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Apresentação

O estudo “O acesso das exportações brasileiras ao mercado europeu: o caso da França” tem 
por objetivo subsidiar os atores empresariais e governamentais brasileiros com informações que 
possam contribuir para a melhor inserção de produtos brasileiros no mercado europeu, nas áreas 
em que se propõe analisar, bem como fornecer elementos que possam favorecer a prospecção de 
oportunidades comerciais de um modo geral.

O trabalho busca apresentar, de forma consolidada, dados que permitem traçar um quadro 
abrangente das perspectivas de acesso de produtos brasileiros ao mercado europeu, a partir do exemplo  
francês. O estudo abrange tanto questões de promoção comercial, quanto de política comercial, de 
maneira a que se possa dispor, em um só documento, de diversas informações relevantes para o êxito 
nas exportações de produtos brasileiros para o mercado europeu e para a França em particular.

Do ponto de vista metodológico, a análise das relações comerciais foi desagregada em 35 
setores, apresentados em ordem alfabética. Para cada setor, foram examinadas informações acerca de: 
a) panorama geral do mercado setorial na França; b) análise estatística de comércio exterior (incluindo 
importações francesas gerais, importações da França originárias do Brasil, principais concorrentes do 
Brasil no mercado francês, balança comercial bilateral do setor, potencial exportador brasileiro para o 
mercado francês e perfil tarifário setorial da França); c) procedimentos normativos para a importação; 
d) barreiras à importação (quando aplicáveis); e) principais feiras e eventos do setor na França.

Desta forma, ao mesmo tempo em que os leitores poderão identificar, em detalhe, a 
situação geral do mercado francês para seus produtos, podendo também verificar o desempenho das 
exportações brasileiras, com alto grau de desagregação. Em ambos os casos, são apresentados gráficos 
com o desempenho das importações da França (gerais e oriundas do Brasil) no período de 2011 a 
2014, de modo a que se possam avaliar tendências, de maneira comparativa. Informações adicionais, 
como o resultado da balança comercial bilateral do setor, principais países que concorrem com o 
Brasil e o perfil tarifário ajudam a compor o quadro.

As exportações brasileiras para  a Europa beneficiaram-se, durante vários anos, do Sistema 
Geral de Preferências, pela primeira vez em 1971 e que sofreu desde então várias modificações. O SGP 
consiste em eliminar ou reduzir substancialmente impostos de importação, que oneram produtos 
primários e industrializados originários de países em desenvolvimento. As concessões de margens 
tarifárias preferenciais no SGP são unilaterais e não recíprocas.

A versão mais recente do regulamento relativo à aplicação do Sistema Geral de Preferências 
pautais generalizadas é o CE 978/2012 de 25 de outubro de 2012, que entrou em vigor de 1° de janeiro 
de 2014. A partir da entrada em vigor desse regulamento, o Brasil foi excluído do SGP. A reforma 
objetiva concentrar os benefícios do SGP aos países menos desenvolvidos.

O novo SGP reduziu a lista de beneficiários. Em consequência, os países de renda média mais 
alta foram excluídos, o que reduziu o número de países beneficiados de 177 para 83. A partir de 2014, 
Rússia, Brasil, Malásia e África do Sul foram excluídos. China e Tailândia o serão em 2015, em função 
do crescimento de seus PIB.

A vertente de política comercial do trabalho por fim é destacada na seção sobre barreiras 
comerciais. O trabalho aborda igualmente procedimentos normativos para as exportações de cada 
setor. Ao final de cada seção são fornecidas informações sobre eventos e feiras do setor na França.
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Detalhes Metodológicos

Basicamente as fontes utilizadas para os dados quantitativos são a Direction Générale des 
Douanes et Droits Indirects - Centre d’Informations Statistiques  da Douane Française e o site internet 
do Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior, denominado AliceWeb, da Secretaria 
de Comércio Exterior do  Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) 
brasileiro.

No que se refere aos dados qualitativos, foram utilizados o site do ProDouane, da alfândega 
francesa, na sua seção “RITA”; o site da União Europeia no que se refere à Pauta Aduaneira Comum, 
os regulamentos específicos da União Europeia para cada setor; bem como as fontes de dados setoriais 
francesas e brasileiras.

Especificamente para detalhar o perfil tarifário setorial da França (item b.6) para cada setor, 
foram selecionados as primeiras cinco (5) posições NCM-8 da pauta de exportações brasileiras para a 
França e analisados através do sistema RITA, da Alfândega Francesa. Este é o procedimento a seguir 
no caso de pesquisas sobre outras posições.
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1. Açúcares

Capítulo e posições tarifárias do Sistema Harmonizado sobre os quais trata esta seção:

17: Açúcares e produtos de confeitaria
1701: Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido;
1702: Outros açúcares, incluídas a lactose, maltose, glicose e frutose (levulose), quimicamente 
puras, no estado sólido; xaropes de açúcares, sem adição de aromatizantes ou de corantes; 
sucedâneos do mel, mesmo misturados com mel natural; açúcares e melaços caramelizados;
1703: Melaços resultantes da extração ou refinação do açúcar. 

a) Panorama geral do mercado francês de açúcares

A França é o nono produtor mundial de açúcar, atrás do Brasil e dos Estados-Unidos entre 
outros, e o primeiro produtor europeu. A indústria francesa do açúcar representa um volume de 
negócios que atinge € 3,55 bilhões e emprega aproximadamente 45 mil pessoas, segundo o Centro 
de Estudos e de Documentação do Açúcar francês. Entre 2013 e 2014, foram utilizadas na França 
3 milhões de t de açúcar, entre açúcar para consumo direto, para as indústrias alimentares, para a 
indústria química e farmacêutica e para a produção de álcool e etanol. O Sindicato Nacional dos 
Produtores de Açúcar francês estima que a população francesa consome em média 25 kg de açúcar 
por ano por habitante, o que representa uma média de 70g de açúcar por dia por habitante.

 
O açúcar produzido na França é obtido a partir da beterraba açucareira – em particular no 

Norte e Nordeste do país. A França distingue-se dos seus vizinhos europeus por cultivar também a 
cana-de-açúcar nos seus departamentos ultramarinos, isto é, na Ilha da Reunião, em Guadalupe e na 
Martinica. Nota-se que, na União Europeia, apenas Portugal e Espanha também produzem cana-de-
açúcar, embora outros Estados Membros refinem cana-de-açúcar para produção de açúcar branco. 
No ano de 2014, a França contava com cinco grandes grupos açucareiros (Tereos, Cristal Union, Saint 
Louis Sucre, Lesaffre Frères, Ouvré Fils SA) e vinte e cinco refinarias.

 
A construção europeia, e em particular o desenvolvimento da política agrícola comum (PAC), 

tem influenciado desde 1968 o mercado francês do açúcar. Dentro da União Europeia não existem 
barreiras à livre-circulação dos produtos e existe um sistema aduaneiro comum face a países terceiros. 

Em 2006, a União Europeia assumiu compromissos no quadro da Organização Mundial do 
Comércio, que havia considerado a política de açúcar contrária às regras internacionais de comércio. A 
EU foi obrigada a reformar o setor do açúcar. O mercado europeu, que era um exportador tradicional 
de açúcar, abriu-se ao exterior e a União Europeia tornou-se progressivamente um importador de 
açúcar, embora a França seja principalmente exportadora. A União Europeia tem promovido nos 
últimos anos uma reestruturação temporária da indústria açucareira, dando incentivos quer à 
indústria, quer aos produtores menos competitivos, mas reduzindo significativamente o número de 
empresas açucareiras. O mercado agrícola europeu é conhecido pelas cotas de produção nacional, às 
quais o setor do açúcar também está sujeito. Estas cotas impõem limites à produção de açúcar europeu, 
para que produtores de países terceiros possam integrar o mercado europeu; em contrapartida, os 
produtores europeus recebem incentivos financeiros.

O Regulamento Europeu n.º 1308/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de 
Dezembro de 2013, prevê que o regime de cotas no setor do açúcar vigore até 2017, estando o mercado 
francês do açúcar, assim como o dos outros países produtores da UE, sujeito a cotas nacionais de 
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produção, bem como a uma garantia de um preço mínimo à produção de beterraba. Porém, está 
previsto que este sistema seja consideravelmente modificado em 2017, com o fim das cotas à produção 
europeia de açúcar, o que dará de novo aos produtores europeus um acesso importante ao mercado 
mundial do açúcar. Contudo, as taxas aduaneiras à importação manter-se-ão inalteradas.

As regras estabelecidas a nível europeu tem um impacto sobre o comércio com países 
terceiros. De fato, a Comissão Europeia pode exigir a apresentação de um certificado de importação 
para o açúcar e as importações de açúcar estão sujeitas à Pauta Aduaneira Comum da União Europeia. 
Ainda no quadro dos compromissos europeus na Organização Mundial do Comércio e numa série 
de acordos internacionais, a União Europeia facilita as importações provenientes de Países Menos 
Desenvolvidos (PMD), tal como a Índia, e de países ACP (África, Caraíbas, Pacífico), que são por 
vezes isentos da totalidade ou de parte das taxas de importação. O Brasil não faz parte de nenhum 
desses grupos. Todavia, existe uma cláusula que permite à UE salvaguardar a produção europeia, 
quando os preços dos países que exportam para a UE atingem um nível muito baixo ou quando o 
volume das importações ultrapassa significativamente o nível das exportações. 

Segundo dados da France Agrimer, a Agência Nacional de Produtos provenientes da 
Agricultura e do Mar francesa, entre 2013 e 2014 a França produziu aproximadamente 4,1 milhões de 
t de açúcar. Segundo este mesmo estudo, a França exportou no mesmo período cerca de 1,4 milhão 
de t para os outros países membros da União Europeia, em particular para a Itália, Espanha, Reino 
Unido e a Alemanha, e aproximadamente 351 mil toneladas para países fora da União Europeia, entre 
os quais a Argélia, o Iraque, a Suíça, a Nigéria e Israel. 

b) Análise estatística de comércio exterior 

A presente análise contempla posições do Capítulo 17 da NCM brasileira – Açúcares: posições 
(1701) Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido; (1702) 
Outros açúcares, incluídas a lactose, maltose, glicose e frutose (levulose), quimicamente puras, no 
estado sólido; xaropes de açúcares, sem adição de aromatizantes ou de corantes; sucedâneos do mel, 
mesmo misturados com mel natural; açúcares e melaços caramelizados; (1703) Melaços resultantes da 
extração ou refinação do açúcar.

b.1) Importações francesas gerais

O setor registrou em 2011 importações no valor de € 565 milhões, equivalentes a 0,11% do 
total geral importado pela França naquele ano. Em 2014, o setor registrou importações no valor de € 
561 milhões, correspondentes a 0,11% do total geral importado pelo país. As importações totais do 
setor do açúcar na França registraram uma ligeira queda de – 1% no período 2011-2014.

A posição que mais se destacou no setor foi a 1701 - Açúcares de cana ou de beterraba e 
sacarose quimicamente pura, no estado sólido, que registrou importações, em 2011, no montante de 
aproximadamente € 288 milhões, o que corresponde a 51% do total para o setor e, em 2014, alcançou € 
268 milhões, equivalendo a 48% do total das importações do setor, mantendo-se praticamente estável 
no período 2011-2014. 

A manutenção do volume de importação de açúcar no período explica-se por várias razões. 
Desde 2011, o crescimento econômico europeu, assim como o da França, tem sido estável, refletindo 
uma estabilidade no consumo interno. Outra explicação é o controle imposto pela EU sobre as cotas 
nacionais de produção de açúcar, em função das necessidades internas europeias e da conjuntura 
mundial. Todavia, nota-se que a diminuição observada não é significativa, e que as flutuações são 
tênues segundo o ano e a posição observados.
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Tabela 1.1 - Importações gerais França-mundo 2011-2014 (valores em €)

HTS-4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.%

1701 287.624.658 50,89% 255.494.130 44,48% 270.141.771 45,22% 267.684.622 47,74%

1702 228.309.142 40,40% 276.593.623 48,15% 277.439.570 46,44% 249.768.127 44,55%

1703 49.250.715 8,71% 42.300.415 7,36% 49.833.994 8,34% 43.236.601 7,71%

Total 565.184.515 100,00% 574.388.168 100,00% 597.415.335 100,00% 560.689.350 100,00%

 Fonte: Douane Française DGDDI/CID

Gráfico 1.1 Importação Setorial
m

 Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.2) Importações francesas originárias do Brasil

No que diz respeito às importações originárias do Brasil, registraram-se, em 2011, 
importações no valor de € 59 milhões, equivalentes a 10% do total das importações francesas para o 
setor naquele ano. Em 2014, o setor registrou importações oriundas do Brasil no valor de € 10 milhões, 
o que corresponde a 1,8% do total setorial importado pelo país. As importações setoriais originárias 
do Brasil registraram uma variação percentual de – 0,83% no período 2011-2014, apresentando 
aproximadamente a mesma variação das importações gerais da França no mesmo período.

A posição que mais se destacou no setor, do lado das importações procedentes do Brasil, foi a 
1701 - Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido, que registrou 
importações em 2011 no montante de € 59 milhões, o que corresponde a 99,95% do total registrado 
para o setor. Em 2014, esta mesma posição aferiu um total de € 9 milhões, equivalendo a 99,86% do 
total das importações do setor, existindo uma variação percentual de – 17% no período 2011-2014. 
As possíveis explicações para a queda de 2013 para 2014 são, domesticamente, a estiagem prolongada, 
que apresentou menor quantidade de cana colhida e menor volume destinado ao açúcar pelas usinas, 
e, internacionalmente, os estoques elevados e uma queda de 7% no preço médio da tonelada de açúcar.
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Tabela 1.2 Importações originárias do Brasil, 2011-2014 (valores em €)
HTS-4 2011 Part. % 2012 Part. % 2013 Part. % 2014 Part. %

1701 59.204.257 99,95% 39.286.679 99,98% 57.725.752 99,95% 9.986.344 99,86%

1702 27.812 0,05% 8.392 0,02% 11.792 0,02% 14.021 0,14%

1703 0 0,00% 0 0,00% 19 512 0,03% 0 0,00%

Total 59.232.069 100,00% 39.295.071 100,00% 57.757.056 100,00% 10.000.365 100,00%

 Fonte: Douane Française DGDDI/CID

Gráfico 1.2 Importação setorial originária do Brasil
h

 Fonte: Douane Française DGDDI/CID 

b.3) Principais concorrentes

Em 2014, o principal país fornecedor de açúcar para a França foi a Alemanha, com 17,92% 
do total. O Brasil ocupou a 10ª posição no ranking de fornecedores, com 1,78% da participação total, 
o que equivale a € 10 milhões. Seguiram-se à Alemanha no ranking: a Bélgica, com 17%; os Países 
Baixos, com 12,33%; a Espanha, com 11,41%; e a Itália, com 8,08%.

Tabela 1.3 - importações francesas, por país, 2014 (valores em €)
País Importações Parte % Rank

Alemanha 100.465.560 17,92% 1

Bélgica 95.290.348 17,00% 2

Países Baixos 69.109.168 12,33% 3

Espanha 63.959.196 11,41% 4

Itália 45.280.830 8,08% 5

Brasil 10.000.365 1,78% 10

Total 560.689.350 100,00%
 
 Fonte: Douane Française DGDDI/CID
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b.4) Balança comercial bilateral do setor

No que diz respeito à balança comercial bilateral do setor no período analisado, o saldo foi 
favorável ao Brasil, com superávits de € 58 milhões, em 2011; € 37 milhões em 2012; € 56 milhões em 
2012; e € 9 milhões em 2014.

Há registro de exportações de açúcar francês para o Brasil, em valores significativamente 
inferiores ao fluxo contrário, conforme tabela abaixo.

Tabela 1.4 Brasil-França saldo - 2011-2014 (valores em €)
Ano 2011 2012 2013 2014

Exportações 59. 232.069 39. 295.071 57.757. 056 10. 000.365

Importações 1. 270. 941 2 .680.417 1.735.017 588.187

Saldo 57.961.128 36.614.654 56.022.039 9.412.178

 Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.5) Potencial exportador brasileiro para o mercado francês

O potencial exportador de açúcar para a França é prejudicado pela existência de cotas. De 
fato, as exportações brasileiras para França representam apenas 0,6% da totalidade das exportações 
brasileiras no setor. 

De todos os componentes do setor do açúcar, as mais significativas exportações brasileiras 
encontram-se no segmento Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no 
estado sólido, com exportações totais de US$ 9 bilhões, em 2014.

Tabela 1.5 - exportação brasileiras 2011 (valores em US$)
HTS-4 Descrição NCM Valor das exportações em US$ Part. %

1701
Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no 
estado sólido

9 .459.206.751 99,9%

1702

Outros açúcares, incluídas a lactose, maltose, glicose e frutose 
(levulose), quimicamente puras, no estado sólido; xaropes de 
açúcares, sem adição de aromatizantes ou de corantes; sucedâneos 
do mel, mesmo misturados com mel natural; açúcares e melaços 
caramelizados

9 .612.924 0,1%

1703 Melaços resultantes da extração ou refinação do açúcar 21.594 0,0%

Total do setor 9.468.841.269 100%

 Fonte: MDIC - http://aliceweb2.mdic.gov.br

 
b.6) Perfil tarifário setorial da França

Segundo os dados do Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior, (AliceWeb), 
da exportações mais elevadas do Brasil para a França no ano de 2014 foram as posições 17019900 – 
Outros açúcares de cana, beterraba, sacarose quimicamente pura, sol. , 17011400 - Outros açúcares de 
cana e 17023020 - Xarope de glicose contendo estado seco, peso < 20% de frutose. Assim, estas posições 
merecem um maior detalhe na análise tarifária. Para as restantes posições, é possível proceder a uma 
análise tarifária através do site do ProDouane da alfândega francesa, nomeadamente na sua seção 
“RITA”.

As tarifas aduaneiras na França são estabelecidas pela União Europeia, no quadro da Pauta 
Aduaneira Comum, aplicável aos produtos originários de países não membros da União Europeia. 
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Assim, as tarifas são as mesmas para todos os países, variando apenas em função do tipo de produto, 
com por vezes taxas internas adicionais.

O açúcar importado pelo sistema de cotas da União Europeia tem tarifas reduzidas ou está 
isento de qualquer tarifa. A tarifa reduzida é de 98 Euros / tonelada de açúcar.

As importações de açúcar que não fazem parte do sistema de cotas estão submetidas às tarifas 
aplicáveis a países terceiros (tarifa erga omnes, aplicável uniformemente para todos os países) e à 
tarifa de integração na nomenclatura pautal europeia, mediante a apresentação de um certificado 
de origem. Para a posição 17019900, por exemplo, será aplicada uma taxa de € 41,9 / 100 kg. Além 
disso, é aplicável uma taxa sobre o valor agregado de 10%. O mesmo se aplica à posição 17011400. 
Na presença de açúcar bruto de cana para transformação em açúcar branco, uma taxa adicional será 
aplicada, em função da qualidade do açúcar.  

Para a posição 17023020, aplica-se a tarifa erga omnes e a tarifa de integração na nomenclatura 
pautal europeias. Os direitos aduaneiros elevam-se a € 50,7 / 100 kg de matéria seca. A UE tem vários 
acordos que dão tarifas preferenciais aos produtos desta posição, mas nenhum destes acordos foi 
assinado com o Brasil. Por fim, é aplicável uma taxa sobre o valor agregado de 10%. 

c) Procedimentos normativos de caráter geral para a importação

A importação de açúcar pela França obedece às normas da União Europeia, em particular 
ao Regulamento n.º 828/2009. É necessária a emissão de certificado de importação, que pode ser 
emitido por qualquer Estado Membro e tem validade em toda a União Europeia. É também necessária 
a obtenção de um certificado de origem, emitido por organismos internacionais autorizados. 

d) Barreiras à importação

A União Europeia é atualmente um importador de açúcar, embora a França seja sobretudo 
exportador. No que diz respeito às importações no setor do açúcar, a União Europeia aplica um sistema 
de tarifas variáveis (Tariff-Rate Quotas), que combina cotas e taxas aduaneiras, tal como permitido 
pela Organização Mundial do Comércio. O açúcar importado dentro das cotas beneficia de taxas 
reduzidas ou está isento de taxas. Quando as importações ultrapassam as cotas, as taxas aplicáveis são 
muito elevadas, de forma a evitar que países mais competitivos, tais como o Brasil, possam exportar 
grandes quantidades para os países da União.  

Contudo, tal como os países dos Bálcãs, o Brasil beneficia de um regime favorável que lhe 
permite exportar a cada ano aproximadamente 335 mil toneladas de açúcar com taxas reduzidas ou 
nulas para a Europa. Esta quantidade não é significativa, tendo em conta a totalidade das exportações 
brasileiras de açúcar e o tamanho do mercado Europeu. 

Em função dos anos e da produção europeia, a União vê-se por vezes obrigada a conceder 
maiores direitos aos importadores ou aplicar taxas mais baixas, de forma a favorecer as importações, 
por falta de aprovisionamento interno. 

e) Principais feiras e eventos do Setor na França

A principal feira do setor na França é o Salon International de l’Agriculture, que ocorre em 
Paris, de 21 de fevereiro a 1 de março [http://www.salon-agriculture.com].



2 - Alimentos Processados
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2. Alimentos Processados

Capítulos e posições tarifárias do Sistema Harmonizado sobre os quais trata esta seção:

04: Leites e produtos leiteiros; Ovos de pássaro; Mel natural; Produtos comestíveis: 
0401: Leite e nata, não concentrados nem adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes;
0402: Leite e nata, concentrados ou adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes;
0403: Leitelho, leite e nata coalhados, iogurte, kefir e outros leites e natas fermentados ou 
acidificados, mesmo concentrados ou adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes, ou 
aromatizados ou adicionados de frutas ou de cacau;
0404: Soro de leite, mesmo concentrado ou adicionado de açúcar ou de outros edulcorantes; 
produtos constituídos por componentes naturais do leite, mesmo adicionados de açúcar ou 
de outros edulcorantes;
0405: Manteiga e outras matérias gordas provenientes do leite; pastas de barrar (espalhar) de 
produtos provenientes do leite;
0406: Queijo e requeijão; 
0407: Ovos de aves, com casca, frescos, conservados ou cozidos;
0408: Ovos de aves, sem casca, e gemas de ovos, frescos, secos, cozidos em água ou vapor, 
moldados, congelados ou conservados de outro modo, mesmo adicionados de açúcar ou de 
outros edulcorantes;
0409: Mel natural;
0410: Produtos comestíveis de origem animal, não especificados nem compreendidos em 
outras posições.

