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Redução da Tarifa Externa Comum

A produtividade da economia brasileira não apresenta crescimento significativo desde a
década de 90.

Competitividade e crescimento econômico para o Brasil

Fatos 
Essenciais
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A literatura e evidências empíricas demonstram que: 

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

Competição via produtos importados aumenta a
produtividade das firmas

Firmas que se mantêm ativas inovam mais, aumentam o
número de patentes registradas e ficam mais intensivas em
tecnologia de informação

Redução tarifária de produtos importados permite que
população e setor produtivo tenham acesso a produtos com
tecnologia de ponta e a melhor custo-benefício

A média tarifária no
Brasil é:

2x 
30% 

a média dos países da OCDE

maior que a média dos países
do BRICS e do resto do mundo

+

Benefícios da redução tarifária:

Acesso a insumos mais 
baratos para o setor produtivo 

brasileiro

Produtos de maior variedade e
menor preço para os

consumidores

Incentivo à inovação e
investimento em pesquisa

Acesso a tecnologia de 
ponta para aumento da 
produtividade brasileira
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Estudos de Impacto

16% 

Redução em 10% de todas as tarifas no Brasil,
complementando a redução de BIT e BK:

Acompanhe as próximas publicações da série, 
acessando a página pelo QR Code ao lado

Redução 
tarifária
proposta

Resultados esperados da medida, 2021-2040: Resultados de 
simulações via

modelo de equilíbrio-
geral de dinâmica

recursiva
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14,4% 
14% 12,6% 
12% 10,8% 

10% 9% 
8% 7,2% 
6% 5,4% 

+ 1,1% 
 exportações

 + 0,9% 
 

nas

importações
 

+ 0,4% nos
investimentos

 

+ 0,2% no PIB
 

R$ 600 bilhões
corrente de comércio

R$ 269 bilhões
Ganho acumulado de

R$ 152 bilhões

nas

na

Ganho acumulado de

Ganho acumulado de

Exemplos de produtos contemplados pela redução:

Fertilizantes,
insumos variados,

produtos 
químicos,
partes e 
peças 

Medicamentos,
produtos 

alimentícios,
produtos têxteis,

calçados,
produtos cosméticos

R$ 298 bilhões
R$ 302 bilhões

nas exportações
nas importações

Exemplo:


