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  A negociação de acordos comerciais com parceiros asiáticos
abrirá mercados para exportações brasileiras, ao mesmo tempo em
que garantirá acesso a insumos, tecnologias e processos
produtivos mais modernos e competitivos.

   A Ásia é o continente com a maior área e também a maior população do mundo. A região
possui uma economia dinâmica e pujante, e tem apresentado nos últimos anos algumas das
maiores taxas de crescimento econômico e populacional no mundo.

Há negociações em andamento com  Coreia do Sul e
Singapura. Em 2020, foi aprovado no Brasil mandato
negociador para acordos comerciais com Indonésia e
Vietnã.

Produtividade e complementariedade
caminhando juntas

Fatos 
Essenciais

Negociações comerciais para a inserção internacional do Brasil:

Benefícios dos acordos comerciais:

Redução de barreiras ao 
comércio e aos investimentos

Produtos e serviços de 
maior variedade e menor preço 
para os consumidores

Crescimento econômico e 
desenvolvimento tecnólogico 
e sustentável

Maior segurança jurídica para
comércio e negócios

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

 

COMÉRCIO EXTERIOR E
ASSUNTOS INTERNACIONAIS

SECRETARIA ESPECIAL DE 
SECRETARIA DE

COMÉRCIO EXTERIOR

População

424,5 milhões

PIB

US$ 3,4 trilhões

Exportações BR
US$ 10,1 bilhões

Importações BR
US$ 10,6 bilhões

Juntos, esses países significam:

nominal
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Estudos de Impacto
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Queda nos 
preços ao

consumidor
 

Acompanhe as próximas publicações da série, 
acessando a página pelo QR Code ao lado, ou
diretamente na página de Acordos Comerciais
do Siscomex

Principais setores com potencial de ganho:
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Aumento acumulado de

Resultados de 
simulações via

modelo de equilíbrio-
geral de dinâmica

recursiva

Resultados agregados das simulações de impacto, 2021-2040:
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