11: Produtos de moagem; malte; amido e féculas; inulina; glúten de trigo: 
1101: Farinhas de trigo ou de mistura de trigo com centeio;
1102: Farinhas de cereais, exceto de trigo ou de mistura de trigo com centeio;
1103: Grumos, sêmolas e pellets, de cereais;
1104: Grãos de cereais trabalhados de outro modo (por exemplo, descascados, esmagados, 
em flocos, em pérolas, cortados ou partidos), com exclusão do arroz da posição 1006; germes 
de cereais, inteiros, esmagados, em flocos ou moídos;
1105: Farinha, sêmola, pó, flocos, grânulos e pellets de batata;
1106: Farinhas, sêmolas e pós, dos legumes de vagem, secos, da posição 0713, de sagu ou das 
raízes ou tubérculos da posição 0714 e dos produtos do Capítulo 8;
1107: Malte, mesmo torrado;
1108: Amidos e féculas; inulina;
1109: Glúten de trigo, mesmo seco;

13: Gomas, resinas e outros sucos e extratos vegetais: 
1301: Farinhas de trigo ou de mistura de trigo com centeio;
1302: Sucos e extratos vegetais; matérias pécticas, petinatos e petatos; ágar-ágar e outros 
produtos mucilaginosos e espessantes, derivados dos vegetais, mesmo modificados.

16: Preparações de carnes, de peixes ou de crustáceos, de moluscos ou de outros invertebrados 
aquáticos:

1603: Extratos e sucos de carne, peixes ou crustáceos, moluscos ou de outros invertebrados 
aquáticos;
1604: Preparações e conservas de peixes; caviar e seus sucedâneos preparados a partir de 
ovas de peixe;
1605: Crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos, preparados ou em conservas.
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17: Açúcares:
1704: Produtos de confeitaria sem cacau (incluído o chocolate branco).

18: Cacau :
1801: Cacau inteiro ou partido, em bruto ou torrado;
1802: Cascas, películas e outros desperdícios de cacau;
1803: Pasta de cacau, mesmo desengordurada;
1804: Manteiga, gordura e óleo de cacau;
1805: Cacau em pó, sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes;
1806: Chocolate e outras preparações alimentícias que contenham cacau.

19: Preparações à base de cereais, de farinhas, amidos, féculas ou leite; produtos de pastelaria:
1901: Extratos de malte; preparações alimentícias de farinhas, grumos, sêmolas, amidos, 
féculas ou de extratos de malte, não contendo cacau ou contendo menos de 40%, em peso, 
de cacau, calculado sobre uma base totalmente desengordurada, não especificadas nem 
compreendidas em outras posições; preparações alimentícias de produtos das posições 04.01 
a 04.04, não contendo cacau ou contendo menos de 5%, em peso, de cacau, calculado sobre 
uma base totalmente desengordurada, não especificadas nem compreendidas em outras 
posições; 
1902: Massas alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas (de carne ou de outras substâncias) 
ou preparadas de outro modo, tais como espaguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, 
ravióli e canelone; cuscuz, mesmo preparado;
1903: Tapioca e seus sucedâneos preparados a partir de féculas, em flocos, grumos, grãos, 
pérolas ou formas semelhantes;
1904: Produtos à base de cereais, obtidos por expansão ou por torrefação (por exemplo, 
flocos de milho (“cornflakes”)); cereais (exceto milho) em grãos ou sob a forma de flocos ou 
de outros grãos trabalhados (com exceção da farinha, do grumo e da sêmola), pré-cozidos 
ou preparados de outro modo, não especificados nem compreendidos em outras posições;
1905: Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo 
adicionados de cacau; hóstias, cápsulas vazias para medicamentos, obreias, pastas secas de 
farinha, amido ou fécula, em folhas, e produtos semelhantes.

20: Preparações de produtos hortícolas, de frutas ou de outras partes de plantas:
2001: Produtos hortícolas, frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparados ou 
conservados em vinagre ou em ácido;
2002: Tomates preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético;
2003: Cogumelos e trufas, preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido 
acético;
2004: Outros produtos hortícolas preparados ou conservados em vinagre ou em ácido 
acético, congelados;
2005: Outros produtos hortícolas preparados ou conservados em vinagre ou em ácido 
acéticos, não congelados;
2006: Produtos hortícolas, frutas, cascas de frutas e outras partes de plantas, conservados em 
açúcar (passados por calda, glaciados ou cristalizados);
2007: Doces, geleias, marmeladas, purés e pastas de frutas, obtidos por cozimento, com ou 
sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes;
2008: Frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparadas ou conservadas de outro 
modo, com ou sem adição de açúcar ou outros edulcorantes ou de álcool.

21: Preparações alimentícias diversas:
2101: Extratos, essências e concentrados de café, chá ou de mate e preparações à base destes 
produtos ou à base de café, chá ou de mate; chicória torrada e outros sucedâneos torrados do 
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café e respetivos extratos, essências e concentrados;
2102: Leveduras (vivas ou mortas); outros microrganismos monocelulares mortos (exceto as 
vacinas da posição 30.02); pós para levedar, preparados;
2103: Preparações para molhos e molhos preparados; condimentos e temperos compostos; 
farinha de mostarda e mostarda preparada;
2104: Preparações para caldos e sopas; caldos e sopas preparados; preparações alimentícias 
compostas homogeneizadas;
2105: Sorvetes, mesmo que contenham cacau;
2106: Preparações alimentícias não especificadas nem compreendidas noutras posições.

a) Panorama geral do mercado francês de alimentos processados

A indústria agroalimentar é o principal setor industrial da França, tendo a transformação 
de produtos alimentares uma importância considerável na economia francesa. Segundo os dados 
do Ministério da Agricultura, do Agroalimentar e da Floresta francês, a indústria dos alimentos 
processados é composta por aproximadamente 11 mil empresas, todos os setores combinados, o que 
se traduz por aproximadamente 372 mil trabalhadores. 

 Tanto a União Europeia como a França se distinguem por uma indústria de processamento 
particularmente marcada por pequenas e médias empresas. Contudo, os grandes grupos franceses 
detêm um lugar importante nos rankings das maiores empresas agroalimentares mundiais.           
Efetivamente, a Danone é não só um dos 15 maiores grupos mundiais, como é também um dos líderes 
do mercado mundial de laticínios. Outro gigante mundial dos laticínios é o grupo Francês Lactalis, 
que ocupa a 15a posição do ranking dos maiores grupos mundiais, segundo dados do Ministério da 
Agricultura francês. Estas duas empresas encabeçam o ranking interno francês dos maiores grupos 
agroalimentares, seguidos pelo Groupe Bigard, especializado em carnes processadas, e pelos grupos 
SODDIAL Union, especializado em produtos leiteiros, e Groupe Terrena, especializada em carnes 
processados e laticínios. A França distingue-se pelas suas cooperativas agrícolas, tal como a SODDIAL 
Union ou Terrena, que ocupam uma posição de destaque na indústria de transformação alimentar 
francesa. Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatísticas francês (INSEE), as indústrias de 
alimentos processados estão distribuídas por todo o país, inclusive nos departamentos ultramarinos, 
mas concentram-se principalmente no sul da França, assim como no noroeste do país. 

Na sua totalidade, a indústria dos alimentos processados na França representa um volume de 
negócios de aproximadamente € 130 bilhões, segundo os dados do Ministério da Agricultura francês. 
A França é majoritariamente exportadora de alimentos processados, tendo uma balança comercial 
excedentária. Segundo os dados da Associação Nacional das Indústrias Alimentares francesa, a França 
é o 5º maior exportador mundial em matéria agroalimentar, atrás dos Estados-Unidos, da Holanda, da 
Alemanha e do Brasil. O setor dos alimentos processados francês está sujeito a variações acentuadas 
em função das disponibilidades das matérias primas. Assim, ano de 2013 foi marcado por uma baixa 
da produção agroalimentar em França, recuperada em 2014. É importante notar que mais de um terço 
dos empregos e do volume de negócios da indústria dos alimentos processados na França derivam 
de dois capítulos em particular, o capítulo 04, dos lacticínios, e o capítulo 16, que diz respeito ao 
processamento de carnes, peixes e outros crustáceos. A França é o segundo maior produtor de leite na 
Europa, atrás da Alemanha. 

No que diz respeito à influência da União Europeia no comércio de alimentos processados na 
França, a UE tende a cada vez mais assinar acordos bilaterais; estes influenciam diretamente a política 
interna francesa. Por outro lado, as negociações com os países do Mercosul têm sido marcadas por 
tensões e poucos avanços, pois a UE é reticente à abertura do seu mercado, o que pode  abalar os 
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seus setores internos abalados pela forte competitividade dos produtos latino-americanos. Nota-se 
também a existência de inúmeras medidas sanitárias e fitossanitárias aplicáveis a terceiros países no 
que diz respeito à importação de alimentos processados.

b) Análise estatística de comércio exterior 

A presente análise contempla posições da NCM brasileira, pertencentes aos seguintes 
capítulos, tal como acima detalhados: 04 – Leites e produtos leiteiros; Ovos de pássaro; Mel natural; 
Produtos comestíveis; 11 – Produtos de moagem; malte; amido e féculas; inulina; glúten de trigo; 
13 – Gomas, resinas e outros sucos e extratos vegetais; 16 – Preparações de carnes, de peixes ou de 
crustáceos, de moluscos ou de outros invertebrados aquáticos; 1704 – Produtos de confeitaria sem 
cacau (incluído o chocolate branco); 18 – Cacau; 19 – Preparações à base de cereais, de farinhas, 
amidos, féculas ou leite; produtos de pastelaria; 20 – Preparações de produtos hortícolas, de frutas ou 
de outras partes de plantas; 21 – Preparações alimentícias diversas.

b.1) Importações francesas gerais

O setor registrou em 2011 importações no valor de € 13,7 bilhões, equivalentes a 2,6% do 
total geral importado pela França naquele ano. Em 2014, o setor registrou importações no valor de 
€ 15,4 bilhões, correspondentes a 3,1% do total geral importado pelo país. As importações totais do 
setor na França registraram assim um aumento de 12,6% no período 2011-2014.

 A posição que mais se destacou no setor foi a 1905 – Produtos de padaria, pastelaria ou 
da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de cacau; hóstias, cápsulas vazias para 
medicamentos, obreias, pastas secas de farinha, amido ou fécula, em folhas, e produtos semelhantes. 
Essa posição apresentou em 2011, o montante de aproximadamente € 1,5 bilhão, o que corresponde 
a 12,7% do total para o setor e, em 2014, alcançou € 1,7 bilhão, equivalendo a 12,7% do total das 
importações do setor, crescendo 13% no período 2011-2014. Há que salientar que as posições 1806 
– Chocolate e outras preparações alimentícias que contenham cacau, e 0406 – Queijo e requeijão, 
também se destacam no setor.

Diversas possíveis razões contribuem para explicar esse aumento significativo nas 
importações de alimentos processados. Efetivamente, segundo o Balanço Conjuntural 2014, estudo 
efetuado anualmente pelo Ministério da Agricultura francês, a produção francesa agroalimentar 
francesa sofreu uma queda significativa nos anos 2012-2013, devido a condições climáticas pouco 
favoráveis para certas matérias primas na origem dos alimentos processados. Isto foi acompanhado de 
uma queda dos preços a nível mundial de alguns produtos. 

Tabela 2.1 - importações gerais França-mundo 2011-2014 (valores em €)
HTS-4 2011 Part. % 2012 Part. % 2013 Part. % 2014 Part. %

401 495.050.721 3,6% 479.389.095 3,42% 536.036.208 3,6% 527.239.392 3,4%

402 242.295.620 1,8% 236.649.154 1,69% 289.080.185 2,0% 296.396.961 1,9%

403 111.305.820 0,8% 109.968.909 0,79% 105.598.083 0,7% 105.799.797 0,7%

404 176.629.410 1,3% 179.619.019 1,28% 218.120.848 1,5% 242.121.434 1,6%

405 602.304.663 4,4% 527.450.929 3,77% 696.234.325 4,7% 745.470.340 4,8%

406 1.147.585.903 8,4% 1.166.608.156 8,33% 1.250.332.305 8,5% 1.343.824.145 8,7%

407 72.468.438 0,5% 138.975.899 0,99% 72.312.008 0,5% 69.027.118 0,5%

408 386.150 0,3% 69.457.346 0,50% 545.128 0,4% 494.624 0,3%

409 798.161 0,6% 730.004 0,52% 852.570 0,6% 1.156.751 0,8%

410 106.735 0,1% 102.664 0,07% 80.146 0,1% 50.235 0,0%
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HTS-4 2011 Part. % 2012 Part. % 2013 Part. % 2014 Part. %

1101 777.687 0,6% 847.921 0,61% 1.099.828 0,7% 1.165.416 0,8%

1102 214.556 0,2% 234.835 0,17% 253.307 0,2% 252.144 0,2%

1103 301.101 0,2% 404.692 0,29% 421.343 0,3% 388.483 0,3%

1104 301.289 0,2% 329.573 0,24% 340.421 0,2% 316.216 0,2%

1105 231.308 0,2% 254.757 0,18% 322.618 0,2% 339.737 0,2%

1106 261.955 0,2% 284.298 0,20% 357.028 0,2% 433.394 0,3%

1107 90.815 0,1% 162.609 0,12% 123.683 0,1% 71.255 0,1%

1108 959.998 0,7% 891.935 0,64% 920.295 0,6% 904.259 0,6%

1109 516.099 0,4% 582.919 0,42% 591.838 0,4% 592.955 0,4%

1301 616.234 0,5% 653.791 0,47% 720.055 0,5% 687.351 0,4%

1302 1.610.451 1,2% 1.842.933 1,32% 1.915.026 1,3% 2.035.127 1,3%

1603 46.391 0,0% 71.726 0,05% 80.023 0,1% 91.251 0,1%

1604 7.083.613 5,2% 7.634.539 5,45% 8.805.142 6,0% 8.391.872 5,4%

1605 2.439.161 1,8% 2.297.744 1,64% 2.162.371 1,5% 2.305.555 1,5%

1704 2.915.421 2,1% 3.059.441 2,19% 3.051.034 2,1% 3.129.289 2,0%

1801 3.519.847 2,6% 3.017.580 2,16% 2.602.833 1,8% 3.283.574 2,1%

1802 16.178 0,0% 14.336 0,01% 1.682 0,0% 16.264 0,0%

1803 3.011.163 2,2% 2.574.976 1,84% 2.879.143 2,0% 2.959.539 1,9%

1804 1.992.986 1,5% 1.740.524 1,24% 1.857.091 1,3% 2.981.177 1,9%

1805 1.426.349 1,0% 1.398.251 1,00% 1.383.428 0,9% 1.165.072 0,8%

1806 13.972.144 10,2% 14.038.650 10,03% 14.379.626 9,7% 15.555.382 10,1%

1901 3.186.198 2,3% 3.511.649 2,51% 3.835.517 2,6% 3.482.419 2,3%

1902 4.594.386 3,4% 4.903.107 3,50% 4.897.537 3,3% 4.883.641 3,2%

1903 28.628 0,0% 28.893 0,02% 27.031 0,0% 25.347 0,0%

1904 2.633.491 1,9% 2.667.010 1,91% 2.745.469 1,9% 2.713.888 1,8%

1905 15.057.274 11,0% 16.123.412 11,52% 16.972.214 11,5% 17.094.651 11,1%

2001 710.940 0,5% 680.758 0,49% 634.178 0,4% 698.870 0,5%

2002 1.637.404 1,2% 1.753.750 1,25% 1.848.382 1,3% 1.938.974 1,3%

2003 698.141 0,5% 657.973 0,47% 680.423 0,5% 734.711 0,5%

2004 4.343.307 3,2% 4.417.694 3,16% 4.720.176 3,2% 5.322.439 3,4%

2005 5.789.200 4,2% 5.784.022 4,13% 6.034.609 4,1% 6.426.478 4,2%

2006 172.646 0,1% 179.704 0,13% 177.488 0,1% 182.416 0,1%

2007 1.477.978 1,1% 1.637.705 1,17% 1.771.930 1,2% 1.729.303 1,1%

2008 6.236.156 4,5% 6.492.761 4,64% 6.565.277 4,5% 6.874.783 4,4%

2101 2.560.972 1,9% 2.594.948 1,85% 2.448.352 1,7% 2.417.850 1,6%

2102 859.531 0,6% 925.089 0,66% 957.149 0,7% 1.069.141 0,7%

2103 4.486.798 3,3% 4.745.342 3,39% 5.019.037 3,4% 5.410.035 3,5%

2104 918.753 0,7% 905.089 0,65% 920.083 0,6% 979.492 0,6%

2105 2.328.445 1,7% 2.208.930 1,58% 2.067.360 1,4% 2.069.700 1,3%

2106 7.550.787 5,5% 7.517.550 5,37% 793 250779 5,4% 8.571.045 5,5%

Total 13 734 323.24 100% 13.998.726.95 100% 14.769.265.96 100% 15.469.089.94 100%

Fonte: Douane Française DGDDI/CID
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Gráfico 2.1 importação setorial

 

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.2) Importações francesas originárias do Brasil

No que diz respeito às importações originárias do Brasil, registraram-se, em 2011, importações 
no valor de de € 12,9 milhões, equivalentes a 0,09 % do total das importações francesas para o setor 
naquele ano. Em 2014, o setor registrou importações oriundas do Brasil no valor de € 14,8 milhões, o 
que corresponde a 0,09 % do total setorial importado pelo país. Apresentando um aumento percentual 
e uma queda em valor absoluto, as importações setoriais originárias do Brasil registraram uma variação 
percentual de 15 % no período 2011-2014.

A posição que mais se destacou no setor, com origem do Brasil, foi a posição 2102 – Leveduras 
(vivas ou mortas); outros microrganismos monocelulares mortos (exceto as vacinas da posição 30.02); 
pós para levedar, preparados, que registrou importações em 2011 no montante de € 3,2 milhões, o que 
corresponde a 25,13% do total registrado para o setor. Em 2014, esta mesma posição aferiu um total 
de € 6,1 milhões, equivalendo a 41,29% do total das importações do setor, existindo uma variação 
percentual de 89 % no período 2011-2014, o que representa um aumento considerável. 

Segue-se a posição 2008 – Frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparadas ou 
conservadas de outro modo, com ou sem adição de açúcar ou outros edulcorantes ou de álcool, que 
registrou importações em 2011 no montante de € 2,7 milhões, o que corresponde a 21,53% do total 
registrado para o setor. Em 2014, esta mesma posição aferiu um total de € 1,3 milhão, equivalendo 
a 8,98% do total das importações do setor, existindo uma variação percentual de - 52% no período 
2011-2014. Uma possível explicação para a queda de 2011 para 2014 são as elevadas tarifas aplicadas 
aos produtos transformados, que têm tendência a aumentar quando as tarifas aplicadas às matérias-
primas baixam, o que dificulta as exportações para os produtores brasileiros. 
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Tabela 2.2 importações originárias do Brasil, 2011-2014 (valores em €)
HTS-4 2011 Part. % 2012 Part. % 2013 Part. % 2014 Part. %
0401 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
0402 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 212 0,00%
0403 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 149 0,00%
0404 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
0405 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
0406 0 0,00% 96 0,00% 11.973 0,10% 110 0,00%
0407 0 0,00% 36 306 0,26% 0 0,00% 263 141 1,77%
0408 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
0409 1.099.964 8,52% 253.158 1,79% 141.514 1,15% 259.105 1,74%
0410 61.590 0,48% 128.952 0,91% 130.288 1,06% 257.583 1,73%
1101 0 0,00% 0 0,00% 189 0,00% . 829 0,02%
1102 6.635 0,05% 3.933 0,03% 2.947 0,02% 1.652 0,01%
1103 0 0,00% 294 0,00% 9.182 0,07% 39.488 0,27%
1104 430 0,00% 78 0,00% 35.985 0,29% 4.565 0,03%
1105 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 568 0,00%
1106 81.015 0,63% 140.557 0,99% 80.289 0,65% 79.617 0,54%
1107 0 0,00% 851 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
1108 15.918 0,12% 9.753 0,07% 10.087 0,08% 11.414 0,08%
1109 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1301 296.823 2,30% 446.910 3,16% 769.822 6,27% 463.127 3,12%
1302 694.751 5,38% 513.195 3,63% 864.693 7,04% 1.276.167 8,59%
1603 59.352 0,46% 56.503 0,40% 41.952 0,34% 97.014 0,65%
1604 74.786 0,58% 596.331 4,22% 121.213 0,99% 715.002 4,81%
1605 0 0,00% 0 0,00% 5.728 0,05% 17 0,00%
1704 94.790 0,73% 73.740 0,52% 59.522 0,48% 37.101 0,25%
1801 333.265 2,58% 367.678 2,60% 321.280 2,62% 679.881 4,58%
1803 0 0,00% 0 0,00% 854 0,01% 0 0,00%
1804 824.749 6,39% 586.394 4,15% 0 0,00% 0 0,00%
1805 1.758.050 13,62% 1.827.806 12,94% 1.144.691 9,32% 662.618 4,46%
1806 987 0,01% 11.989 0,08% 97.903 0,80% 169.945 1,14%
1901 29.865 0,23% 1.130 0,01% 16.111 0,13% 35.342 0,24%
1902 763 0,01% 0 0,00% 1.393 0,01% 726 0,00%
1903 2.240 0,02% 478 0,00% 744 0,01% 5.064 0,03%
1904 10.104 0,08% 41.837 0,30% 37.351 0,30% 47.423 0,32%
1905 12.392 0,10% 9.122 0,06% 27.289 0,22% 190.498 1,28%
2001 12.073 0,09% 2.280 0,02% 18.389 0,15% 23.922 0,16%
2002 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2003 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2004 0 0,00% 0 0,00% 412 0,00% 0 0,00%
2005 666 0,01% 6.652 0,05% 18.581 0,15% 38.035 0,26%
2006 553 0,00% 126 0,00% 217 0,00% 736 0,00%
2007 33.622 0,26% 125.242 0,89% 112.442 0,92% 59.450 0,40%
2008 2.780.105 21,53% 2.383.961 16,87% 870.369 7,09% 1.333.475 8,98%
2101 678.382 5,25% 1.262.355 8,93% 1.087.676 8,86% 965.620 6,50%
2102 3.244.307 25,13% 4.028.611 28,51% 4.105.950 33,43% 6.132.736 41,29%
2103 8.404 0,07% 52.868 0,37% 36.935 0,30% 27.906 0,19%
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2104 11.305 0,09% 0 0,00% 3.725 0,03% 1.758 0,01%
2105 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 57.573 0,39%
2106 682.815 5,29% 1.160.590 8,21% 2.094 721 17,05% 912.451 6,14%
Total 12.910.701 100,00% 14.129.776 100,00% 12.282.417 100,00% 14.854.020 100,00%

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

Gráfico 2.2 importação setorial originária do Brasil

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.3) Principais concorrentes

Em 2014, o principal país fornecedor de alimentos processados para a França foi a Alemanha, 
com 17,32% do total. O Brasil ocupou a 48ª posição no ranking de fornecedores, com 0,10% da 
participação total, o que equivale a € 14 milhões. Seguiram-se à Alemanha no ranking: a Bélgica, com 
16,64%; a Itália, com 12,14%; os Países Baixos, com 12,08%; e a Espanha, com 9,43%.

