos 

presentes para o fato de que o Trans-Pacífico pode também representar 

oportunidades para a celebração de acordos entre a União Europeia e o Mercosul, 

de modo a ampliar a inserção do Brasil no comércio internacional e gerar 

oportunidades.  

De forma muito diversa do conteúdo do Mercosul, que objetiva 

estabelecer preferência tarifária, no TPP, os objetivos são muito mais complexos e 

abrangentes, propondo verdadeira revolução na forma de se realizar comércio 

internacional, alcançando, inclusive, padrões internos mínimos para a produção e 

oferta de produtos e serviços das nações signatárias.  

Nesse contexto, de rápida evolução da dinâmica do comércio 

internacional, o Brasil está “amarrado” ao Mercosul e por opção política e ideológica 

ficou de fora do que hoje é considerado o mais moderno e avançado acordo 

internacional já celebrado.  

Por outro lado, em uma posição antagônica, o consultor de negócios e 

presidente do Conselho Superior do Comércio Exterior da Fiesp, Rubens Barbosa, 

argumenta que: “O Brasil fica ainda mais marginalizado dessas negociações que vão 

redesenhar o comércio exterior”. Segundo Barbosa o “Mercosul é um problema para o 

Brasil”, na opinião do especialista o bloco comercial “está paralisado, está esclerosado”. 

E, portanto, o Brasil deveria sair do Mercosul, que tem sido bastante influenciado por um 

viés partidário e ideológico o que prejudica o avanço do bloco e prejudica a relação de 

seus países-membros com os EUA e a Europa. 
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Resultados 

 

De acordo com a metodologia empregada, o Gráfico 1 demonstra o volume 

das Exportações brasileiras destinadas aos países membros da Parceria Trans-

Pacífico em relação as exportações totais do Brasil realizadas no período de janeiro 

a junho dos anos de 2015 e 2016.  

 

Gráfico 1: Exportação Brasil x TPP em %. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Gráfico 2: Exportação Brasil x TPP em reais. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores.  

 

Com base nos dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior (MDIC), 23% das exportações do Brasil foram destinadas aos 
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países participantes do acordo em 2015, analisando o mesmo período em 2016 

podemos notar uma queda de 1% nessas exportações, os dados deixam claro que 

a queda nas exportações já está em evidencia. 

Considerando o volume de exportação de produtos brasileiros destinados 

ao bloco, soma-se mais de US$ 37 bilhões de um volume total de US$ 166 bilhões 

no período de janeiro a junho de 2015 e US$ 35 bilhões de um total de US$ 160 

bilhões de exportações do Brasil no ano de 2016 no mesmo período. Esses dados 

determinam uma possível queda de US$2 bilhões das exportações brasileiras, 

percentual relevante da pauta de exportações, pois, como consequência, a 

exportação de produtos com alto valor agregado será afetada, segundo o presidente 

da Associação Nacional dos Exportadores de Cerais (Anec), Sérgio Mendes. 

 

 Gráfico 3: Participação nas Exportações Brasileiras – 2015. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores.  
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Gráfico 4: Participação nas Exportações Brasileiras – 2016. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores.  

 

Pode-se observar uma queda significativa da participação desses países 

no comércio exterior brasileiro entre os anos de 2015 e 2016 nos Gráficos 3 e 4 o 

que pode ser detectado como um indício de impacto do TPP no comércio brasileiro, 

já que o acordo foi assinado no início de 2016 e os países membros já estão 

cumprindo seus papéis, tentando fortalecer as relações comerciais. 

 

Gráfico 5: Ranking dos Principais Parceiros Comerciais do Brasil.  

 
Fonte: Elaborado pelos autores  
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ponto de vista do comércio exterior brasileiro. Desses 8 (oito) países, Estados 

Unidos, Japão, Chile e México são membros da Parceria Trans-Pacífica. 

O grupo de países analisados, representa um acumulado de exportações 

brasileiras no período de janeiro a junho de 2016 de US$ 29.329.721.258 e em 2015 

de US$ 27.805.141.139, de acordo com o MDIC.  

O Gráfico 5 nos permite identificar que os Estados Unidos se destacam 

no ranking dos principais parceiros comerciais do Brasil, ocupando a posição do 2º 

lugar. Com a assinatura e posterior ratificação do TPP, os produtos brasileiros devem 

enfrentar maior dificuldade para ter acesso ao mercado americano visto que uma 

das cláusulas da Parceria Trans-Pacífica é o fortalecimento do comércio entre os 

países membros através de redução de taxas de importação na área intrabloco. 

Tendo em vista que os 04 (quatro) países acima mencionados recentemente 

celebraram o Acordo Trans-Pacífico (TPP), e, ainda, considerando a supressão das 

barreiras alfandegárias e tributárias estabelecida para a abertura dos mercados internos 

dos países signatários, conclui-se que haverá perda inevitável às exportações brasileiras 

diante do iminente redesenho das relações comerciais internacionais dos envolvidos, o 

qual, certamente, impactará aumento do comércio entre os seus países-membros que 

aderiram à negociação mencionada.  

Ainda no campo das negociações multilaterais, o referido Secretário Daniel 

Godinho, defendeu o ponto de vista de que o Brasil precisa reforçar a sua participação 

na Organização Mundial do Comércio (OMC) para negociar diversos temas relevantes 

para o país. 

Ainda, nesse sentido, tendo em vista que o Brasil pode sofrer uma queda 

de 2,7% nas exportações devido o TPP, além de perder competitividade no mercado 

americano, na América Latina e na região da Ásia-Pacífico. O país poderia enfrentar, 

entre outras consequências, uma espécie de “efeito dominó”, com a diminuição da 

disponibilidade de crédito por acarretando na diminuição do consumo. E, 

consequentemente, da produção levando as empresas a investir e produzir menos. 

Por fim, viria o temido desemprego ocasionando novamente diminuição do consumo, 

completando-se o ciclo vicioso. 
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Considerações Finais  

 

Analisando as diferentes opiniões, não há como negar que o TPP é um 

acordo inovador, muito diferente dos acordos internacionais que o antecederam, este 

regula a aproximação de países-membros, que representam nada menos do que 40% 

do Produto Interno Bruto (PIB) mundial. 

O objetivo desse artigo foi analisar os impactos econômicos e comerciais que 

o Acordo de Parceria Trans-pacífico exerceria no cenário internacional para o Brasil, 

e também comprovar o impacto desse acordo em todos os setores devido à queda 

das exportações já identificadas em 2015 para 2016 conforme observado nos 

Gráficos 1 e 2.  

O TPP isola o Brasil no cenário internacional, impondo-nos, a necessidade 

de rever a atuação no comércio internacional, ficando claro que não há mais espaço para 

se priorizar acordos sul-sul, em conjunto com o Mercosul. 

Diante desse cenário uma possível solução para o Brasil sair dessa 

perspectiva de recessão econômica e queda continua nas exportações seria buscar 

participar de mega-acordos, e conforme dito em entrevista à Rádio Estadão pelo 

presidente Michel Temer é preciso rediscutir o bloco para atender o objetivo da política 

externa do governo, de ampliar relações com o maior número de países do mundo. 
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