Tabela 2.3 - importações francesas, por país, 2014 (valores em €)
País Importações Parte % Rank
Alemanha 2.677.650.381 17,32% 1
Bélgica 2.572.291.378 16,64% 2
Itália 1.877.364.459 12,14% 3
Países Baixos 1.867.515.244 12,08% 4
Espanha 1.458.254.979 9,43% 5
Brasil 14.854.020 0,10% 48
Total 15.461.964.432 100,00%

 Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.4) Balança comercial bilateral do setor

No que diz respeito à balança comercial bilateral do setor no período analisado, o saldo foi 
desfavorável ao Brasil, com um déficit de € 53 milhões, em 2011; € 37 milhões em 2012; € 41 milhões  
em 2012; e € 29 milhões em 2014.

O déficit foi diminuindo ao longo do período 2011-2014. Contudo, observa-se por um lado 
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que o comércio de alimentos processados entre o Brasil e a França não é significativo, comparado com 
outros setores, e por outro, que as importações de alimentos processados pela França originárias do 
Brasil são consideravelmente inferiores que as exportações francesas para o Brasil no mesmo setor. 

Tabela 2.4 Brasil-França saldo - 2011-2014 (valores em €)
Ano 2011 2012 2013 2014
Exportações 12.910.701 14.129.776 12.282.417 14.854.020
Importações 66.226.123 52.028.873 53.600.001 44.070.546
Saldo -53.315.422 -37.899.097 -41.317.584 -29.216.526

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.5) Potencial exportador brasileiro para o mercado francês

O potencial exportador de alimentos processados para a França é prejudicado pela existência 
de tarifas elevadas à entrada de alimentos processados. Efetivamente, as exportações brasileiras para 
França representam apenas 0,55% da totalidade das exportações brasileiras no setor. 

De todos os componentes do setor dos alimentos processados, as mais significativas 
exportações brasileiras encontram-se no segmento 2101 – Extratos, essências e concentrados de café, 
chá ou de mate e preparações à base destes produtos ou à base de café, chá ou de mate; chicória torrada 
e outros sucedâneos torrados do café e respetivos extratos, essências e concentrados, com exportações 
totais de US$ 611 milhões, em 2014.

Tabela 2.5 - exportação brasileira 2011 (valores em US$)
HTS-4 Descrição NCM Valor das Exportações em 

US$
Part. %

0402 Leite e nata, concentrados ou adicionados de açúcar ou de outros 
edulcorantes

275.753.234 10,35%

0409 Mel natural 98.576.057 3,70%
0407 Ovos de aves, com casca, frescos, conservados ou cozidos 87.321.090 3,28%
0405 Manteiga e outras matérias gordas provenientes do leite; pastas de barrar 

(espalhar) de produtos provenientes do leite
22.579.132 0,85%

0401 Leite e nata, não concentrados nem adicionados de açúcar ou de outros 
edulcorantes

18.007.547 0,68%

0406 Queijo e requeijão 13.369.383 0,50%
0410 Produtos comestíveis de origem animal, não especificados nem 

compreendidos em outras posições
9.552.331 0,36%

0403 Leitelho, leite e nata coalhados, iogurte, kefir e outros leites e natas 
fermentados ou acidificados, mesmo concentrados ou adicionados de 
açúcar ou de outros edulcorantes, ou aromatizados ou adicionados de 
frutas ou de cacau

2.577.034 0,10%

0408 Ovos de aves, sem casca, e gemas de ovos, frescos, secos, cozidos em água 
ou vapor, moldados, congelados ou conservados de outro modo, mesmo 
adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes

2.034.014 0,08%

0404 Soro de leite, mesmo concentrado ou adicionado de açúcar ou de outros 
edulcorantes; produtos constituídos por componentes naturais do leite, 
mesmo adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes

144. 470 0,01%

 Subtotal 529.914.292  
1102 Farinhas de cereais, exceto de trigo ou de mistura de trigo com centeio 48.801.711 1,83%
1108 Amidos e féculas; inulina 13.014.326 0,49%
1104 Grãos de cereais trabalhados de outro modo (por exemplo, descascados, 

esmagados, em flocos, em pérolas, cortados ou partidos), com exclusão do 
arroz da posição 1006; germes de cereais, inteiros, esmagados, em flocos 
ou moídos

9.355.302 0,35%



O acesso das exportações brasileiras ao mercado europeu: o caso da França

28

1103 Grumos, sêmolas e pellets, de cereais 3.833.775 0,14%
1106 Farinhas, sêmolas e pós, dos legumes de vagem, secos, da posição 0713, 

de sagu ou das raízes ou tubérculos da posição 0714 e dos produtos do 
Capítulo 8

3.351.544 0,13%

1107 Malte, mesmo torrado 1 .873.436 0,07%
1101 Farinhas de trigo ou de mistura de trigo com centeio 1.249 .945 0,05%
1105 Farinha, sêmola, pó, flocos, grânulos e pellets de batata 106. 446 0,00%
 Subtotal 81.586.485  
1302 Sucos e extratos vegetais; matérias pécticas, petinatos e petatos; ágar-ágar 

e outros produtos mucilaginosos e espessantes, derivados dos vegetais, 
mesmo modificados

78.645.084 2,95%

1301 Farinhas de trigo ou de mistura de trigo com centeio 16 .790.640 0,63%
 Subtotal 95.435 .724  
1603 Extratos e sucos de carne, peixes ou crustáceos, moluscos ou de outros 

invertebrados aquáticos
26 .234.272 0,98%

1604 Preparações e conservas de peixes; caviar e seus sucedâneos preparados a 
partir de ovas de peixe

15.289.706 0,57%

1605 Crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos, preparados ou em 
conservas

1. 850 0,00%

 Subtotal 41.525.828  
1704 Produtos de confeitaria sem cacau (incluído o chocolate branco) 147.411.236 5,53%
 Subtotal 147.411.236  
1804 Manteiga, gordura e óleo de cacau 117.461.522 4,41%
1806 Chocolate e outras preparações alimentícias que contenham cacau 110.940.399 4,16%
1805 Cacau em pó, sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes 68 .900.228 2,59%
1803 Pasta de cacau, mesmo desengordurada 37.736.163 1,42%
1801 Cacau inteiro ou partido, em bruto ou torrado 2 .038.678 0,08%
1802 Cascas, películas e outros desperdícios de cacau 346 .822 0,01%
 Subtotal 337.423.812  
1905 Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, 

mesmo adicionados de cacau; hóstias, cápsulas vazias para medicamentos, 
obreias, pastas secas de farinha, amido ou fécula, em folhas, e produtos 
semelhantes

129.218.237 4,85%

1901 Extratos de malte; preparações alimentícias de farinhas, grumos, sêmolas, 
amidos, féculas ou de extratos de malte, não contendo cacau ou contendo 
menos de 40%, em peso, de cacau, calculado sobre uma base totalmente 
desengordurada, não especificadas nem compreendidas em outras 
posições; preparações alimentícias de produtos das posições 04.01 a 
04.04, não contendo cacau ou contendo menos de 5%, em peso, de cacau, 
calculado sobre uma base totalmente desengordurada, não especificadas 
nem compreendidas em outras posições

36 .766 .701 1,38%

1902 Massas alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas (de carne ou de 
outras substâncias) ou preparadas de outro modo, tais como espaguete, 
macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravioli e canelone; cuscuz, mesmo 
preparado

25.956.625 0,97%

1904 Produtos à base de cereais, obtidos por expansão ou por torrefação (por 
exemplo, flocos de milho (“cornflakes”)); cereais (exceto milho) em grãos 
ou sob a forma de flocos ou de outros grãos trabalhados (com exceção 
da farinha, do grumo e da sêmola), pré-cozidos ou preparados de outro 
modo, não especificados nem compreendidos em outras posições

14 .123.842 0,53%

1903 Tapioca e seus sucedâneos preparados a partir de féculas, em flocos, 
grumos, grãos, pérolas ou formas semelhantes

2.193.521 0,08%

 Subtotal 208.258.926  
2008 Frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparadas ou conservadas 

de outro modo, com ou sem adição de açúcar ou outros edulcorantes ou 
de álcool

52.317.171 1,96%
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2005 Outros produtos hortícolas preparados ou conservados em vinagre ou em 
ácido acético, não-congelados

20.535.437 0,77%

2007 Doces, geleias, marmeladas, purés e pastas de frutas, obtidos por 
cozimento, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes

10 .974 .173 0,41%

2002 Tomates preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido 
acético

3 .419. 071 0,13%

2006 Produtos hortícolas, frutas, cascas de frutas e outras partes de plantas, 
conservados em açúcar (passados por calda, glaceados ou cristalizados)

1 .546. 777 0,06%

2001 Produtos hortícolas, frutas e outras partes comestíveis de plantas, 
preparados ou conservados em vinagre ou em ácido

739. 569 0,03%

2003 Cogumelos e trufas, preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em 
ácido acético

255. 681 0,01%

2004 Outros produtos hortícolas preparados ou conservados em vinagre ou em 
ácido acético, congelados

23. 204 0,00%

 Subtotal 89.811.083  
2101 Extratos, essências e concentrados de café, chá ou de mate e preparações 

à base destes produtos ou à base de café, chá ou de mate; chicória torrada 
e outros sucedâneos torrados do café e respetivos extratos, essências e 
concentrados

611.246.377 22,94%

2106 Preparações alimentícias não especificadas nem compreendidas noutras 
posições

408.826.922 15,34%

2102 Leveduras (vivas ou mortas); outros microrganismos monocelulares 
mortos (exceto as vacinas da posição 30.02); pós para levedar, preparados

88.432.408 3,32%

2103 Preparações para molhos e molhos preparados; condimentos e temperos 
compostos; farinha de mostarda e mostarda preparada

15.734.931 0,59%

2104 Preparações para caldos e sopas; caldos e sopas preparados; preparações 
alimentícias compostas homogeneizadas

6 .484 .36 0,24%

2105 Sorvetes, mesmo que contenham cacau 2 .544477 0,10%
 Subtotal 1.133.269 .951  
TOTAL  2. 664. 637. 337 100,00%

Fonte: MDIC - http://aliceweb2.mdic.gov.br

b.6) Perfil tarifário setorial da França

As tarifas aduaneiras na França são impostas ao nível da União Europeia, no quadro da Pauta 
Aduaneira Comum, que é aplicável a partir do momento em que um produto provém de fora da UE. 
Assim, as tarifas são as mesmas para todos os países, variando apenas em função do tipo de produto.

No que diz respeito às importações no setor dos alimentos processados, as tarifas aplicáveis variam 
em função do capítulo analisado. 

          
No capítulo 11, a farinha de trigo mole e a farinha de mistura de trigo com centeio são submetidas 

a tarifas particularmente elevadas, sendo aplicável à posição 1101 uma tarifa de 172 € / 1000kg, com uma 
tarifa ad valorem de 43,48%. A posição 1103, em particular os grumos e sêmolas de trigo mole e de espelta, 
destaca-se por uma tarifa de 186 € / 1000 kg, com uma tarifa ad valorem de 41,79%. 

No que diz respeito ao capítulo 18, a posição 1801 apresenta uma tarifa ad valorem de 0%. Contudo, 
as posições 180631, 180632, 180690, apresentam uma tarifa que equivale a uma tarifa ad valorem superior 
a 43%. À posição 1804 é aplicável uma tarifa ad valorem de 7,7%, enquanto que à posição 1805 é aplicável 
uma tarifa ad valorem de 8%. 

c) Procedimentos normativos de caráter geral para a importação

A importação de alimentos processados na França tem diversas componentes normativas, 
impostas pelo Serviço de inspeção veterinário e fitossanitário nas fronteiras. Alguns controles normativos 
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são efetuados pelos postos de inspeção franceses, e outros no quadro dos pontos de entrada comuns à 
União Europeia. 

Por um lado, no que diz respeito às importações de produtos derivados de animais, é necessário 
uma certificado de origem e um certificado sanitário (tal como o certificado sanitário para ovos, previsto 
pelo Regulamento CE n.º 798/2008, ou o certificado sanitário para os produtos leiteiros, previsto pelo 
Regulamento CE n.º 209/2014), de maneira a que os agentes dos postos de inspeção fronteiriços possam 
proceder aos controles necessários. Segundo o nível de risco apresentado pelo produto, os agentes poderão 
proceder a um controle físico, com análises em laboratório.

Em relação aos alimentos processados derivados de produtos vegetais, são necessários certificados 
fitossanitários para todos os produtos que possam apresentar um risco, com a possibilidade para os agentes 
fronteiriços de proceder a análises em laboratório. Contudo, os alimentos processados não precisam, em 
princípio, de tais certificados pois tendo sido transformados já não apresentam um risco de contágio para 
as espécies vegetais europeias. 

Ressalta-se que o Brasil não faz parte dos países considerados de risco nas suas importações 
de alimentos processados. No site internet da Direção Geral da Saúde e dos Consumidores da União 
Europeia, é possível encontrar a lista dos estabelecimentos de produção alimentar brasileiros aprovados 
pelas autoridades europeias. 

d) Barreiras à importação

A União Europeia tem alguns dos maiores produtores agroalimentares mundiais, entre os quais a 
Alemanha, os Países Baixos e a França. Assim, os países terceiros têm dificuldades em exportar para França 
alimentos processados. 

Como aponta um estudo da Superintendência de Relações Internacionais (SRI) da Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), a União Europeia tem tendência a proceder a escaladas 
tarifárias, que representam importantes barreiras à exportação de alimentos processados. As escaladas 
tarifárias definem-se por tarifas baixas aplicadas à importação de matérias primas, mas que aumentam 
progressivamente conforme o grau de processamento do produto. Assim, quanto mais processados são os 
alimentos, mais altas são as tarifas que a União Europeia aplica à entrada do território.

As elevadas tarifas aplicadas aos produtos transformados representam uma barreira à exportação 
destes produtos, razão pela qual se observa um balanço comercial deficitário para o Brasil e um potencial 
de exportação reduzido. 

e) Principais feiras e eventos do Setor na França

A principal feira do setor na França é o Salon International de l’Agriculture, que ocorre em Paris, 
de 21 de fevereiro a 1 de março [http://www.salon-agriculture.com]. Outra feira importante é o Salon 
International de l’Alimentation, que ocorre em Paris, de 16 a 20 de outubro 2016 [http://www.sialparis.
fr/]. Para as empresas transformadoras de produtos alimentícios, existe o Salon des Equipements et Process 
Agroalimentaires, de 23 a 25 de junho 2015 em Valence. 

Alguns capítulos que dizem respeito aos alimentos processados têm eventos próprios. É o caso 
do capítulo 18, com o Salon du Chocolat, que tem lugar em Paris, de 28 de outubro a 1 de novembro 2015 
[http://www.salonduchocolat.fr/], ou do capítulo 04, com o Salon du Fromage et des Produits Laitiers, que já 
vai na sua 13a edição em Paris, normalmente no mês de fevereiro [http://www.salon-fromage.com/].



3 - Bebidas
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3. Bebidas
Capítulo e posições tarifárias do Sistema Harmonizado sobre os quais trata esta seção:

22: Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres:
2201: Águas, incluindo as águas minerais, naturais ou artificiais, e as águas gaseificadas, não 
adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes nem aromatizadas; gelo e neve;
2202: Águas, incluindo as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de 
outros edulcorantes ou aromatizadas e outras bebidas não alcoólicas, exceto sumos de frutas 
ou de produtos hortícolas, da posição 2009;
2203: Cervejas de malte;
2204: Vinhos de uvas frescas, incluídos os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas, 
excluídos os da posição 2009;
2205: Vermutes e outros vinhos de uvas frescas aromatizados por plantas ou substâncias 
aromáticas;
2206: Outras bebidas fermentadas (por exemplo, sidra, perada, hidromel); misturas de 
bebidas fermentadas e misturas de bebidas fermentadas com bebidas não alcoólicas, não 
especificadas nem compreendidas noutras posições;
2208: Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em volume inferior a 80 % vol; 
aguardentes, licores e outras bebidas espirituosas;
2209: Vinagres e seus sucedâneos obtidos a partir do ácido acético.

a) Panorama geral do mercado francês de bebidas

O setor das bebidas na França é enorme, em particular o das bebidas alcoólicas. Os diferentes 
tipos de bebidas têm um lugar mais ou menos preponderante na indústria agroalimentar francesa.

Segundo os dados do Ministério da Agricultura, do Agroalimentar e da Floresta francês, 
a França é o terceiro maior produtor de água mineral na Europa, atrás da Itália e da Alemanha. A 
produção francesa de água mineral representa aproximadamente € 3,5 bilhões, sendo que apenas 15% 
desta produção representa as águas gaseificadas. Segundo os mesmos dados, o setor da água emprega 
aproximadamente 10 mil trabalhadores. A França é o maior exportador de água mineral do mundo, 
detendo 40% do mercado mundial. Os franceses consomem aproximadamente 145 litros de água 
mineral por ano e por pessoa.

No que diz respeito às bebidas às quais são adicionados açúcar ou outros edulcorantes, 
segundo dados do Ministério francês, os franceses consomem aproximadamente 48 litros destas 
bebidas por ano e por pessoa. A Coca-Cola domina aproximadamente 50% do mercado francês destas 
bebidas, à frente da Orangina Schweppes e da PepsiCo. No que diz respeito a estas “soft drinks” ou 
refrigerantes, as colas ocupam um lugar muito mais importante que as bebidas com frutos. 

Segundo os dados da Golden Trade, um portal de empresas, a produção de cerveja em França 
representa um volume de negócios de € 12,6 bilhões anualmente, empregando aproximadamente 73 
mil trabalhadores. A França é o quinto maior produtor de cerveja na Europa, lugar que a deixa atrás 
da produção brasileira de cerveja, sendo o Brasil um dos maiores produtores mundiais. Em termos de 
consumo interno, os franceses bebem aproximadamente 33,4 litros de cerveja por ano e por pessoa. O 
mercado interno é dominado pela marca francesa Kronenbourg, seguida pela Heineken e pela 1664. 

Os produtos vinícolas representam a parte mais importante da produção francesa de bebidas. 
No que diz respeito a champanhes, o grupo LVMH domina o mercado, que corresponde a 36 milhões 
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de litros por ano. Segundo dados da Revue du Vin de France, especialista dos produtos vinícolas, o vinho 
é a bebida alcoólica mais consumida na França, representando aproximadamente 558 mil empregos 
diretos e indiretos. A França é assim o primeiro consumidor de vinho do mundo, onde o consumo por 
habitante é de aproximadamente 48 litros por ano e por habitante, e 9 em cada 10 garrafas são de origem 
francesa. Além disso, a França é uma enorme exportadora de vinhos, tendo em 2012 exportado € 7,6 
bilhões destes produtos, e sendo este o primeiro setor agroalimentar com exportações excedentárias. As 
maiores regiões produtoras são o Languedoc, a Aquitaine, a Champagne e o sudeste do país.

Por fim, a França tem também uma produção e um consumo importante de bebidas 
espirituosas. Segundo os dados da Federação Francesa de Espirituosos, a França produziu 600 milhões 
de litros de espirituosos em 2013, dos quais 426 milhões foram exportados. Este setor emprega 100 
mil trabalhadores diretos e indiretos. O volume de negócios destas bebidas representava assim 
aproximadamente € 3,5 bilhões em 2013.

Um dos maiores grupos agroalimentares franceses é o grupo Pernod Ricard, conhecido pela 
sua produção de bebidas alcoólicas espirituosas, e que inclusive detém algumas marcas brasileiras (tais 
como a vodca Orloff). Outra empresa de referencia no setor das bebidas na França é a Moët Hennessy, 
conhecida também pela sua produção de vinhos e bebidas espirituosas, que hoje em dia forma parte 
do grupo LVMH. No mercado das bebidas não alcoólicas, a Danone e a Nestlé distinguem-se como 
atores privilegiados, detendo respectivamente as marcas de água com gás Badoit e Perrier.

O comércio de bebidas entre a França e o Brasil concentra-se, sobretudo nas bebidas 
alcoólicas. No fluxo de exportações de França para o Brasil, os produtos vinícolas ocupam um lugar 
preponderante. A União Europeia, sendo o principal produtor de vinhos do mundo, segundo dados 
do Ministério da Economia francês, a França é responsável por 17% da produção mundial. Já no fluxo 
de exportações do Brasil para França, destacam-se os produtos das posições 2208 e 2203. 

b) Análise estatística de comércio exterior 

A presente análise contempla posições pertencentes ao Capítulo 22 da NCM brasileira – 
Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres – (2201) Águas, incluindo as águas minerais, naturais ou artificiais, 
e as águas gaseificadas, não adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes nem aromatizadas; gelo 
e neve; (2202) Águas, incluindo as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou 
de outros edulcorantes ou aromatizadas e outras bebidas não alcoólicas, exceto sumos de frutas ou 
de produtos hortícolas, da posição 2009; (2203) Cervejas de malte; (2204) Vinhos de uvas frescas, 
incluídos os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas, excluídos os da posição 2009; (2205) 
Vermutes e outros vinhos de uvas frescas aromatizados por plantas ou substâncias aromáticas; (2206) 
Outras bebidas fermentadas (por exemplo, sidra, perada, hidromel); misturas de bebidas fermentadas 
e misturas de bebidas fermentadas com bebidas não alcoólicas, não especificadas nem compreendidas 
noutras posições; (2208) Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em volume inferior a 
80% vol; aguardentes, licores e outras bebidas espirituosas; (2209) Vinagres e seus sucedâneos obtidos 
a partir do ácido acético.

b.1) Importações francesas gerais

O setor registrou em 2011 importações no valor de € 2,9 bilhões, equivalentes a 0,56% do 
total geral importado pela França naquele ano. Em 2014, o setor registrou importações no valor de € 
3 bilhões, correspondentes a 0,61% do total geral importado pelo país. As importações totais do setor 
das bebidas na França registraram assim um aumento de 3,7% no período 2011-2014.
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A posição que mais se destacou no setor foi a 2208 – Álcool etílico não desnaturado, com um 
teor alcoólico em volume inferior a 80% vol; aguardentes, licores e outras bebidas espirituosas, que 
registrou importações, em 2011, no montante de aproximadamente € 1 bilhão, o que corresponde a 
36,10% do total para o setor e, em 2014, alcançaram aproximadamente também € 1 bilhão, equivalendo 
a 34,74% do total das importações do setor, mantendo-se praticamente estável no período 2011-2014. 

Diversas possíveis razões contribuem para explicar essa quase estabilidade. Desde 2011 que 
o crescimento econômico europeu, e o da França, tem se estabilizado refletindo uma estabilidade 
no consumo interno. Nota-se um pequeno aumento nas importações entre 2012 e 2013, mas este 
aumento não é significativo em relação ao montante total das importações. Contudo, este aumento 
pode-se explicar por uma baixa da atividade agroalimentar na França em 2013, o que afeta também o 
setor das bebidas. Além disso, segundo dados do Instituto Nacional de Estatísticas francês, a indústria 
das bebidas foi atingida no início de 2013 por um aumento das taxas especiais de consumo, que se 
aplicam a produtos tais como o álcool e o tabaco, o que pôs alguma pressão sobre a produção interna. 

Tabela 3.1 - importações gerais França-mundo 2011-2014 (valores em €)
HTS-4 2011 Part. % 2012 Part. % 2013 Part. % 2014 Part. %
2201 84.718.904 2,79% 87.264.174 2,83% 93.755.041 2,97% 95.048.127 3,03%
2202 558.464.186 18,39% 624.502.898 20,27% 642.415.722 20,37% 588.860.974 18,79%
2203 465.096.848 15,32% 549.987.119 17,85% 480.955.783 15,25% 517.490.865 16,51%
2204 621.866.130 20,48% 632.092.460 20,51% 656.043.209 20,80% 626.592.130 19,99%
2205 36.064.785 1,19% 38.729.645 1,26% 44.918.438 1,42% 39.166.138 1,25%
2206 14.988.876 0,49% 16.392.922 0,53% 21.473.614 0,68% 22.623.826 0,72%
2207 133.445.351 4,40% 111.021.313 3,60% 125.104.512 3,97% 121.759.511 3,89%
2208 1.096.156.566 36,10% 992.250.649 32,20% 1.058.344.870 33,56% 1.088.703.804 34,74%
2209 25.441.861 0,84% 29.024.355 0,94% 30.853.591 0,98% 33.619.156 1,07%
Total 3.036.243.507 100,00% 3.081.265.535 100,00% 3.153.864.780 100,00% 3.133.864.531 100,00%

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

Gráfico 3.1 importação setorial

Fonte: Douane Française DGDDI/CID
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b.2) Importações francesas originárias do Brasil

No que diz respeito às importações originárias do Brasil, registraram-se, em 2011, importações 
no valor de € 910.572, equivalentes a 0,03% do total das importações francesas para o setor naquele 
ano. Também em 2014, o setor registrou importações oriundas do Brasil no valor de € 2,5 milhões, o 
que corresponde a 0,08% do total setorial importado pelo país. As importações setoriais originárias do 
Brasil aumentaram significativamente no período 2011-2014 

A posição que mais se destacou no setor, com origem do Brasil, foi a 2208 – Álcool etílico 
não desnaturado, com um teor alcoólico em volume inferior a 80% vol; aguardentes, licores e outras 
bebidas espirituosas, que registrou importações em 2011 no montante de € 767.352, o que corresponde 
a 84,27% do total registrado para o setor. Em 2014, esta mesma posição aferiu um total de € 1,9 milhão, 
equivalendo a 74,73% do total das importações do setor, existindo uma variação percentual de 150% 
no período 2011-2014. 

Tabela 3.2 importações originárias do Brasil, 2011-2014 (valores em €)
HTS-4 2011 Part. % 2012 Part. % 2013 Part. % 2014 Part. %
2201 3.754 0,09% 4.348 0,33% 16.968 0,11% 4.432 0,14%
2202 100.341 2,52% 72.481 5,47% 127.457 0,85% 265.605 8,62%
2203 16.224 0,41% 1.076 0,08% 37.257 0,25% 149.527 4,85%
2204 22.901 0,57% 173.322 13,08% 82.801 0,55% 229.243 7,44%
2205 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,00%
2206 0 0,00% 163 0,01% 788 0,01% 69 0,00%
2207 3.075.587 77,16% 81.969 6,19% 13.361.813 89,47% 512.784 16,65%
2208 767.352 19,25% 991.455 74,84% 1.307.639 8,76% 1.918.584 62,29%
2209 0 0,00% 15 0,00% 0 0,00% 8 0,00%
Total 3.986.159 100,00% 1.324.829 100,00% 14.934.723 100,00% 3.080.269 100,00%

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

Gráfico 3.2 importação setorial originária do Brasil

Fonte: Douane Française DGDDI/CID
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b.3) Principais concorrentes

Em 2014, o principal país fornecedor de bebidas para a França foi o Reino-Unido, com 21,75% 
do total. O Brasil ocupou a 46ª posição no ranking de fornecedores, com 0,09% da participação total, o 
que equivale a € 2,5 milhões. Seguiram-se ao Reino-Unido no ranking: a Bélgica, com 13,51%; a Itália, 
com 10,11%; a Espanha, com 10,01%; e a Alemanha, com 8,58%.

Tabela 3.3 importações francesas, por país, 2014 (valores em €)
País Importações Parte % Rank
Reino-Unido 655.009.612 21,75% 1
Bélgica 406.845.351 13,51% 2
Itália 304.471.127 10,11% 3
Espanha 301.551.348 10,01% 4
Alemanha 258.401.711 8,58% 5
Brasil 2.567.485 0,09% 46
Total 3.012.105.020 100,00%

 Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.4) balança comercial bilateral do setor

No que diz respeito à balança comercial bilateral do setor no período analisado, o saldo foi 
desfavorável ao Brasil, com déficits de € 41 milhões, em 2011; € 42 milhões em 2012; € 44 milhões em 
2012; e € 45 milhões em 2014.

O déficit da balança comercial entre o Brasil e a França no período analisado explica-se por 
várias razões. Por um lado, a França exporta mais do que importa bebidas. Por outro lado, a posição 
que mais se destaca nas importações de bebidas francesas pelo Brasil é a posição 2204 – Vinhos de 
uvas frescas, incluídos os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas, excluídos os da posição 
2009, que registra importações no valor de € 37 milhões em 2011, e € 42 milhões em 2014. Assim, 
é a importação de vinho francês pelo Brasil que melhor explica a tendência observada na balança 
comercial entre os dois países. 

Tabela 3.4 - Brasil-França saldo - 2011-2014 (valores em €)
Ano 2011 2012 2013 2014
Exportações 910 .572 1. 242.860 1.572.910 2.567.485
Importações 42 .365.471 44.053. 010 46 .291.246 47.684.999
Saldo -41.454.899 -42.810.150 -44.718.336 -45.117.514

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.5) Potencial exportador brasileiro para o mercado francês

O potencial exportador de bebidas para a França é prejudicado pela existência de taxas 
elevadas e cotas. Efetivamente, as exportações brasileiras para França em 2014 representam apenas 
1,5% da totalidade das exportações brasileiras no setor. 

De todos os componentes do setor de bebidas, as mais significativas exportações brasileiras 
encontram-se no segmento 2203 – Cervejas de Malte, com exportações totais de US$ 89 milhões, em 2014.
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Tabela 3.5 - exportação brasileira 2011 (valores em US$)
HTS-4 Descrição NCM Valor das Exportações em US$ Part. %
2203 Cervejas de malte 89.032.580 52,14%
2208 Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em volume 

inferior a 80 % vol; aguardentes, licores e outras bebidas espirituosas
48.318.519 28,30%

2202 Águas, incluindo as águas minerais e as águas gaseificadas, 
adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas e 
outras bebidas não alcoólicas, exceto sumos de frutas ou de produtos 
hortícolas, da posição 2009

15.467.578 9,06%

2204 Vinhos de uvas frescas, incluídos os vinhos enriquecidos com álcool; 
mostos de uvas, excluídos os da posição 2009

10.221.287 5,99%

2206 Outras bebidas fermentadas (por exemplo, sidra, perada, hidromel); 
misturas de bebidas fermentadas e misturas de bebidas fermentadas 
com bebidas não alcoólicas, não especificadas nem compreendidas 
noutras posições

5.292.627 3,10%

2209 Vinagres e seus sucedâneos obtidos a partir do ácido acético 1.939.014 1,14%
2205 Vermutes e outros vinhos de uvas frescas aromatizados por plantas 

ou substâncias aromáticas
358. 982 0,21%

2201 Águas, incluindo as águas minerais, naturais ou artificiais, e as águas 
gaseificadas, não adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes 
nem aromatizadas; gelo e neve

136.190 0,08%

TOTAL  170.766.777 100,00%
Fonte: MDIC - http://aliceweb2.mdic.gov.br

b.6) Perfil tarifário setorial da França

Segundo os dados do Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior, (AliceWeb), 
da SECEX/MDIC, as posições que registraram as exportações mais elevadas do Brasil para a França no 
ano de 2014 foram as posições 22084000 - Rum e outras aguardentes provenientes da destilação, após 
fermentação, de produtos da cana-de-açúcar; 22042100 - Outros vinhos, mostos de uvas, fermentados, 
impedidos álcool, em recipientes de capacidade não superior a 2 litros; 22029000 - Outras bebidas não 
alcoólicas, exceto sucos (sumos) de frutas ou de produtos hortícolas, da posição 20.09; 22030000 - 
Cervejas de malte; 22089000 - Outras bebidas alcoólicas.

As tarifas aduaneiras na França são impostas ao nível da União Europeia, no quadro da Pauta 
Aduaneira Comum, que é aplicável a partir do momento em que um produto provém de fora da UE. 
Assim, as tarifas são as mesmas para todos os países, variando apenas em função do tipo de produto. Os 
produtos são submetidas às tarifas aplicáveis a países terceiros (tarifa erga omnes, aplicável uniformemente 
para todos os países) e à tarifa de integração na nomenclatura pautal europeia, mediante a apresentação 
de um certificado de origem.

No que diz respeito às importações de bebidas, as tarifas têm impacto, sobretudo sobre as 
bebidas alcoólicas. Segundo a regulamentação europeia, são consideradas bebidas alcoólicas, para 
efeitos tarifários, as bebidas que têm um volume de álcool superior a 1,2%, com exceção das cervejas 
para as quais basta um volume de 0,5%. O volume alcoólico tem um impacto direto no regime tarifário 
aplicável. Efetivamente, às bebidas alcoólicas são aplicadas taxas diferenciadas, que são taxas especiais 
sobre o consumo de um produto (“Taux d’accises”). Cada país na União é livre de fixar a taxa que mais 
lhe convém. 

No que diz respeito às bebidas não alcoólicas sem açúcar, como as contidas na posição 2201, 
assim como às bebidas não alcoólicas com açúcar adicionado da posição 2202, é aplicável uma taxa 
aduaneira erga omnes e uma taxa de integração na nomenclatura pautal de 9,6%, mais uma taxa sobre o 
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valor agregado de 5,5%, assim como uma taxa diferenciada de € 0,54  / hl. Além disso, as bebidas energéticas 
são submetidas a uma taxa adicional de “Contribuição às Bebidas Energéticas” de € 102,6  / hl.

Para as cervejas de malte, contidas na posição 2203, é aplicável uma taxa sobre o valor 
agregado de 20%, mais uma taxa diferenciada em função do volume alcoólico da cerveja. Para cervejas 
cujo volume alcoólico não ultrapassa 0,5%, a taxa diferenciada é de € 0,54  / hl. Para cevejas cujo 
volume alcoólico excede 0,5% mas é inferior a 2,8%, a taxa é de € 3,69  / hl / grau de álcool do produto. 
Para outras cervejas, a taxa é de € 7,38 / hl / grau de álcool do produto, taxa que pode ser reduzida para 
pequenos produtores, sempre que a produção anual não exceda os 200 mil hl. 

No que diz respeito aos produtos vinícolas, contidos na posição 2204, existe não só uma 
regulamentação aduaneira, como também uma regulamentação econômica e diversas formalidades 
fiscais, que variam em função do produto em questão. Para os vinhos espumantes é aplicável uma taxa 
diferenciada de 9,29% / hl. À posição 22042100 é aplicável uma taxa diferenciada de € 1.730 / hl de álcool 
puro, quando não haja documento de isenção, mais uma taxa sobre o valor acrescentado de 20%.

Ao exportar para a França produtos que fazem parte da posição 2207, é aplicável um imposto 
sobre o valor agregado de 20%, mais uma taxa especial de consumo de € 1718,61 / hl, para todas as 
bebidas com um volume alcoólico superior a 1,2%. 

À posição 22084000 é aplicável uma taxa diferenciada de € 1.730 / hl, quando não haja a 
apresentação de um documento de isenção, mais uma taxa sobre o valor agregado de 20%. 

Às bebidas alcoólicas com um volume de álcool superior a 18% é também aplicável uma 
taxa de contribuição à previdência social, que varia segundo produto e pode ser consultada no site 
ProDouane da aduana francesa. 

c) Procedimentos normativos de caráter geral para a importação

A exportação de bebidas para a França é regida a nível europeu. Efetivamente, ao importar 
produtos para a Europa, inclusive bebidas, é necessário pedir um certificado de importação, que 
pode ser distribuído por qualquer Estado Membro e tem validade em toda a União Europeia. Muitas 
vezes também é necessário fornecer um certificado de origem, que pode ser obtido através de um 
dos organismos internacionais autorizados a emitir tais certificados. Existem também por vezes 
controles sanitários de produtos alimentares de origem não animal. Todas as bebidas importadas têm 
também que se conformar às regras de rotulagem previstas pelo Regulamento (UE) n.º 1169/2011 do 
Parlamento e do Conselho. 

No que diz respeito à importação de produtos vinícolas as normas são particulares devido 
à proteção dada pela UE a estes produtos. O Regulamento (CE) n.º 883/2001 da Comissão de 24 
de Abril 2011 estabelece as normas aplicáveis ao comércio de produtos do setor vinícola, e fixa as 
condições nas quais são outorgados os certificados de importação. Para estes produtos, é necessário 
também um certificado e boletim de análise dos vinhos e dos sumos e mostos de uvas, que deve ser 
elaborado por um organismo e um laboratório oficiais e reconhecidos no Brasil. A aquisição destes 
certificados condiciona a entrada dos produtos vinícolas no mercado da UE.

No que diz respeito ao álcool etílico de origem agrícola, o Regulamento CE n.º 2336/2003 
da Comissão, de 30 de Dezembro de 2003 estabelece as condições de emissão dos certificados de 
importação. 
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d) Barreiras à importação

Ao observar o comércio de bebidas entre a França e o Brasil, nota-se que o potencial de 
exportação brasileiro é muito baixo. Isto se deve à existência de quotas e de barreiras à importação que 
a França impõe. Há que notar também que a União Europeia tem acordos preferenciais com vários 
países neste setor, mas que não existe nenhum com o Brasil. 

A imposição de taxas diferenciadas ou de consumo aumenta também de forma importante 
o custo de exportar bebidas alcoólicas do Brasil para a França, mesmo se é possível estar isento destas 
taxas quando se tenha um “Documento de acompanhamento administrativo (DAA) ou comercial 
(DAC)” da aduana.

 Estas barreiras são particularmente fortes em relação aos produtos vinícolas. O Regulamento 
(CE) n.º 1493/1999 do Conselho Europeu, de 17 de Maio de 1999, estabelece a organização comum do 
mercado vitivinícola. Além das taxas previstas pela Pauta Aduaneira Comum que são aplicáveis a estes 
produtos, o Regulamento prevê que pode haver o pagamento de direitos de importação adicionais, se 
as importações forem susceptíveis de perturbar o mercado comunitário. 

e) Principais feiras e eventos do Setor na França

A principal feira do setor na França é o Salon International de l’Agriculture, que se realiza em 
Paris, de 21 de fevereiro a 1 de março [http://www.salon-agriculture.com].

Outra feira particularmente importante para o setor das bebidas é o Salon des Vins et de 
la Gastronomie, que tem lugar em diversas cidades de França (Vannes, Le Havre, Chartres...), em 
função da altura do ano [http://www.salondelagastronomie.fr/]. Pode-se mencionar também o Salon 
des Vins des Vignerons Indépendants, que tem lugar em Paris de 27 a 30 de março de 2015 [http://www.
vigneron-independant.com/auxsalons/] ou o Vinexpo, salão internacional de vinhos e espirituosos 
que tem lugar de 14 a 18 de junho de 2015 em Bordeaux [http://www.vinexpo.com/fr/]. De 29 a 30 de 
março de 2015, em Paris, tem também lugar o evento Planète Bière dedicado à cerveja [http://planete-
biere.com].Por último, destaca-se também o Salon International de l’Alimentation (SIAL), que tem 
lugar todos os dois anos, em Paris [http://www.sialparis.com/].



4 - Brinquedos
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4. Brinquedos

Capítulo e posições tarifárias do Sistema Harmonizado sobre os quais trata esta seção:

95: Brinquedos, jogos, artigos para divertimentos ou para desporto; suas partes e acessórios
9503: Triciclos, trotinetas, carros de pedais e outros brinquedos semelhantes de rodas; carrinhos 
para bonecos; bonecos; outros brinquedos; modelos reduzidos e modelos semelhantes para 
divertimento, mesmo animados; quebra- cabeças (puzzles) de qualquer tipo;
9504: Consoles e máquinas de jogos de vídeo, artigos para jogos de salão, incluindo os jogos 
com motor ou outro mecanismo, os bilhares, as mesas especiais para jogos de casino e os 
jogos de paylitos automáticos (boliche, por exemplo).

a) Panorama geral do mercado francês de brinquedos

Segundos os dados da Toy Industries of Europe, o mercado dos brinquedos na Europa é o maior 
do mundo, representando aproximadamente 5 000 empresas e 220 000 empregos. Segundo os dados 
da Federação Francesa das Indústrias de Brinquedos e Puericultura, a taxa de natalidade francesa é a 
segunda mais elevada na União Europeia, o que faz do mercado francês um dos mais importantes ao 
nível europeu no setor dos brinquedos. Este mercado representa na França aproximadamente € 3,2 
bilhões, sem incluir os videogames, sendo a França o terceiro maior produtor de brinquedos, atrás da 
Alemanha e da Itália.

Segundo dados da Direção Geral das Empresas francesa, na França existem aproximadamente 
vinte fabricantes especializados em brinquedos, o que representa mais de 1.200 empregos. A região 
do centro-este da França conhecida como a Franche-Comté é onde está tradicionalmente localizada a 
indústria dos brinquedos francesa, sendo ainda conhecida por ser onde estão localizadas as fábricas da 
Smoby Toys, a maior empresa do setor, ou a Falquet & Cie, Ecoiffier ou Juratoys. A indústria francesa 
produz brinquedos variados, destacando-se como fabricantes importantes a Meccano, a Heller Joustra 
ou a Vulli. O setor conta também com várias filiais de grandes produtores mundiais de brinquedos 
tais como a Mattel, a Hasbro ou a Lego. Efetivamente, nota-se que na Europa, o setor dos brinquedos 
é majoritariamente composto por pequenas e médias empresas, mas que a nível internacional o setor 
é dominado por algumas grandes empresas. 

Em termos de consumo interno, segundo os dados de La Revue du Jouet, foram vendidos, em 
2014, 159 milhões de brinquedos, o que equivale a uma despesa das famílias de aproximadamente € 
235 por ano e por criança. Mais de um terço das vendas ocorrem na época do Natal, e os três maiores 
produtores em 2014 foram a Hasbro, a Mattel e a Lego, tendo esta última a maior parte do mercado.

Os brinquedos geram um importante fluxo comercial. Em 2014, a França importou cerca de 
€ 2,5 bilhões de brinquedos, mais de metade dos quais desde a China, e um terço da União Europeia. 
Contudo, em 2013 as suas exportações foram apenas da ordem de € 489,1 milhões, sendo 84% destas 
exportações para a UE. 

b) Análise estatística de comércio exterior 

A presente análise contempla posições pertencentes ao Capítulo 95 da NCM brasileira – 
Brinquedos, jogos, artigos para divertimentos ou para desporto; suas partes e acessórios – (9503) 
Triciclos, trotinetas, carros de pedais e outros brinquedos semelhantes de rodas; carrinhos para 
bonecos; bonecos; outros brinquedos; modelos reduzidos e modelos semelhantes para divertimento, 
mesmo animados; quebra- cabeças (puzzles) de qualquer tipo; (9504) Consoles e máquinas de jogos 
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de vídeo, artigos para jogos de salão, incluindo os jogos com motor ou outro mecanismo, os bilhares, 
as mesas especiais para jogos de casino e os jogos de paylitos automáticos (boliche, por exemplo).

b.1) Importações francesas gerais

O setor registrou em 2011 importações no valor de € 2,65 bilhões, equivalentes a 0,51% do 
total geral importado pela França naquele ano. Em 2014, o setor registrou importações no valor de € 
2,5 bilhões, correspondentes a 0,5% do total geral importado pelo país. As importações totais do setor 
dos brinquedos na França registraram assim uma queda de 5,5% no período 2011-2014.

A posição que mais se destacou no setor foi a 9503 – Triciclos, trotinetas, carros de pedais 
e outros brinquedos semelhantes de rodas; carrinhos para bonecos; bonecos; outros brinquedos; 
modelos reduzidos e modelos semelhantes para divertimento, mesmo animados; quebra- cabeças 
(puzzles) de qualquer tipo, que registrou importações, em 2011, no montante de aproximadamente € 
1,46 bilhão, o que corresponde a 55,2% do total para o setor e, em 2014, alcançou aproximadamente 
também € 1,58 bilhão, equivalendo a 63,3% do total das importações do setor. Observa-se um aumento 
progressivo das importações de 2011 a 2014 nesta posição. 

Estas ligeiras variações explicam-se por uma baixa das importações francesas da China e da 
Alemanha na posição 9504 ao longo dos últimos anos. Nota-se que outros países tal como a Irlanda 
ou o México aumentaram as suas exportações na posição 9504 para França, mas não de maneira a 
compensar a queda das importações desde a China e da Alemanha. 

Tabela 4.1 - importações gerais França-mundo 2011-2014 (valores em €)
HTS-4 2011 Part. % 2012 Part. % 2013 Part. % 2014 Part. %
9503 1.467.800.260 55,29% 1.469.030.984 59,04% 1.491.509.366 62,60% 1.588.159.117 63,33%
9504 1.187.050.625 44,71% 1.018.983.562 40,96% 891.096.338 37,40% 919.527.225 36,67%
Total 2.654.850.885 100% 2.488.014.546 100% 2.382.605.704 100% 2.507.686.342 100%

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

Gráfico 4.1 importação setorial

Fonte: Douane Française DGDDI/CID
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b.2) Importações francesas originárias do Brasil

No que diz respeito às importações originárias do Brasil, registraram-se, em 2011, importações 
no valor de € 200.677, equivalentes a 0,007% do total das importações francesas para o setor naquele 
ano. Também em 2014, o setor registrou importações oriundas do Brasil no valor de € 175.497, o que 
corresponde a 0,006% do total setorial importado pelo país. As importações setoriais originárias do 
Brasil não apresentaram uma variação significativa no período 2011-2014, mesmo se desde 2011 as 
importações oriundas do Brasil sofreram uma pequena queda. 

A posição que mais se destacou no setor, com origem do Brasil, foi a 9504 – Consoles e 
máquinas de jogos de vídeo, artigos para jogos de salão, incluindo os jogos com motor ou outro 
mecanismo, os bilhares, as mesas especiais para jogos de casino e os jogos de palitos automáticos 
(boliche, por exemplo), que registrou importações em 2011 no montante de € 198.630, o que 
corresponde a 98,98% do total registrado para o setor. Em 2014, esta mesma posição aferiu um total de 
€ 167.015, equivalendo a 95,17% do total das importações do setor, existindo uma variação percentual 
de – 15,9% no período 2011-2014. 

Tabela 4.2 importações originárias do Brasil, 2011-2014 (valores em €)
HTS-4 2011 Part. % 2012 Part. % 2013 Part. % 2014 Part. %
9503 2.047 1,02% 6.213 3,87% 3.852 2,40% 8.482 4,83%
9504 198.630 98,98% 154.391 96,13% 156.569 97,60% 167.015 95,17%
Total 200.677 100% 160.604 100% 160.421 100% 175.497 100%

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

Gráfico 4.2 importação setorial originária do Brasil

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.3) Principais concorrentes

Em 2014, o principal país fornecedor de brinquedos para a França foi a China, com 61,46% 
do total. O Brasil ocupou a 54ª posição no ranking de fornecedores, com 0,01% da participação total, 
o que equivale a € 175.497. Seguiram-se à China no ranking: a Alemanha, com 6,91%; a República 
Checa, com 6,24%; a Irlanda, com 3,64%; e os Países Baixos, com 3%.
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Tabela 4.3 importações francesas, por país, 2014 (valores em €)
País Importações Parte % Rank
China 1.541.114 .390 61,46% 1
Alemanha 173.261.845 6,91% 2
República Checa 156.396.698 6,24% 3
Irlanda 91.232.952 3,64% 4

Países Baixos 75.215.351 3,00% 5
Brasil 175.497 0,01% 54
Total 2.507.686.342 100,00%

  Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.4) balança comercial bilateral do setor

No que diz respeito à balança comercial bilateral do setor no período analisado, o saldo foi 
desfavorável ao Brasil, com déficits de € 346.605, em 2011; - € 604.734 em 2012; - € 283.567 em 2012; 
e - € 43.896 em 2014.

O déficit da balança comercial entre o Brasil e a França no período analisado explica-se por 
várias razões. Enquanto as exportações e importações da posição 9504 são equilibradas, as exportações 
e importações da posição 9503 apresentam um desequilíbrio. O Brasil importa da França mais produtos 
da posição 9503 – Triciclos, trotinetas, carros de pedais e outros brinquedos semelhantes de rodas; 
carrinhos para bonecos; bonecos; outros brinquedos; modelos reduzidos e modelos semelhantes para 
divertimento, mesmo animados; quebra- cabeças (puzzles) de qualquer tipo.    Segundo dados da 
Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos, a França não representa um parceiro comercial 
do Brasil importante no setor dos brinquedos, não estando presente no top 20 países dos quais são 
provenientes a maioria das importações ou para os quais são exportados mais brinquedos pelo Brasil.

Tabela 4.4 - Brasil-França saldo - 2011-2014 (valores em €)
Ano 2011 2012 2013 2014
Exportações 200 677 160 604 160 421 175 497
Importações 547 282 765 338 443 988 219 393
Saldo -346 605 -604 734 -283 567 -43 896

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.5) Potencial exportador brasileiro para o mercado francês

O potencial exportador de brinquedos para a França é prejudicado pelo desencontro entre os 
produtos mais exportados pelo Brasil e os produtos mais importados por França. A França é conhecida 
pelas suas exportações de produtos que pertencem à posição 9503, que é paralelamente aquela na 
qual o Brasil mais exporta também. A França tem, portanto pouca necessidade dos produtos que 
pertencem a esta posição. Assim, as exportações brasileiras para França em 2014 representam apenas 
1% da totalidade das exportações brasileiras no setor. 

De todos os componentes do setor dos brinquedos, as mais significativas exportações 
brasileiras encontram-se no segmento 9503 – Triciclos, trotinetas, carros de pedais e outros brinquedos 
semelhantes de rodas; carrinhos para bonecos; bonecos; outros brinquedos; modelos reduzidos e 
modelos semelhantes para divertimento, mesmo animados; quebra- cabeças (puzzles) de qualquer 
tipo, com exportações totais de US$ 10 milhões, em 2014.



O acesso das exportações brasileiras ao mercado europeu: o caso da França

47

Tabela 4.5 - exportação brasileira 2011 (valores em US$)
HTS-4 Descrição NCM Valor das Exportações em US$ Part. %
9503 Triciclos, trotinetas, carros de pedais e outros brinquedos 

semelhantes de rodas; carrinhos para bonecos; bonecos; outros 
brinquedos; modelos reduzidos e modelos semelhantes para 
divertimento, mesmo animados; quebra- cabeças (puzzles) de 
qualquer tipo

10.189.395 62,95%

9504 Consoles e máquinas de jogos de vídeo, artigos para jogos de 
salão, incluindo os jogos com motor ou outro mecanismo, os 
bilhares, as mesas especiais para jogos de casino e os jogos de 
paulitos automáticos (boliche, por exemplo)

5.996.918 37,05%

TOTAL  16 186 313 100,00%
Fonte: MDIC - http://aliceweb2.mdic.gov.br

b.6) Perfil tarifário setorial da França

Segundo os dados do Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior, da Secretaria 
de Comércio Exterior, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), as 
posições que registraram as exportações mais elevadas do Brasil para a França no ano de 2014 foram 
as posições 95030039 - Outros brinquedos que representem animais ou seres não humanos; 95044000 
- Cartas de jogar; 95049010 - Jogos de balizas automáticos; 95030099 - Outros brinquedos de qualquer 
tipo; 95030040 - Trens elétricos, incluindo os trilhos, sinais e outros acessórios.

As tarifas aduaneiras na França são impostas ao nível da União Europeia, no quadro da Pauta 
Aduaneira Comum, que é aplicável a partir do momento em que um produto provém de fora da 
UE. Assim, as tarifas são as mesmas para todos os países, variando apenas em função do tipo de 
produto. Os produtos são submetidas às tarifas aplicáveis a países terceiros (tarifa erga omnes, aplicável 
uniformemente para todos os países) e à tarifa de integração na nomenclatura pautal europeia, 
mediante a apresentação de um certificado de origem.

No que diz respeito às importações da posição 95030039, é aplicável uma taxa sobre o valor 
agregado de 20% e uma taxa erga omnes de 4,7%. À posição 95044000, é aplicável uma taxa erga omnes 
de 2,7% e uma taxa sobre o valor agregado de 20%. À posição 95049010 é apenas aplicável uma taxa 
sobre o valor agregado de 20%. Para a posição 95030099 é aplicável uma taxa sobre o valor agregado 
de 20%. Por fim, à posição 95030040 aplica-se uma taxa erga omnes de 4,7% e uma taxa sobre o valor 
agregado de 20%. 

c) Procedimentos normativos de caráter geral para a importação

A exportação de brinquedos para a França é regida a nível europeu. Efetivamente, ao importar 
produtos para a Europa é necessário pedir um certificado de importação, que pode ser distribuído por 
qualquer Estado Membro e tem validade em toda a União Europeia. Muitas vezes também é necessário 
fornecer um certificado de origem, que pode ser obtido através de um dos organismos internacionais 
autorizados a emitir tais certificados. 

No que diz respeito à exportação de brinquedos para a UE, há que ter em conta a regulamentação 
europeia. Brinquedos que contenham certos produtos químicos tais como o benzeno, o creosoto ou 
azo-compostos não são admitidos e têm que ser declarados à Agencia Europeia de Químicos. Além 
disso, para poderem ser postos em circulação no mercado, os brinquedos têm que cumprir com os 
requisitos da Diretiva 2009/48/CE do Parlamento e do Conselho, que define as medidas de segurança 
que se impõem aos brinquedos. Esta diretiva é retomada no direito interno francês, pelo decreto n.º 
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2010-166 de 22 de Fevereiro de 2010. O decreto prevê que os brinquedos devem conter a menção 
“CE”, informações relativas aos fabricantes e importadores do brinquedo, e ser acompanhados por 
documentação técnica sobre o produto, assim como por uma declaração de conformidade às normas 
europeias. 

d) Barreiras à importação

Ao observar o comércio de brinquedos entre a França e o Brasil, nota-se que as trocas 
comerciais neste setor são pouco importantes. Isto deve-se em parte ao fato que nem a França, nem 
o Brasil serão atores particularmente significativos no setor dos brinquedos, comparados a gigantes 
comerciais como a China, o Japão ou os Estados-Unidos, de onde provém a maioria dos brinquedos 
consumidos por ambos os países. Assim, uma barreira que o Brasil enfrenta ao exportar para França é 
a competição com outros atores no setor dos brinquedos. Nota-se também que a União Europeia tem 
acordos preferenciais com vários países neste setor, mas não com o Brasil. 

Os controles de segurança dos brinquedos são também um fator de restrição às importações, 
mas não afetam particularmente os produtos brasileiros. 

e) Principais feiras e eventos do Setor na França

 A principal feira do setor na França é a KidExpo, que tem lugar anualmente  em Paris, de 17 
a 21 de outubro [http://www.kidexpo.fr/].Outra evento particularmente importante para o setor dos 
brinquedos é o Le Salon Baby, que tem lugar em Paris, de 13 a 15 de março [http://www.lesalonbaby.
com/]. Pode-se mencionar também o Playtime Paris, que acontece em Paris de 4 a 6 de julho [http://
www.playtimeparis.com/] ou o Babycool Paris, dedicado à puericultura, que tem lugar anualmente de 
29 a 31 de agosto em Paris [http://babycoolparis.com/].

Por último, destacam-se também o IDEF - INTERACTIVE DIGITAL ENTERTAINMENT 
FESTIVAL, que tem lugar em junho, em Cannes [http://www.idefexpo.com/] e o MIPTV, também em 
Cannes que tem lugar em abril [http://www.miptv.com/], e que são dedicados a novas tecnologias e 
conteúdos digitais. 



5 - Café
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5. Café

Capítulo e posições tarifárias do Sistema Harmonizado sobre os quais trata esta seção:

09:  Café, chá, mate e especiarias:
0901: Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café 
contendo café em qualquer proporção.

a) Panorama geral do mercado francês do café

O café é um dos produtos agrícolas mais comercializado no mundo. O Brasil é o maior 
produtor de café mundial e a França um importante consumidor. Efetivamente, segundo dados do 
Comitê Francês do Café, o consumo anual por habitante na França é de 5 Kg, o que equivale a 2 xícaras 
de café por dia. Segundo a Federação Nacional de Bebidas francesa, o café é a segunda bebida mais 
consumida em França após a água. Segundo dados da mesma Federação, em 2013, o mercado do café 
na França valia aproximadamente €  1,7 bilhão. 

Segundo os dados do Centro de Comércio Internacional, o Brasil é o principal exportador para 
França de café em grão, seguido do Vietnam, da Colômbia, das Honduras, da Etiópia e da Indonésia, 
que juntos representam mais de 50 % das importações de café feitas pela França. Mais de metade das 
importações são de café Arábica, e um quarto são de café Robusta, sendo o quarto restante de tipo não 
especificado. A maioria das importações pela França de café torrado provêm da União Europeia. A 
França é especialista na torrefação, um mercado enorme que responde por exportações importantes. 

Na França as principais empresas de torrefação no setor do café são a Kraft Foods e a Sara 
Lee / DE, que representam aproximadamente 60 % do mercado do café moído e torrificado. No 
que diz respeito ao café solúvel, a Nestlé detêm aproximadamente dois terços do mercado. A maior 
importadora de grãos de café verde – grãos de café ainda não torrados – é contudo a empresa francesa 
LouisDreyfus.

b) Análise estatística de comércio exterior 

A presente análise contempla posições pertencentes ao Capítulo 09 da NCM brasileira – 
Café, chá, mate e especiarias – (0901) Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; 
sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção.

b.1) Importações francesas gerais

O setor registrou em 2011 importações no valor de € 1,7 bilhão, equivalentes a 0,33 % do total 
geral importado pela França naquele ano. Em 2014, o setor registrou importações no valor de € 1,9 
bilhão, correspondentes a 0,4% do total geral importado pelo país. As importações totais do setor do 
café na França registraram assim um aumento de 17% no período 2011-2014.

O setor registrou assim um ligeiro aumento. Apesar da crise que afetou a Europa recentemente, 
o mercado do café não foi particularmente abalado. Segundo os dados da Organização Internacional 
do Café, o consumo em França não cessou de aumentar de 2011 a 2014. Uma razão invocada pela 
Organização Internacional do Café para justificar um tal aumento é a maior importância dada à 
publicidade no setor do café, sobretudo com o desenvolvimento de marcas de alta-qualidade e novas 
máquinas de café domésticas. 
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Tabela 5.1 - importações gerais França-mundo 2011-2014 (valores em €)
HTS-4 2011 Part. % 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part. %
0901 1.702.957.677 100% 1.823.480.918 100% 1.943.863.212 100% 1.999.323.514 100%
Total 1.702.957.677 100% 1.823.480.918 100% 1.943.863.212 100% 1.999.323.514 100%

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

Gráfico 5.1 importação setorial do setor

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.2) Importações francesas originárias do Brasil

No que diz respeito às importações originárias do Brasil, registraram-se, em 2011, importações 
no valor de € 207 milhões, equivalentes a 12,2% do total das importações francesas para o setor 
naquele ano. Em 2014, o setor registrou importações oriundas do Brasil no valor de € 139 milhões, o 
que corresponde a 6,9% do total setorial importado pelo país. As importações setoriais originárias do 
Brasil apresentaram assim uma redução significativa de 33% no período 2011-2014. 

A variação observada entre 2011-2014 deve-se a uma produção de café no Brasil errática, 
devido às condições climáticas que nem sempre foram favoráveis ao crescimento do café. O ciclo bienal 
da produção brasileira tem por vezes um efeito negativo na quantidade de café que o Brasil consegue 
produzir e exportar. Esta oferta reduzida afeta também o preço do café nos mercados mundiais. 

Tabela 5.2 importações originárias do Brasil, 2011-2014 (valores em €)
HTS-4 2011 Part. % 2012 Part. % 2013 Part. % 2014 Part. %
0901 207.792.417 100% 164.337.711 100% 128 .682.153 100% 139.345.242 100%
Total 207.792.417 100% 164.337.711 100% 128 .682.153 100% 139.345.242 100%

Fonte: Douane Française DGDDI/CID
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Gráfico 1.2 importação setorial originária do Brasil

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.3) Principais concorrentes

Em 2014, o principal país fornecedor de café para a França foi a Suíça, com 47 % do total. O 
Brasil ocupou a 4ª posição no ranking de fornecedores, com quase 7 % da participação total, o que 
equivale a € 139 milhões. Seguiram-se no ranking: Bélgica, com 7,67%; Alemanha, com 7,28%; e após 
o Brasil, a Itália com 5,59%.

Tabela 5.3 - importações francesas, por país, 2014 (valores em €)
País Importações Parte % Rank
Suíça 936.263.897 46,83% 1
Bélgica 153.305.259 7,67% 2
Alemanha 145.563.681 7,28% 3
Brasil 139.345.242 6,97% 4
Itália 111.857.591 5,59% 5
Total 1.999.323.514 100,00%

  Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.4) Balança comercial bilateral do setor

No que diz respeito à balança comercial bilateral do setor no período analisado, o saldo foi 
favorável ao Brasil, com superávits de € 207 milhões, em 2011; € 164 milhões em 2012; € 128 milhões 
em 2012; e € 138 milhões em 2014.

O superávit da balança comercial entre o Brasil e a França no período analisado explica-se 
por várias razões. Por um lado, o Brasil é majoritariamente um produtor de café, enquanto a França 
se concentra na torrefação, sendo sobretudo importadora de café. O ligeiro aumento nas importações 
de café da França para o Brasil deve-se possivelmente ao fato de o café ser torrificado em França, onde 
são produzidas várias qualidades diferentes de café. Distinguem-se em particular os cafés para as 
máquinas individuais, cuja procura é cada vez mais elevada, e os cafés gourmets. A procura deste tipo 
de produtos tem vindo a aumentar também no Brasil.



O acesso das exportações brasileiras ao mercado europeu: o caso da França

54

Tabela 5.4 Brasil-França saldo - 2011-2014 (valores em €)
Ano 2011 2012 2013 2014
Exportações 207.792. 417 164. 337.711 128.682.153 139.345.242
Importações 56.139 191.681 469.283 601.063
Saldo 207.736.278 164.146.030 128.212.870 138.744.179

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.5) Potencial exportador brasileiro para o mercado francês

O potencial exportador de café para a França é prejudicado pelos fortes laços culturais e 
consequentemente comerciais com Alemanha e Itália. Segundo o Informe Estatístico do Café, do 
Departamento do Café, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Alemanha importa 
20 vezes mais café verde que a França. Existem taxas crescentes em função do nível de processamento 
do café. Assim, ao café torrado é aplicado uma taxa de 7,5%, estas taxas são barreiras de entrada 
ao produto processado. Efetivamente, as exportações brasileiras para França em 2014 representam 
apenas 2,3% da totalidade das exportações brasileiras no setor. 

Tabela 5.5 - exportação brasileira 2011 (valores em US$)
HTS-04 Descrição NCM Valor das Exportações em US$ Part. %
0901 Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; 

sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção
6 .052 .718.907 100%

TOTAL  6 .052 .718.907 100%
Fonte: MDIC - http://aliceweb2.mdic.gov.br

b.6) Perfil tarifário setorial da França

Segundo os dados do Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior, da Secretaria 
de Comércio Exterior, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), as 
posições que registraram as exportações mais elevadas do Brasil para a França no ano de 2014 foram 
as posições 09011110 - Café não torrado, não descafeinado, em grão; 09012100 - Café torrado, não 
descafeinado; 09019000 - Cascas, películas de café e sucedâneos do café.

As tarifas aduaneiras na França são impostas ao nível da União Europeia, no quadro da 
Pauta Aduaneira Comum, que é aplicável a partir do momento em que um produto provém de fora 
da UE. Assim, as tarifas são as mesmas para todos os países, variando apenas em função do tipo 
de produto. Os produtos são submetidos às tarifas aplicáveis a países terceiros (tarifa erga omnes, 
aplicável uniformemente para todos os países) e à tarifa de integração na nomenclatura pautal 
europeia, mediante a apresentação de um certificado de origem.

No que diz respeito às importações de café, as posições 09011110 e 09019000 não são afetadas 
por estas tarifas. Contudo, à posição 09012100 é aplicável uma taxa de 7,5%. Para todas estas posições é 
também imposta uma taxa fitossanitária, quando o produto for exportado para os territórios franceses 
ultramarinos, nomeadamente para a Martinica, a Guadalupe, a Guiana, a Ilha da Reunião ou a Maiote. 

Por fim, é aplicável uma taxa sobre o valor agregado de 10% a cada uma destas posições. 

c) Procedimentos normativos de caráter geral para a importação

A exportação de café para França é regida a nível europeu. Efetivamente, ao importar café 
para a União Europeia é necessário pedir um certificado de importação, que pode ser distribuído por 
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qualquer Estado Membro e tem validade em toda a UE. Muitas vezes também é necessário fornecer um 
certificado de origem, que pode ser obtido através de um dos organismos internacionais autorizados a 
emitir tais certificados. Existem também controles sanitários de produtos alimentares de origem não 
animal. À entrada da UE, os produtos do setor podem ser submetidos a controles, de forma a verificar 
que não contêm contaminantes ou pesticidas proibidos pela legislação europeia. 

Conforme o Regulamento CE 834/2007 de 28 de junho 2007, quando o café provém da 
agricultura orgânica existem controles mais rígidos, de maneira a que as autoridades aduaneiras 
possam verificar que o produto é efetivamente de origem orgânica e possa ser identificado como tal. 

d) Barreiras à importação

O Brasil é o maior produtor de café no mundo. Ao observar o comércio do café entre a França 
e o Brasil, nota-se que o potencial de exportação brasileiro não é muito elevado tendo em conta o seu 
lugar de primeiro plano no mercado mundial. Contudo, a UE, enquanto região importadora de café, 
não impõe tarifas aduaneiras elevadas à importação de grãos de café verdes para torrefação. A taxa 
sobre o valor agregado é imposta por cada país da UE sobre as vendas de café torrificado e solúvel, mas 
só afeta os exportadores de grãos de café de maneira residual. 

e) Principais feiras e eventos do Setor na França

A principal feira do setor na França é o Salon International de l’Agriculture, que se realiza em 
Paris, de 21 de fevereiro a 1 de março [http://www.salon-agriculture.com].

Destaca-se também a Rencontre Nationale de la Torréfaction Française, organizada anualmente 
em setembro, mudando de cidade, tendo lugar em 2015 em Reims. Por último, pode-se também 
mencionar os Campeonatos do Café (Championnats du Café) no Salon Success Food, que tem lugar 
anualmente em Paris em março [http://www.scaefrance.org/actualite-76-les-championnats-du-cafe-
mars-2014-au-salon-success-food-a-paris-nord-villepinte.html]





6 - Calçados
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6. Calçados

Capítulo e posição tarifária do Sistema Harmonizado sobre os quais trata esta seção:

64: Calçados, polainas e artefatos semelhantes, e suas partes: 
6401: Calçados impermeáveis de sola exterior e parte superior de borracha ou plásticos, em 
que a parte superior não tenha sido reunida à sola exterior por costura ou por meio de rebites, 
pregos, parafusos, espigões ou dispositivos semelhantes, nem formada por diferentes partes 
reunidas pelos mesmos processos;
6402: Outros calçados com sola exterior e parte superior de borracha ou plásticos;
6403: Calçados com sola exterior de borracha, plásticos, couro natural ou reconstituído e 
parte superior de couro natural;
6404: Calçados com sola exterior de borracha, plásticos, couro natural ou reconstituído e 
parte superior de matérias têxteis;
6405: Outros calçados;
6406: Partes de calçados (incluindo as partes superiores, mesmo fixadas a solas que não 
sejam as solas exteriores); palmilhas amovíveis, reforços interiores e artefatos semelhantes, 
amovíveis; polainas, perneiras e artefatos semelhantes, e suas partes.

a) Panorama geral do mercado francês de calçados

O setor de calçados na França, com base nas informações obtidas para o ano de 2013, é 
constituído de aproximadamente 88 fabricantes e 5.531 funcionários. A produção anual de pares de 
calçados é estimada em 23,6 milhões, com faturamento anual de cerca de € 924 milhões 

A produção francesa concentra mais da metade (55%) em calçados fashion e lazer. Em 
segundo lugar com 29% calçados para interiores, em terceiro lugar calçados de aventura/segurança 
com 14 % e por último com 2% de esporte/outros.

Gráfico 6.1 divisão produção francesa de calçados

Fonte: Fédération française de La chaussure.

Os principais atores do mercado francês são as grandes lojas especializadas (La Halle aux 
Chaussures, André, Bata, Eram, etc.), eles representam 21% do mercado em 2013. Com o mesmo 
percentual estão as lojas de artigos esportivos (Courir, Intersport...). As vendas da Internet representam 
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menos que 10 % do mercado na França quando comparado com as vendas totais do setor, enquanto 
em alguns países do norte da Europa o número chega a 30%.

Os principais destinos das exportações francesas em 2013 foram países europeus: Itália (€ 
279,5 milhões), Alemanha (€ 246,3 milhões), Reino Unido (€ 168,3 milhões), Bélgica (€ 151,9 milhões) 
e Estados Unidos (€ 130,7 milhões). 

Em 2014 a França foi segundo maior destino das exportações brasileiras com 2,53 milhões 
de pares e US$ 15,67 milhões, queda de 3,1 % comparado com 2013. Em primeiro lugar, Estados 
Unidos (1,9 milhão de pares e US$ 29,6 milhões, queda 9%). A Rússia ficou em terceiro (600,4 mil e 
US$ 12 milhões, queda 24,8%). A Argentina, que até o ano passado era o segundo principal destino do 
calçado nacional, caiu para a sexta posição, com queda de 35% em valor (de US$ 16,26 milhões para 
US$ 10,56 milhões).

Nos últimos anos, o mercado de calçados na França vem enfrentando dificuldades quanto 
ao volume de vendas. Embora apresente ligeiro aumento das vendas, graças a redução de preços, a 
compra de sapatos na França vem se reduzindo em razão da crise econômica que penaliza as vendas, 
as famílias em função da questão orçamentária optam pela aquisição de outros itens que julgam de 
maior relevância.

b) Análise estatística de comércio exterior

A presente análise contempla posições da NCM pertencentes ao capítulo; 64 - Calçados, 
polainas e artefatos semelhantes, e suas partes. O parágrafo b.6 que trata da posição tarifária do setor 
foi elaborado através das 05 primeiras posições das importações francesas originárias do Brasil para 
o mercado francês no ano de 2014 através dos códigos NCM8. Os números foram obtidos através do 
banco de dados do site prodou@ne https://pro.douane.gouv.fr/prodouane.asp da Aduana Francesa 
sobre tarifas de importação. Para obtenção de maiores detalhes das demais posições tarifárias é 
recomendável acessar o site na página do “RITA Encyclopédie” que trata da regulamentação francesa 
e da União Europeia aplicável aos desembaraços aduaneiros originários do Brasil. 

b.1) Importações francesas gerais

Em 2014, o setor registrou o total de importações de € 5,8 bilhões. As importações totais do 
setor de calçados na França registraram variação percentual positiva de 17% no período de 2011-2014.

O destaque de 2014 foram os produtos “6403-Calçados com sola exterior de borracha, 
plásticos, couro natural ou reconstituído e parte superior de couro natural” com o montante de € 2,9 
bilhões e 52% do total importado para o ano que foi de € 5,7 bilhões. Em segundo lugar com 21% e 
montante de € 1,2 bilhões “6402- Outros calçados com sola exterior e parte superior de borracha ou 
plásticos.”

O total de importações para o período que compreende 2011-20114 foi de € 21,1 bilhões. 
Os produtos da categoria 6403 aparecem mais uma vez como responsáveis por mais da metade das 
importações deste período, chegando a 54% e com o total de € 11,2 bilhões. Vale ressaltar que entre 
2011-2014 a variação percentual foi de 12%.

É notável que entre 2011-2014 houve um crescimento linear das importações de calçados 
na França, o total em 2011 foi de € 4,9 bilhões e 2014 de € 5,8 bilhões apresentando assim variação 
percentual de 17%.



O acesso das exportações brasileiras ao mercado europeu: o caso da França

61

Tabela 6.1 - importações gerais França-mundo 2011-2014 (valores em €)
SH4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.% Δ% 2011-

2014
6401 74.696.548 2% 57.995.689 1% 63.129.622 1% 60.974.180 1% -18%
6402 1.083.969.955 22% 1.068.497.894 21% 1.093.050.471 20% 1.224.046.468 21% 13%
6403 2.672.292.438 54% 2.787.872.191 55% 2.869.596.399 54% 2.993.585.895 52% 12%
6404 857.070.536 17% 896.335.520 18% 1.016.830.871 19% 1.161.536.679 20% 36%
6405 88.617.311 2% 105.136.262 2% 133.171.778 2% 159.882.607 3% 80%
6406 158.091.967 3% 147.378.157 3% 156.705.805 3% 174.004.916 3% 10%
TOTAIS 4.934.738.755 100% 5.063.215.713 100% 5.332.484.946 100% 5.774.030.745 100% 17%

Fonte: Douane Française

Gráfico 6.2 importação setorial 

Fonte: Douane Française

b.2) Importações francesas originárias do Brasil

No que diz respeito às importações originárias do Brasil, registraram-se, em 2011, importações 
no valor de € 57,1 milhões, equivalente a 1,16% do total das importações francesas para o setor naquele 
ano.

Em 2014, o setor registrou importações oriundas do Brasil de € 59,8 milhões, o que corresponde 
a 1,04% do total setorial importado pelo país. As importações setoriais originárias do Brasil registraram 
uma variação percentual de 5% no período 2011-2014.

A posição que mais se destacou no setor, com origem no Brasil, foi “6403-Calçados com 
sola exterior de borracha, plásticos, couro natural ou reconstituído e parte superior de couro natural”, 
que registrou importações em 2014 no montante de € 44,6 milhões o que corresponde a 78% do total 
registrado para o setor; e em 2014, aferiu € 37,3 milhões, equivalendo a 62% do total das importações do 
setor, com variação percentual negativa de 16% no período 2011-2014.
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É importante ressaltar que para este período (2011-2014) houve variações percentuais expressivas 
de alguns produtos. Os produtos da categoria 6401, apesar de ter um baixo volume de importação em 
2014 teve variação de negativa de 65%. Os produtos da categoria 6402 tiveram variação positiva de 104%. 
Os produtos das categorias 6405, 6406 e 6403 tiveram retração das importações com, 40%, 50% e 16% 
respectivamente, esta última sendo responsável pelo maior volume de importação do setor.

Tabela 6.2 importações francesas originárias do Brasil, 2011-2014 (valores em €).
SH4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.% Δ% 2011-

2014
6401 70.654 0% 32.812 0% 12.614 0% 24.944 0% -65%
6402 8.831.584 15% 15.374.710 24% 14.888.390 25% 18.042.369 30% 104%
6403 44.613.254 78% 42.658.702 67% 40.020.531 66% 37.302.173 62% -16%
6404 3.131.483 5% 4.593.497 7% 5.232.032 9% 4.216.445 7% 35%
6405 404.864 1% 466.380 1% 343.840 1% 241.760 0% -40%
6406 110.185 0% 208.327 0% 127.930 0% 50.588 0% -54%
TOTAIS 57.162.024 100% 63.334.428 100% 60.625.337 100% 59.878.279 100% 5%

Fonte: Douane Française

Gráfico 6.3 – importação setorial do Brasil

Fonte: Douane Française

b.3) Principais concorrentes

Em 2014, o principal país fornecedor de calçados para a França foi a China, com 39,8% do 
total. O Brasil ocupou a 15ª posição no ranking de fornecedores, com 1,4% da participação total, o 
que equivale a € 59 milhões. Seguiram-se no ranking: Itália, com 27,3%; Vietnã, com 14,9%; Portugal, 
com 9,6%; e Espanha, com 6,9%.

Tabela 6.3 - importações francesas, por país, 2014 (valores em €).
Países 2014 Part%
China 1.657.297.333 28,70%
Itália 1.137.315.224 19,70%
Vietnã 618.934.392 10,72%
Portugal 399.896.508 6,93%
Espanha 285.890.338 4,95%
Brasil 59.878.279 1,04%
Total 5.774.030.745 100,00%
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Fonte : Douane Française

b.4) Balança comercial bilateral do setor

No que diz respeito à balança comercial bilateral do setor, no período analisado o saldo foi 
favorável ao Brasil, com superávits de 54,8 milhões, em 2011; 60,7 milhões de euros em 2012;  57,4 
milhões de euros em 2013; e  56,7 milhões de euros em 2014. Há registro de exportações de calçados 
franceses para o Brasil, em valores significativamente inferiores ao fluxo contrário, conforme tabela 
abaixo.

Tabela 6.4 balança comercial 2011-2014 (valores em € - líquidos).
Ano 2011 2012 2013 2014
Exportações francesas 2.357.458 2.583.996 3.157.763 3.203.852
Importações francesas 57.162.024 63.334.428 60.625.337 59.878.279
Saldo 54.804.566 60.750.432 57.467.574 56.674.427

 Fonte: Douane Française

b.5) Potencial exportador brasileiro para o mercado francês

Tabela 6.5 exportações brasileiras gerais 2014* - (valores em US$)
SH4 Valor Part.%
6402 498.479.408 40,3%
6403 491.322.033 39,7%
6406 170.354.163 13,8%
6404 64.683.699 5,2%
6405 8.617.701 0,7%
6401 4.146.918 0,3%
TOTAL 1.237.603.922 100,0%

 Fonte: Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior – Alice web2
*Excluindo o mês de Dezembro.

O resultado da pauta exportadora brasileira para o mundo em 2014, relacionada com os 
produtos que compõem o setor, permite identificar os itens que se destacaram e oferecem potencial 
para a implementação de ações de promoção comercial orientadas ao mercado francês. Foi o caso, 
por exemplo, da categoria 6402 “Outros calçados com sola exterior e parte superior de borracha ou 
plásticos”, que registrou exportações totais de US$ 498,4 milhões, equivalente a 40,3% do total setorial; 
a categoria “Calçados com sola exterior de borracha, plásticos, couro natural” registrou exportações 
totais de US$ 491,3 milhões equivalente a 39,7% do total setorial; e de “Partes de calçados...”, que 
registrou exportações totais de  US$ 170,3 milhões, equivalente a 13,84% do total setorial.

A tabela demonstra que os produtos da categoria 6402, representaram mais da metade das 
exportações brasileiras gerais de calçados em 2014. Na comparação com as exportações brasileiras 
que tiveram como destino a França (Tabela 6.3), é possível observar que a mesma categoria apresenta 
crescimento entre 2011 e 2014, com exceção do ano de 2013. Diante deste cenário, nota-se que a 
categoria 6402 possui potencial exportador brasileiro para o mercado francês.

b.6) Perfil tarifário setorial da França

Segundo os dados do Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior (AliceWeb), 
da SECEX / MDIC , as posições que registraram as exportações mais elevadas do Brasil para a França 
no ano de 2014 foram as posições: 64039990 - Outs.calçads.sol.ext.borr./plást.couro/Nat; 64022000 - 
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Calçados de borracha/plast.c/parte super.em tiras,  etc; 64039190 - Outs.calçados.sola ext./cour.nat.
cobr.torn; 64035990 - Outs.calçads.sola ext./cour.nat.cobr.torn; 64041900 - Outs.calçados de material 
têxtil,  sola de borracha/plast.

Assim, estas posições merecem um maior detalhe na análise tarifária. Para as posições 
restantes, é possível proceder a uma análise tarifária através do site do ProDouane da aduana francesa, 
nomeadamente na sua seção “Rita”.

As tarifas aduaneiras na França são impostas ao nível da União Europeia, no quadro da Pauta 
Aduaneira Comum, que é aplicável a partir do momento em que um produto provém de fora da 
União. Assim, as tarifas são as mesmas para todos os países, variando apenas em função do tipo de 
produto, como por vezes taxas internas adicionais.

As posições deste setor são submetidas às tarifas aplicáveis a países terceiros (tarifa erga 
omnes, aplicável uniformemente para todos os países) e à tarifa de integração na nomenclatura pautal 
europeia, mediante a apresentação de um certificado de origem. Observa-se que para a posição 
64039990 a tarifa de importação é de 8%. 

Para a posição 64022000 a tarifa de importação é de 16,8%. As posições 64039190 e 64035990 
tem como tarifa de importação 8% e para a posição 64041900 é de 16,9%. Ainda como parte da 
composição tarifária, é realizada a cobrança da TDC (Taxa pelo desenvolvimento das indústrias de 
couro, bolsas, luvas e dos calçados.), a qual, para os países do grupo erga omnes, que o Brasil pertence 
é de 0,1 8% e o imposto é cobrado sobre o valor aduaneiro no momento da entrada dos produtos no 
país.

c)Procedimentos normativos de caráter geral para a importação

A importação de calçados deverá seguir os procedimentos normais definidos pela União 
Europeia no ENS (Entry Summary Declaration), contendo informações detalhadas do produto a ser 
importado e ser submetido às autoridades aduaneiras francesas antes da entrada em território francês. 

As importações também devem obedecer a regulamentos da União Europeia para países 
terceiros, como é o caso do Brasil, que tratam de restrições quanto á rotulagem, etiquetagem e materiais 
utilizados na fabricação dos calçados. 

d) Barreiras à importação

Não foram encontradas barreiras à importação no setor de calçados na França que merecessem 
descrição detalhada. Para a importação dos produtos deste setor é requerida admissão dos códigos 
NCM, que é subordinada à apresentação de certificado especial com especificações detalhadas do 
produto a ser importado. Para obtenção de maiores detalhes quanto à posição tarifária é recomendável 
acessar o site na página do “Rita Encyclopédie”, no site prodoua@ne https://pro.douane.gouv.fr/
prodouane.asp

e) Principais feiras e eventos do setor na França

As principais feiras do setor na França são: Who’s Next, (Paris, Janeiro) ,Tec – Tendance 
Européenne de Chaussures (Paris, Março), Crecendo Expo (Paris, Março). 
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7. Carnes e Carnes Processadas

Capítulo e posição tarifária do Sistema Harmonizado sobre os quais trata esta seção:

02: Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas: 
0201: Carnes de animais da espécie bovina, congeladas;
0202: Carnes de animais da espécie bovina, congeladas;
0203: Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas;
0204: Carnes de animais das espécies ovina ou caprina, frescas, refrigeradas ou congeladas; 
0205: Carnes de animais das espécies cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou 
congeladas;
0206: Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, 
asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas;
0207: Carnes e miudezas, comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 
01.05: Galos, galinhas, patos, gansos, perus, perus e pintadas - espécies domésticas;
0208: Outras carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas;
0209: Toucinho sem partes magras, gorduras de porco e de aves, não fundidas nem extraídas 
de outro modo, frescos, refrigerados, congelados, salgados ou em salmoura, secos ou 
defumados;
0210: Carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura, secas ou defumadas; farinhas 
e pós, comestíveis, de carnes ou de miudezas;

16: Preparações de carne, de peixes ou de crustáceos, de moluscos ou de outros invertebrados aquáticos: 
preparados ou conservados pelos processos enumerados nos Capítulos 2, 3 ou na posição 05.04;

1601: Enchidos e produtos semelhantes, de carne, de miudezas ou de sangue; preparações 
alimentícias à base de tais produtos;
1602: Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue.

a) Panorama geral do mercado francês de carnes e carnes processadas

Dados de 2015 apontam que o setor de gado e carnes na França possui aproximadamente 
500 mil postos de trabalho diretos ou indiretos. Para 2018 a estimativa é o acréscimo de mais 20 
mil postos. Adicionalmente, são 283 mil criadores divididos em: pecuaristas (200 mil), criadores de 
ovinos (23 mil) e criadores de equinos (60 mil). A comercialização dos animais se dá através de 117 
cooperativas (produtores de bovinos e ovinos) e 1.300 comerciantes de pecuária. Estima-se que no 
campo atuem 300 mil empregados para o setor. 

          
O primeiro lugar em termos de consumo é a carne de porco, se considerarmos também as 

miudezas, preparados, patês, etc. Em 2009, o francês consumia em média 34 kg de carne de porco por 
ano, sendo que ¾ (três quartos) na forma de miudezas, preparados, patês, etc. O consumo dos adultos 
para a carne de porco foi estimado em 49,8 gramas por dia entre a própria carne e miudezas, etc. 

          
O segundo lugar em consumo são as aves. Em 2010, o francês consumia 24,6 kg entre frangos 

e demais aves por ano. Em 2014, a carne bovina representou 38% das compras de carnes de abate das 
famílias francesas, ocupando o 3º lugar no consumo. Ainda é factível mencionar que a França é o 
segundo maior produtor de patos e o primeiro em galinhas d’angola.

Desde que a Europa sofreu em 2007 com o surto da doença “vaca louca” (encefalopatia 
espongiforme bovina ou EEB) no gado europeu – doença neurodegenerativa transmissível ao homem, 
a União Europeia vem impondo severas regras para os países exportadores de carnes bovinas no 
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mundo. As medidas implementadas se deram no âmbito de exigências sanitárias rigorosas para 
entrada dos produtos de carne bovina nos países membros, até o bloqueio total das importações de 
países considerados como não capazes de cumprir tais requisitos.

Porém, o cenário vem mudando e em 2014, apesar da crise econômica que atinge toda a 
Europa desde 2008, a expectativa é que o setor tenha contabilizado crescimento de 0,7% em relação ao 
ano anterior. Ao contrário, para carnes suínas o crescimento deverá diminuir em função das barreiras 
alfandegárias impostas pela Rússia.

  
Com relação à carne bovina, a produção deverá se recuperar em 1,4% (previsão para 2014) 

comparado com 2013 e em 2,3% em 2015, com a reposição do rebanho leiteiro liberando mais carne 
ao mercado. Isso está acontecendo em momentos diferentes na UE, entretanto. A França teve redução 
na produção com diminuição do rebanho leiteiro em 2%.

b) Análise estatística de comércio exterior 

A presente análise contempla posições da NCM pertencentes aos seguintes capítulos: 
02-Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas O parágrafo b.6 que trata da posição 
tarifária do setor foi elaborado através das 05 primeiras posições das importações francesas originárias 
do Brasil para o mercado francês no ano de 2014 através dos códigos NCM8.Os números foram obtidos 
através do banco de dados do site prodoua@ne  da Douane Francesa sobre tarifas de importação. 
Para obtenção de maiores detalhes das demais posições tarifárias é recomendável acessar o site na 
página do “Rita Encyclopédie” que trata da regulamentação francesa e da União Europeia aplicável aos 
desembaraços aduaneiros originários do Brasil.

b.1) Importações francesas gerais
          
Em 2014, o setor registrou importação de € 3,7 bilhões.  As importações totais do setor de 

carnes e carnes processadas na França registraram variação percentual negativa de 22% no período 
que compreende 2011 a 2014, com decréscimo aproximadamente de € 1 bilhão nas importações. 

As posições que mais se destacaram no setor foram “0207-Carnes e miudezas, comestíveis, 
frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 01.05” que registrou, em 2011, € 903,2 milhões, 
o que corresponde a 18,9% do total registrado para o setor. Em 2014, alcançou € 985,6 milhões, 
equivalendo a 26,4% com variação positiva entre 2011-2014 de 9,1%. Outro item em destaque foi “0203 
- Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas”, que registrou importação 
em 2011 de € 801,3 milhões, o que corresponde a 16,8% do total registrado para o setor; e em 2014, o 
valor alcançou € 840,3 milhões equivalendo a 22,5% do total das importações do setor, contabilizando 
variação percentual de 4,9%.

Na tabela abaixo é possível observar que das 12 linhas SH4 que compreendem o setor, 07 
apresentaram crescimento negativo entre 2011-2014 quanto aos valores das importações gerais da 
França.
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Tabela 7.1 - importações gerais França-mundo 2011-2014 (valores em €)
SH4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.% Δ% 

2011-
2014

0201 1.046.941.759 22,0% 1.110.255.763 21,8% 1.144.402.200 22,1% 839.047.032 22,4% -19,9%
0202 227.534.792 4,8% 282.704.210 5,5% 268.045.912 5,2% 55.235.039 1,5% -75,7%
0203 801.387.363 16,8% 900.442.718 17,7% 943.420.362 18,2% 840.316.019 22,5% 4,9%
0204 557.463.097 11,7% 532.106.447 10,4% 504.355.621 9,7% 57.245.206 1,5% -89,7%
0205 69.927.534 1,5% 66.830.222 1,3% 59.646.047 1,1% 20.386.273 0,5% -70,8%
0206 157.353.968 3,3% 181.578.974 3,6% 184.175.107 3,5% 190.267.862 5,1% 20,9%
0207 903.265.921 18,9% 959.052.762 18,8% 971.904.583 18,7% 985.672.380 26,4% 9,1%
0208 77.133.277 1,6% 67.403.764 1,3% 63.196.929 1,2% 56.039.459 1,5% -27,3%
0209 21.209.370 0,4% 23.820.969 0,5% 21.515.113 0,4% 15.769.782 0,4% -25,6%
0210 336.800.702 7,1% 354.652.659 7,0% 362.661.942 7,0% 85.097.566 2,3% -74,7%
1601 162.380.731 3,4% 183.499.268 3,6% 199.258.782 3,8% 169.948.357 4,5% 4,7%
1602 405.936.195 8,5% 432.757.871 8,5% 465.713.636 9,0% 424.856.120 11,4% 4,7%
TOT 4.767.334.70 100% 5.095.105.62 100% 5.188.298.24 100% 3.739.881.095 100% -22%

 Fonte: Douane Française

Gráfico 7.1 importação setorial 

Fonte: Douane Française1

b.2) Importações francesas originárias do Brasil

No que diz respeito às importações originárias do Brasil, o setor registrou em 2011 importações 
no valor de € 55,5 milhões, equivalente a 1,2% do total das importações francesas para o setor naquele 
ano. Em 2014, o setor registrou importação de € 48,8 milhões originária do Brasil, referindo-se a 
1,3% do total setorial importado pelo país. As importações setoriais originárias do Brasil registraram 
variação percentual negativa de 12% no período 2011-2014.
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As categorias que podemos destacar são “0207-Carnes e miudezas, comestíveis, frescas, 
refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 01.05” que em 2011 registrou 25,5 milhões o que 
corresponde a 45,9% do total registrado para o setor. Em 2014, houve um retrocesso reduzindo as 
importações para de € 16,4 milhões, equivalendo a 33,7% com variação negativa entre 2011-2014 
de 35,5%. Outra categoria foi “1602-Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de 
sangue” que em 2011 teve o registro de importações de 23,9 euros representando 43,2% e em 2014 
as importações foram € 18,2 milhões representando 37,5% do setor. Vale ressaltar que houve um 
decréscimo entre 2011 e 2014 de 23,4%.

Outro destaque foi “0210-Carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura, secas ou 
defumadas; farinhas e pós, comestíveis, de carnes ou de miudezas” que em 2011 registrou importações 
de € 3,4 milhões, representando 6,2% do setor para aquele ano. Em 2014, as importações chegaram a € 
9,4 milhões representando 19,3%. Na comparação entre 2011 e 2014, houve crescimento significativo 
de 172%.

Para o mesmo período (2011-2014), não houve registros de importações oriundas do Brasil 
para as categorias 0208 e 0209, além disso, houve decréscimo significativo variando 47,9% e 72,5% 
385,3% para as três categorias 0206,0205 e 1601 respectivamente.

Tabela 7.2 importações francesas originárias do Brasil, 2011-2014 (valores em €).
SH4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.% Δ% 2011-

2014
0201 200.958 0,4% 57.176 0,1% 189.381 0,5% 334.379 0,69% 66,39%
0202 1.755.596 3,2% 1.162.040 2,4% 1.062.775 2,9% 4.074.723 8,35% 132,10%
0203 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,00%  - 
0204 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 82.062 0,17%  - 
0205 482.765 0,9% 551.703 1,1% 352.352 1,0% 132.459 0,27% -72,56%
0206 163.659 0,3% 68.687 0,1% 92.429 0,3% 85.112 0,17% -47,99%
0207 25.507.868 45,9% 21.313.720 43,1% 9.297.528 25,8% 16.447.423 33,70% -35,52%
0210 3.462.836 6,2% 5.671.370 11,5% 6.715.545 18,6% 9.421.411 19,30% 172,07%
1601 198 0,0% 238 0,0% 0 0,0% 29 0,00% -85,35%
1602 23.971.211 43,2% 20.613.069 41,7% 18.353.159 50,9% 18.232.423 37,35% -23,94%
TOTAIS 55.545.091 100,0% 49.438.003 100,0% 36.063.169 100,0% 48.810.021 100,00% -12,13%

 Fonte: Douane Française

Gráfico 7.2 importação setorial do Brasil

Fonte: Douane Française
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b.3) Principais concorrentes

Em 2014, o principal país fornecedor de Carnes e Carnes processadas para a França foi a 
Espanha, com 20,4% do total. O Brasil ocupou a 13ª posição no ranking de fornecedores, com 0,9% 
da participação total, o que equivale a € 48 milhões. Seguiram-se no ranking: Alemanha, com 16,4%; 
Holanda, com 13,3%; Bélgica, com 10,6%; e Itália, com 7,2%.

Tabela 7.3 - importações francesas, por país, 2014 (valores em €). 
Países 2014 Part.%

Espanha 1.051.906.504 20,4%

Alemanha 845.347.787 16,4%

Holanda 685.828.111 13,3%

Bélgica 546.756.067 10,6%

Itália 370.097.925 7,2%

Brasil 48.810.021 0,9%

Total 5.144.255.963 100,00%

 Fonte: Douane Française 

b.4) Balança comercial bilateral do setor

No que diz respeito à balança comercial bilateral do setor, no período analisado o saldo foi 
favorável ao Brasil, com superávits de € 54,6 milhões, em 2011; € 48,9 milhões em 2012; € 35,4 milhões 
em 2013; e  € 17,8 milhões em 2014.

Há registro de exportações para o Brasil, em valores significativamente inferiores ao fluxo 
contrário, conforme tabela abaixo. Adicionalmente, embora os resultados tenham favorecido o Brasil 
na relação bilateral, percebe-se que o resultado da balança comercial do setor vem decrescendo de 
forma acentuada, sobretudo em função da diminuição das exportações brasileiras para a França, as 
quais somaram 54,6 milhões em 2011 e 17,8 milhões em 2014, variando negativamente em 67%.

Tabela 7.4 balança comercial França-Brasil 2011-2014 (valores em € - líquido).
Ano 2011 2012 2013 2014

Exportações francesas 917.355 484.467 612.093 398.692

Importações francesas 55.545.091 49.438.003 36.063.169 18.232.423

Saldo 54.627.736 48.953.536 35.451.076 17.833.731

 Fonte: Douane Française
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b.5) Potencial exportador brasileiro para o mercado francês

Tabela 7.5 exportações brasileiras gerais 2014* - (valores em US$)
SH4 VAL Part.%
0207 7.050.144.778 41,7%
0202 4.960.235.414 29,3%
0203 1.446.376.309 8,6%
1602 1.314.865.873 7,8%
0201 834.024.960 4,9%
0210 591.734.696 3,5%
0206 526.779.632 3,1%
1601 169.215.675 1,0%
0205 6.652.099 0,0%
0209 707.929 0,0%
0208 535.011 0,0%

TOTAIS 16.901.272.376,000 100,0%
Fonte: Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior – Alice web2

*Excluindo o mês de Dezembro.

O resultado da pauta exportadora brasileira para o mundo em 2014, relacionada com os 
produtos que compõem o setor, permite identificar os itens que se destacaram e oferecem potencial 
para a implementação de ações de promoção comercial orientadas ao mercado francês. “Foi o caso, por 
exemplo, da categoria “207 - Carnes e miudezas, comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das 
aves da posição 01.05: Galos, galinhas, patos, gansos, perus, perus e pintadas - espécies domésticas”, que 
em 2014 exportou US$ 7 sendo responsável por 41,7% do total do setor. 

Em seguida, a categoria “202- Carnes de animais da espécie bovina, congeladas”, que teve 
participação de 29,3% com volume de exportações de US$ 4,9 bilhões. Outro que poderíamos citar 
com potencial comercial para o mercado francês são os produtos da categoria “203- Carnes de animais 
da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas”, a qual foi responsável por 8,6% dos volumes de 
exportações atingindo US$ 1,4 bilhão em 2014.

b.6) Perfil tarifário setorial da França

Segundo os dados do Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior (AliceWeb), da 
SECEX / MDIC , as posições que registraram as exportações mais elevadas do Brasil para a França no ano 
de 2014 foram as posições: 02071400 - Pedaços e miudezas, comestíveis de galos/galinhas, congelados; 
02023000 - Carnes desossadas de bovino, congeladas; 02071200 - Carnes desossadas de bovino, frescas 
ou refrigeradas; 02013000 - Carnes desossadas de bovino, frescas ou refrigeradas; 02062990 - Outras 
miudezas comestíveis de bovino, congeladas.

As tarifas aduaneiras na França são impostas ao nível da União Europeia, no quadro da Pauta 
Aduaneira Comum, que é aplicável a partir do momento em que um produto provém de fora da União. 
Assim, as tarifas são as mesmas para todos os países, variando apenas em função do tipo de produto, 
como por vezes taxas internas adicionais.

 As posições deste setor são submetidas às tarifas aplicáveis a países terceiros (tarifa erga omnes, 
aplicável uniformemente para todos os países) e à tarifa de integração na nomenclatura pautal europeia, 
mediante a apresentação de um certificado de origem. 
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A pauta tarifária que compõe o setor de Carnes e Carnes processadas é composta por tarifas 
elevadas. Este cenário comercial reflete as criteriosas barreiras técnicas impostas pela União Europeia, 
quando da entrada dos produtos em território europeu. Assim, é possível verificar picos tarifários para 
o setor. As tarifas a seguir são balizadas utilizando a unidade de medida hkg (hectokilograma), sendo 
que 1hkg corresponde a 100 kg (kilograma).

Para a posição 02071400, observa-se que 102,40 €/hkg. Para a posição 02023000 o valor 
cobrado é de € 221,1 hkg além da taxa adicional de 12,8%. A posição 02071200 apresenta € 29,40 hkg. 
A quarta posição 02013000, se distingue pelo pico na tarifação de € 303,40 hkg além de 12,8% de taxas 
adicionais. Por último, a posição 02062990, na qual a tarifa apresenta variação entre  € 30,49 – 457,35  
lote/t.

c) Procedimentos normativos de caráter geral para a importação

A União Europeia (UE) por meio da Comissão Europeia define e divulga os procedimentos 
de importação de produtos de origem animal a serem seguidos pelos países terceiros que não fazem 
parte da UE. Sem prejuízo do detalhamento de cada etapa exigida, são exigências de caráter geral:

•	 O país exportador que faz parte do grupo de países terceiros, que não são membros 
da UE, deve fazer parte da lista de países autorizados a exportar produtos a base de 
carne, demonstrando que passou pela inspeção do Serviço Alimentar e Veterinário – 
Commission’s Food Veterinary Office (FVO). O Brasil possui uma lista de estabelecimentos 
autorizados a realizar a exportação que é atualizada periodicamente conforme resultados 
de auditorias realizadas.

•	 Certificados sanitários devem acompanhar todas as importações e devem ser assinados 
por uma autoridade veterinária competente do país exportador garantindo que as 
condições para importação da UE foram cumpridas. 

•	 Na chegada à UE, os produtos, bem como os certificados que os acompanham, devem ser 
verificados e checados pela autoridade veterinária oficial da UE no designado posto de 
inspeção Fronteiriça – Border Inspection Post (BIP). Outras inspeções podem também 
ser realizadas até o destino final dos produtos.

d) Barreiras à importação

Carne bovina in natura

Devido às consequências sofridas pela Europa em 2007 durante o surto da doença conhecida 
como “vaca louca” (encefalopatia espongiforme bovina ou EEB) no gado europeu – doença 
neurodegenerativa transmissível ao homem, a União Europeia vem impondo severas regras para os 
países exportadores de carnes bovinas, incluindo o Brasil.

As importações de carne “in natura” do Brasil foram suspensas em 2008, para 9.700 
fazendas das 10 mil registradas. A alegação pelas autoridades sanitárias da UE envolviam problemas 
nas certificações e rastreamento do gado brasileiro, havendo especulações também acerca de serem 
medidas protecionistas. Em 2009 as exportações de carnes bovinas caíram 45% quando comparadas 
com o ano anterior. Isso fez com que a oferta de produtos diminuísse.

Em 2013 as negociações entre o governo brasileiro e UE avançaram, aumentando para 2 mil 
o número de fazendas autorizadas a exportação. Vale ressaltar que foram feitas também inspeções 
das autoridades sanitárias nas propriedades brasileiras corroborando para a liberação. Sendo assim, 
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gradativamente o Brasil vem aumentando suas exportações para Europa, reforçando sua posição de 
maior exportação de carne bovina do mundo.

e) Principais feiras e eventos do Setor na França

As principais feiras do setor na França são: Salon International de l’Agriculture (08.02 -01.03 
2015) – Paris Nord Villepinte.  Salon de l’Agriculture de Tarbes (05-08 Mar.2015) – Tarbes.



8 - Cereais
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8. Cereais

Capítulo e posições tarifárias do Sistema Harmonizado sobre os quais trata esta seção:

10: Cereais:
1001: Trigo e mistura de trigo com centeio;
1002: Centeio;
1003: Cevada;
1004: Aveia;
1005: Milho;
1006: Arroz;
1007: Sorgo de grão;
1008: Trigo mourisco, painço e alpiste; outros cereais.

a) Panorama geral do mercado francês de cereais

O cultivo de cereais na França ocupa metade do seu território agrícola, são 9 milhões de 
hectares destinados às plantações agrícolas, se considerarmos todo o território francês, a atividade 
agrícola ocupa 35% com aproximadamente 300 mil estabelecimentos produtivos. Em 2012, as principais 
regiões produtoras foram: Centre com 8,9 mt*, Picardie com 5,8mt e Champagne-Ardenne com 5,4mt.

O volume de negócios em 2014 atingiu a marca de € 54 bilhões e emprega aproximadamente 500 
mil empregados desde a produção até a transformação nas fábricas. A produção concentra-se em quatro 
espécies: trigo mole, milho em grão, cevada e trigo duro. As exportações concentram 45% da produção, 
15% são destinados à alimentação animal, 12% à estocagem em fazendas e 9% em alimentação humana. 
As demais utilizações estão distribuídas em exportações de produtos manufaturados, fabricação de 
produtos à base de amido e glúten, bioetanol e o comércio de sementes. 

A colheita de cereais é distribuída da seguinte forma: 74% através de cooperativas e 26% através 
de revendedores. Existem aproximadamente 400 empresas ligadas ao agronegócio, tendo em média 
volume de negócios na casa de € 6 bilhões por ano e empregando aproximadamente 10 mil pessoas.

mt* – Milhões de toneladas

b) Análise estatística de comércio exterior
       
A presente análise contempla posições da NCM pertencentes aos seguintes capítulos10-Cereais. 

O parágrafo b.6 que trata da posição tarifária do setor foi elaborado através das 05 primeiras posições das 
importações francesas originárias do Brasil para o mercado francês no ano de 2014, através dos códigos 
NCM8.Os números foram obtidos através do banco de dados do site prodoua@ne https://pro.douane.gouv.
fr/prodouane.asp da Douane Francesa sobre tarifas de importação. Para obtenção de maiores detalhes das 
demais posições tarifárias é recomendável acessar o site na página do “RITA Encyclopédie” que trata da 
regulamentação francesa e da União Europeia aplicáveis aos desembaraços aduaneiros originários do Brasil. 

b.1) Importações gerais francesas

Em 2011, o setor registrou na França um total de importações de € 782 milhões, ao passo que 
em 2014 houve crescimento de 10%, com o total de  € 872 milhões. A posição que mais se destacou 
em 2011 foi o “1006- arroz”, que registrou importações em 2011 no montante de aproximadamente € 
363,2 milhões, o que corresponde a 46,4% do total para o setor e, em 2014, alcançou € 396,5 milhões, 
equivalendo a 45,4% do total das importações do setor, com variação percentual de 9,2% no período 
2011-2014.
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A possível razão que contribui para explicar os números das importações francesas de arroz 
é que na França o consumo médio desta commodity é de 5 kg/ano, sendo que a produção interna 
representa um terço do consumo.

Outra posição em destaque foi “1005-milho” que em 2011 obteve o total de € 207 milhões, 
representando 26,5% das importações. Em 2014 houve um crescimento, as importações foram € 300 milhões 
representando 34,5%. Entre 2011-2014 houve o crescimento expressivo de 45% para a categoria do setor.

Tabela 8.1 - importações gerais França-mundo 2011-2014 (valores em €)

SH4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.%
Δ% 2011-

2014

1001 131.457.073 16,8% 76.646.525 10,9% 88.731.680 11,5% 119.839.440 13,7% -8,8%

1002 735.913 0,1% 604.041 0,1% 606.717 0,1% 834.599 0,1% 13,4%

1003 32.684.484 4,2% 22.803.725 3,2% 8.026.161 1,0% 11.298.417 1,3% -65,4%

1004 2.970.771 0,4% 4.217.704 0,6% 5.360.380 0,7% 4.789.054 0,5% 61,2%

1005 207.499.533 26,5% 214.245.592 30,5% 257.801.691 33,3% 300.823.278 34,5% 45,0%

1006 363.177.201 46,4% 358.035.667 51,0% 382.958.901 49,5% 396.578.872 45,4% 9,2%

1007 18.513.683 2,4% 5.097.256 0,7% 2.885.476 0,4% 3.152.979 0,4% -83,0%

1008 24.965.951 3,2% 21.058.116 3,0% 27.031.769 3,5% 35.523.113 4,1% 42,3%

TOTAIS 782.004.609 100,0% 702.708.626 100,0% 773.402.775 100,0% 872.839.752 100,0% 12%

Fonte: Douane Française

Gráfico 8.1 importação setorial 

 
Fonte: Douane Française

b.2) Importações francesas originárias do Brasil

No que diz respeito às importações originárias do Brasil, registraram-se, em 2011, importações 
no valor de € 831mil, equivalentes a 0,1% do total das importações francesas para o setor naquele ano. 
Em 2014, o setor registrou importações oriundas do Brasil de € 287 mil, o que corresponde a 0,03% 
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do total setorial importado pelo país. As importações setoriais originárias do Brasil registraram uma 
variação percentual negativa de 65,41% no período 2011-2014.

A posição que mais se destacou no setor de importações com origem no Brasil foi “1004-Aveia”, 
que registrou em 2011 o montante de € 617 mil, o que corresponde a 74,2% do total para o setor; e 
em 2014 aferiu € 68 mil, equivalendo a 23,78% do total das importações, com variação percentual 
negativa de 88,92%  no período 2011-2014.

Outra categoria em destaque foi “1005-Milho” que em 2011 registrou importações no 
montante de € 83 mil, representando 10% do setor. Em 2014, o volume de importações girou em 
torno de € 103 mil, atingindo participação de 35,9%. A variação 2011-2014 foi de 23,74%. A categoria 
“1006-Arroz” também figura como destaque, em 2011 as importações foram € 129 mil representando 
15,5% do setor. Em 2014, atingiu € 115 mil, demonstrando assim uma variação percentual negativa 
de 10,4%.

As possíveis razões que contribuem para explicar o baixo volume de importações brasileiras 
que vem diminuindo se observamos o período 2011-2014 são: Em 2014 a França atingiu a produção 
de 64 milhões de toneladas, exportando 45% da sua produção, com aproximadamente 30 milhões de 
toneladas exportadas, além disso, figura como o segundo maior exportador mundial ficando atrás 
apenas da China. 

Dentro da União Europeia, a França lidera a produção de grãos, em 2012 foram 68 milhões 
de toneladas, seguida da Alemanha com 45,4 milhões de toneladas e Polônia com 28,5 milhões de 
toneladas. Por último é importante citar as barreiras alfandegárias impostas através das tarifas de 
importação para os países que não fazem parte da União Europeia, que aprofundaremos a seguir. 

 
b.3) Perfil Tarifário setorial da França

Tabela 8.2 importações francesas originárias do Brasil, 2011-2014 (valores em €).

SH4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.%
Δ% 2011-

2014

1001 512 0,1% 1.362 0,3% - - - - -

1002 - - - - - - - - -

1003 1.269 0,2% - - - - - - -

1004 617.442 74,2% 29.896 7,3% 69.686 18,4% 68.440 23,78% .

1005 83.496 10,0% 325.658 79,1% 268.759 70,8% 103.322 35,90% 23,74%

1006 129.130 15,5% 54.862 13,3% 23.190 6,1% 115.604 40,17% -10,47%

1007 - - - - - - - - -

1008 - - 110 0,0% 17.750 4,7% 405 0,14% -

TOTAIS 831.849 100,0% 411.888 100,0% 379.385 100,0% 287.771 100,00% -65,41%

Fonte: Douane Française
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Gráfico 8.2 importação setorial do Brasil

Fonte: Douane Française

b.4) Principais concorrentes

Em 2014, o principal país fornecedor de cereais para a França foi a Itália, com 11,80% do 
total. O Brasil ocupou a 6ª posição no ranking de fornecedores, com 0,03% da participação total, o 
que equivale a € 287 mil. Seguiram-se no ranking: Alemanha, com 11,30%; Espanha, com 7,70%; 
Tailândia, com 6,96%; e Chile, com 6,31%.

Tabela 8.3 - importações francesas, por país, 2014 (valores em €).
Países 2014 Part%
Itália 103.031.636 11,80%
Alemanha 98.609.921 11,30%
Espanha 67.180.995 7,70%
Tailândia 60.772.701 6,96%
Chile 55.076.210 6,31%
Brasil 287.781 0,03%
Total 872.839.752 100,00%

Fonte: Douane Française

b.5) Balança comercial bilateral do setor

No que diz respeito à balança comercial bilateral do setor, no período analisado o saldo foi 
favorável ao Brasil, com superávits de € 784 mil, em 2011. Entretanto, em 2014 a situação se inverteu 
e o superávit foi da França com € 953 mil.

Os valores relacionados na tabela demonstram que a relação comercial entre os dois países 
não é expressiva no que tange aos montantes negociados para o período. Com exceção de 2014, os 
números não chegam à casa do milhar. Esta situação demonstra que a preferência da importação/
exportação com outros mercados, barreiras alfandegárias, além de produções internas de grandes 
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volumes abastecendo o mercado interno e externo, já que, é valido mencionar que Brasil e França 
figuram no mercado mundial como grandes produtores de cereais.

Tabela 8.4 balança comercial 2011-2014 (valores em € - líquido).
Ano 2011 2012 2013 2014
Exportações francesas 46.885  76.628  7.193.297  1.241.370  
Importações francesas 831.849  411.888  379.385  287.771  
Saldo 784.964  335.260  -6.813.912  -953.599  

Fonte: Douane Française

b.6) Potencial exportador brasileiro para o mercado francês

O resultado da pauta exportadora brasileira para o mundo em 2014, relacionada com os 
produtos que compõem o setor, permite identificar os itens que se destacaram e oferecem potencial 
para a implementação de ações de promoção comercial orientadas ao mercado francês. “O caso, por 
exemplo, da categoria “1005 - Milho”, que em 2014 exportou aproximadamente US$ 4 bilhões, sendo 
responsável por 88,5% do total do setor. 

Em seguida, vem a categoria “1006-Arroz”, que teve participação de 8,9% com volume 
de exportações de US$ 397 milhões. Outro que poderíamos citar com potencial comercial para o 
mercado francês são os produtos da categoria “1001- Trigo e mistura de trigo com centeio”, a qual foi 
responsável por 2,27% dos volumes de exportações atingindo US$ 100 milhões em 2014.

Tabela 8.5 exportações brasileiras gerais 2014 - (valores em US$)
SH4 VAL Part%
1005 3.931.914.031,00 88,59%
1006 396.799.398,00 8,94%
1001 100.700.882,00 2,27%
1007 6.724.897,00 0,15%
1004 1.481.279,00 0,03%
1008 568.644,00 0,01%
1003 150,00 0,00%
TOTAIS 4.438.189.281,000 100,00%

Fonte: Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior – Alice web2

b.7) Perfil tarifário setorial da França

Segundo os dados do Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior, (AliceWeb), 
da SECEX/MDIC , as posições que registraram as exportações mais elevadas do Brasil para a França 
no ano de 2014 foram: 10059010 - Milho em grão, exceto para semeadura; 10063021 - Arroz 
semibranqueado ou branqueado, não parbolizado, polido ou brunido.

As tarifas aduaneiras na França são impostas ao nível da União Europeia, no quadro da Pauta 
Aduaneira Comum, que é aplicável a partir do momento em que um produto provém de fora da 
União. Assim, as tarifas são as mesmas para todos os países, variando apenas em função do tipo de 
produto, como por vezes taxas internas adicionais.

As posições deste setor são submetidas às tarifas aplicáveis a países terceiros (tarifa erga omnes, 
aplicável uniformemente para todos os países) e à tarifa de integração na nomenclatura pautal europeia, 
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mediante a apresentação de um certificado de origem. Observa-se que para a posição 10059010 não 
existe cobrança tarifária, mas a entrada de produtos orgânicos está sujeita apresentação de certificações 
de inspeção. A posição 10063021 apresenta tarifa de € 175 Kg, e está sujeita a realização de inspeção do 
serviço de controle de pragas francês além de requerer o pagamento de taxas fitossanitárias.

c) Procedimentos normativos de caráter geral para a importação

A importação de cereais deverá seguir os procedimentos normais definidos pela União 
Europeia na ENS (Entry Summary Declaration), contendo informações detalhadas do produto a ser 
importado e ser submetida às autoridades aduaneiras francesas antes da entrada em território francês. 

As importações também devem obedecer a regulamentos da União Europeia para países 
terceiros, como é o caso do Brasil, que tratam de restrições a qualidade, quantidade dos produtos por 
embalagens, etc.

d) Barreiras à importação

A União Europeia vem aplicando medidas protecionistas para o setor através das tarifas de 
importação que dificultam as exportações de países que não pertencem a este bloco econômico. Em 
2013, a União Europeia foi responsável por 22% das exportações brasileiras, resultando no montante 
US$ 21,9 bilhões. Apesar desta participação expressiva, o perfil tarifário no qual se encaixa o Brasil 
merece ser destacado.

As linhas tarifárias que compõem o setor agrícola da União Europeia totalizam 2.180, um 
terço apresenta tarifa de importação superior a 20% e menos de um décimo apresentam tarifas 
iguais ou superiores a 75%. No caso de cereais as tarifas estão na faixa de 40% a 45%.  É o caso, por 
exemplo, da categoria de produtos “1001- Trigo e mistura de trigo com centeio”, os quais sofrem com 
tarifação específica de € 96 1.000Kg, imposto (EAV) de 41,24% e quota de importação de 2,5 milhões 
de toneladas com tarifação de € 12 mil Kg. As importações brasileiras entre 2011-2014 foram ínfimas, 
abaixo de € 1 mil. No entanto, somente em 2014, o Brasil obteve o montante de exportações gerais US$ 
100 milhões, demonstrando sua força no cenário agrícola mundial.

Outro caso é o da categoria “1005-Arroz”, que apresenta tarifação específica de € 211 mil Kg, 
imposto (EAV) de 39,05% e quota de importação de 7 toneladas com tarifa ad valorem de 15%. Apesar 
de as importações francesas oriundas do Brasil no período de 2011-2014 terem atingido total de € 781 
mil, são irrelevantes quando comparada com o total das exportações brasileiras gerais no mesmo ano, 
que foram € 3,23 milhões. 

e) Principais feiras e eventos do setor na França

As principais feiras do setor na França são: Salon International de l’Agriculture (21.02 -01.03 
2015) – Paris Nord Villepinte.  Salon de L’agriculture de Tarbes (05-08 Mar.2015) – Tarbes.
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9 - Combustíveis 
e Óleos Minerais
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9. Combustíveis e Óleos Minerais

Capítulo e posições tarifárias do Sistema Harmonizado sobre os quais trata esta seção:

22: Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres: 
2207: Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico, em volume, igual ou superior a 
80 % vol; álcool etílico e aguardentes, desnaturados, com qualquer teor alcoólico.

27: Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação; matérias betuminosas; ceras 
minerais:

2701: Hulhas; briquetes, bolas em aglomerados e combustíveis sólidos semelhantes, obtidos 
a partir da hulha;
2702: Linhitas, mesmo aglomeradas, exceto azeviche;
2703: Turfa (incluída a turfa para cama de animais), mesmo aglomerada;
2704: Coques e semicoques, de hulha, de linhita ou de turfa, mesmo aglomerados; carvão de 
retorta;
2705: Gás de hulha, gás de água, gás pobre (gás de ar) e gases semelhantes, exceto gases de 
petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos;
2706: Alcatrões de hulha, de linhita ou de turfa e outros alcatrões minerais, mesmo 
desidratados ou parcialmente destilados, incluídos os alcatrões reconstituídos;
2707: Óleos e outros produtos provenientes da destilação dos alcatrões de hulha a alta 
temperatura; produtos análogos em que os constituintes aromáticos predominem, em peso, 
relativamente aos constituintes não aromáticos;
2708: Breu e coque de breu obtidos a partir do alcatrão de hulha ou de outros alcatrões 
minerais;
2709: Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos;
2710: Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não 
especificadas nem compreendidas em outras posições, contendo, como constituintes básicos, 
70% ou mais, em peso, de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos; resíduos de óleos;
2711: Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos;
2712: Vaselina; parafina, cera de petróleo microcristalina, “slack wax”, ozocerite, cera de 
linhita, cera de turfa, outras ceras minerais e produtos semelhantes obtidos por síntese ou 
por outros processos, mesmo corados;
2713: Coque de petróleo, betume de petróleo e outros resíduos dos óleos de petróleo ou de 
minerais betuminosos;
2714: Betumes e asfaltos, naturais; xistos e areias betuminosos; asfaltitas e rochas asfálticas
2715: Misturas betuminosas à base de asfalto ou de betume naturais, de betume de petróleo, 
de alcatrão mineral ou de breu de alcatrão mineral (por exemplo, mástiques betuminosos e 
“cut-backs”);
2716: Energia elétrica.

a) Panorama geral do mercado francês de combustíveis e óleos minerais

O setor de combustíveis e óleos minerais na França é formado, basicamente, pelos segmentos 
de prospecção, extração e, sobretudo refino de petróleo, contando com 10 refinarias. O ranking das 
05 primeiras posições é: A região da Normandia, estimada em 240 mil barris por dia a refinaria 
Gonfreville L. Orcher. Em seguida está a refinaria Donges na região de Loire Estuary com 232 mil 
barris por dia. Em terceiro lugar a Feyzin com 119 mil barris por dia na região de Feyzin, próximo a  
de Marseille. O quarto lugar se localiza na região de Provence com 115 mil barris por dia e por último 
na região de Grandpuits-Baily-Carrois com 55 mil barris por dia.
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Em 2013 a produção líquida das refinarias chegou a 55,2 milhões de toneladas (mt) com 
o consumo interno distribuído da seguinte forma: 34,3 mt em diesel, 19 mt em outros produtos 
derivados incluindo a produção de gás, 7,8mt em combustível de aquecimento, 7,1mt combustíveis 
Premium destinados a automóveis, 6,3mt combustíveis destinados a aviação e 1,1mt combustíveis 
pesados destinados a indústria.

Em 2013, o preço do diesel girou em torno de € 1,350 por litro composto da seguinte forma: 
€ 0,602 por litro com o preço líquido livre de impostos; € 0,087 por litro para margem bruta de 
distribuição; € 0,439 por litro para imposto sobre o consumo doméstico de produtos energéticos e por 
fim € 0,221 por litro como imposto sobre valor agregado.

Para combustíveis de aquecimento, que inclui do gás o valor foi de € 0,927 por litro l a 
formação do preço se deu da seguinte maneira: € 0,590 por litro com o preço líquido livre de impostos; 
€ 0,129 por litro para margem bruta de distribuição; € 0,057 por litro para imposto sobre o consumo 
doméstico de produtos energéticos e por fim  € 0,152 como imposto sobre valor agregado.

Gráfico 9.1 importação setorial
 

Fonte: cpdp – Comité profissionel du pétrole

Em 2013, a participação do petróleo como energia consumida na França foi de 31% e o gás 
representou 43%, segundo a Federação Francesa de Combustíveis e Aquecimento. O setor de distribuição 
de combustíveis na França em 2010 era composto de 2.126 empresas que atuam na distribuição, 
empregando cerca de 18 mil funcionários. O número de postos de gasolina autosserviço eram 3.000 
sendo que o total de postos de gasolinas contabilizando os de autosserviço ou não é de 12 mil. O número 
aproximado de funcionários dos postos é de aproximadamente 20 mil. 

A União Europeia é o maior consumidor de energia do mundo, com 28 países e mais de 505 
milhões de habitantes, acolhe 10,5% da população mundial, porém utiliza 20% do total de energia 
produzida do mundo. Não obstante, possui apenas 1% das reservas mundiais em petróleo, 1,5% em gás 
natural e 4% em carvão. Assim fica evidente a necessidade de grandes volumes de importação em função 
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da grande demanda. A França, por não figurar entre os países com as principais reservas de petróleo 
no mundo como Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Rússia, etc., tem altos volumes de importação. 
Somente em 2013 foram 60mn de petróleo bruto e 40mn de produtos do refinamento do petróleo. 

A demanda de combustíveis derivados do petróleo vem sofrendo uma desaceleração desde os 
anos 2000 quando a demanda era de aproximadamente 91mn e em 2013 foi de 77mt. Em 2003 a produção 
de combustíveis domésticos que inclui o gás na era de 13mt,em 2013 caiu para aproximadamente 6mn, 
igualmente foi o consumo que em 2003 era de 16mn e em 2013 de  8mn. Em contrapartida a produção 
de diesel teve variações pouco expressivas, em 2003 era de aproximadamente 24mt e em 2013 pouco 
abaixo de 22mn. Já o consumo teve um ligeiro aumento de 30mn para 34mn em 2013.

Vale ressaltar que a Europa passa por um momento de análise no que se refere a busca de 
alternativas para suprir a necessidade da matriz energética e está no centro de discussões e acordos entre 
grandes potências mundiais para redução de gases poluentes.

As principais entidades representativas do setor produtivo e distribuição são: Fedération 
Française des Combustibles, Carburants & Chauffage e Union Française des Industries Pétrolières. 
As maiores empresas que operam na exploração do petróleo são Total, Feyzin, Grandpuits,Donges, 
Lyondellbassel, Esso Saf,Petroineros e Sara Le Lamentin.

b) Análise estatística de comércio exterior

A presente análise contempla posições da NCM pertencentes ao seguinte capítulo: 22 - Bebidas, 
líquidos alcoólicos e vinagres; 2207 - Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico, em volume, 
igual ou superior a 80 % vol; álcool etílico e aguardentes, desnaturados, com qualquer teor alcoólico. 
27 – Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação; matérias betuminosas; ceras 
minerais. 

b.1) Importações francesas gerais

O setor registrou em 2011 importações no valor de € 82 bilhões, equivalentes a 16% do total geral 
importado pelo país naquele ano. Em 2014, o setor registrou importação de € 72 bilhões, correspondentes 
a 15% do total geral importado pelo país. As importações totais do setor de Combustíveis e óleos minerais 
na França registraram uma variação percentual negativa de 12% no período 2011-2014.

A posição que mais se destacou no setor foi “2709 - Óleos brutos de petróleo ou de minerais 
betuminosos”, que registrou importações, em 2011, no montante de aproximadamente €  37 bilhões, o 
que corresponde a 45,6% do total para o setor e, em 2014, alcançaram € 29 bilhões, equivalendo a 40,3% 
do total das importações do setor, com variação percentual de negativa de 22,4% no período 2011-2014. 

Outra posição de destaque foi “2710 - Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto 
óleos brutos... etc.” que 2011 registraram  total de importações € 23 bilhões, o que corresponde a 28,5% 
do total para o setor e, em 2014, alcançaram € 24 bilhões, equivalendo a 33, 5% do total das importações 
do setor, com variação percentual de negativa de 3,7% no período 2011-2014. 

 Se observarmos o gráfico 9.2 identificaremos uma queda de 12% das importações. As possíveis 
razões contribuem para explicar essa queda são a diminuição do consumo por combustíveis na França, 
a produção interna que consegue atender o mercado francês e as iniciativas por buscas de energias 
alternativas.
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Tabela 9.1 - importações gerais França-Mundo 2011-2014 (valores em €)

SH4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.%
Δ% 

2011-
2014

2207 133.445.351 0,2% 111.021.313 0,1% 125.104.512 0,2% 121.759.511 0,2% -8,8%

2701 2.007.962.501 2,4% 2.278.757.360 2,5% 1.808.387.328 2,2% 1.298.208.721 1,8% -35,3%

2702 13.344.854 0,0% 15.173.887 0,0% 18.476.666 0,0% 18.861.760 0,0% 41,3%

2703 74.274.667 0,1% 72.720.596 0,1% 71.207.368 0,1% 73.199.381 0,1% -1,4%

2704 307.864.411 0,4% 179.559.940 0,2% 103.091.482 0,1% 134.247.431 0,2% -56,4%

2705 122.771 0,0% 3.357 0,0% 3.334 0,0% 44.416 0,0% -63,8%

2706 2.890.181 0,0% 2.710.736 0,0% 2.550.657 0,0% 2.221.276 0,0% -23,1%

2707 466.782.866 0,6% 382.912.215 0,4% 222.284.410 0,3% 408.781.384 0,6% -12,4%

2708 30.188.708 0,0% 42.350.713 0,0% 33.808.236 0,0% 25.268.451 0,0% -16,3%

2709 37.735.676.116 45,6% 37.041.060.417 41,3% 34.371.588.401 41,2% 29.272.227.016 40,3% -22,4%

2710 23.575.582.196 28,5% 29.057.747.777 32,4% 26.480.565.019 31,8% 24.453.065.453 33,7% 3,7%

2711 17.048.314.293 20,6% 18.866.583.550 21,0% 18.657.861.186 22,4% 15.688.741.700 21,6% -8,0%

2712 141.808.122 0,2% 98.415.847 0,1% 89.642.317 0,1% 88.989.768 0,1% -37,2%

2713 707.147.985 0,9% 793.929.550 0,9% 711.506.006 0,9% 638.950.623 0,9% -9,6%

2714 20.636.468 0,0% 26.991.802 0,0% 30.386.763 0,0% 15.732.790 0,0% -23,8%

2715 29.440.372 0,0% 31.238.082 0,0% 16.715.132 0,0% 16.228.130 0,0% -44,9%

2716 475.304.599 0,6% 726.926.892 0,8% 614.602.730 0,7% 300.687.905 0,4% -36,7%

TOT. 82.770.786.461 100% 89.728.104.034 100% 83.357.781.547 100% 72.557.215.716 100% -12%

 Fonte: Douane Française 

Gráfico 9.2 importação setorial

Fonte: Douane Française 

b.2) Importações francesas originárias do Brasil

No que diz respeito às importações originárias do Brasil, registraram-se, em 2011, importações 
no valoNo que diz respeito às importações originárias do Brasil, registraram-se, em 2011, importações 
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no valor de aproximadamente € 360 milhões, equivalentes a 0,4% do total das importações francesas 
para o setor naquele ano.

Em 2014, o setor registrou importações oriundas do Brasil de aproximadamente € 14 milhões, 
o que corresponde a 0,2% do total setorial importado pelo país. As importações setoriais originárias 
do Brasil registraram uma variação percentual negativa de 95,3% no período 2011-2014.

A posição que mais se destacou no setor, com origem no Brasil, foi “2709 - Óleos brutos 
de petróleo ou de minerais betuminosos”, que registrou importações em 2011 o montante de € 
356 milhões, o que corresponde a 98,9% do total registrado para o setor. Apesar da representação 
expressiva em 2011, em 2014 houve uma queda proeminente, aferindo apenas € 1 milhão, equivalendo 
aos inexpressivos 0,01% do total das importações do setor, com variação percentual negativa de 100% 
no período 2011-2014.

Em contrapartida, a posição “2710 - Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto 
óleos brutos... etc.” que em 2011 representava apenas 0,2% das importações com € 555 mil, saltou em 
2014 para aproximadamente  € 16 milhões obtendo a participação de 93,86%, demonstrando assim o 
crescimento de 2.760,45% para o período 2011-2014. 

Tabela 9.2 importações originárias do Brasil, 2011-2014 (valores em €). 

SH4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.%
Δ% 2011-

2014

2207 3.075.587,000 0,9% 81.969 0,0% 13.361.813 5,4% 512.784 3,03% -83,33%

2701 - - 191.765 0,0% - - - - -

2702 - - - - - - - - -

2703 - - - - - - 133.830 0,79% -

2704 - - - - - - - - -

2705 - - - - - - - - -

2706 - - - - - - - - -

2707 457 0,0% 371 0,0% 428 0,0% 17 0,00% -96,28%

2708 - - - - - - - - -

2709 356.127.631 98,9% 754.345.954 99,3% 224.508.465 90,4% 1.213 0,01% -100,00%

2710 555.297 0,2% 3.568.234 0,5% 10.012.102 4,0% 15.883.993 93,86% 2760,45%

2711 1.329 0,0% 3.189 0,0% 593 0,0% 267 0,00% -79,91%

2712 5.030 0,0% 53.120 0,0% 309 0,0% 38.270 0,23% 660,83%

2713 224.445 0,1% 1.258.205 0,2% 539.192 0,2% 353.448 2,09% 57,48%

2714 - - 2.094 0,0% 2.733 0,0% - - -

2715 - - - - - - - - -

2716 - - - - - - - - -

TOTAIS 359.989.776 - 759.504.901  248.425.635 - 16.923.822  -95,30%

 Fonte: Douane Française
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Gráfico 9.3 importação setorial originária do Brasil

Fonte: Douane Française

b.3) Principais concorrentes

Em 2014, o principal país fornecedor de combustíveis e óleos minerais para a França foi a 
Bélgica com 16,40% do total. O Brasil ocupou a 60ª posição no ranking de fornecedores, com 0,02% 
da participação total, o que equivale a  € 17 milhões. Seguiram-se no ranking: Rússia, com 12%; Arábia 
Saudita, com 9,41%; Estados Unidos, com 6,65%; e Algéria com 5,60%.

As possíveis razões para a colocação inexpressiva do Brasil é o aumento nos últimos anos 
do preço do petróleo brasileiro. Há que se assinalar também que a posição geográfica da Europa, 
favorece a importações de países próximos geograficamente, reduzindo os custos de transportes e 
que conseguem atender a demanda além de serem de serem grandes produtores e exportadores de 
derivados do petróleo como Rússia, Estados Unidos e Arábia Saudita

Tabela 9.3 - importações francesas, por país, 2014 (valores em €)
Países 2014 Part %
Bélgica 11.974.248.319,00 16,40%
Rússia 8.765.335.407,00 12,00%
Arábia Saudita 6.875.162.278,00 9,41%
Estados Unidos 4.858.404.321,00 6,65%
Algéria 4.092.412.724,00 5,60%
Brasil 16.927.675,00 0,02%
Total 73.025.061.362,00 100%

Fonte: Douane Française 

b.4) Balança comercial bilateral do setor

No que diz respeito à balança comercial bilateral do setor, é necessário verificar a consolidação 
dos números separadamente entre os dois países no período analisado. Em 2011, o saldo foi favorável 
ao Brasil, com superávits de  € 269 milhões; em 2012 o superávit permaneceu brasileiro com o montante 
de  € 619 milhões; em 2013 houve a inversão e o superávit foi da França com 184 milhões; em 2014, 
último ano do período analisado o superávit foi favorável novamente à França com  43 milhões. 
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Observa-se que nos últimos dois anos do período, houve uma inversão expressiva na relação 
da balança comercial entre os dois países. Ao contrário do que aconteceu em 2011 e 2012, quando 
as importações brasileiras foram expressivas quando comparadas às exportações da França, nos dois 
últimos anos, 2013 e 2014 além da relação comercial ter perdido força, a França obteve crescimento 
obtendo o superávit. 

Tabela 9.4 Brasil-França Saldo - 2011-2014 (valores em € - Líquido)
Ano 2011 2012 2013 2014
Exportações 90.236.968  139.841.399  63.698.347  60.674.895  
Importações 359.989.776  759.504.901  248.425.635  16.923.822  
Saldo 269.752.808  619.663.502  184.727.288  -43.751.073  

 Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.5) Potencial exportador brasileiro para o mercado francês

O potencial exportador de combustíveis e óleos minerais para a França é prejudicado pela 
existência de quotas. 

De todos os componentes do setor combustíveis e óleos minerais, as mais significativas 
exportações brasileiras encontram-se nos segmentos “2709- Óleos brutos de petróleo ou de minerais 
betuminosos”, com exportações totais de € 16 bilhões representando mais da metade das exportações 
com 75,91%, e “2710 -Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos...etc.”, com 
exportações totais de aproximadamente € 4 bilhões, em 2014 representando 18,21%.

Tabela 9.5 exportações brasileiras gerais 2014 - (valores em US$)
SH4 VAL Part%
2709 16.356.785.878 75,91%
2710 3.923.444.374 18,21%
2207 898.030.959 4,17%
2713 226.062.841 1,05%
2711 62.127.593 0,29%
2707 59.866.761 0,28%
2712 10.882.519 0,05%
2715 8.754.558 0,04%
2706 1.208.358 0,01%
2701 351.595 0,00%
2703 336.298 0,00%
2714 180.071 0,00%
2704 177.732 0,00%
2702 116.758 0,00%
2708 12.219 0,00%
TOTAIS 21.548.338.514,000 100,00%

Fonte: Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior – Alice web2

b.6) Perfil tarifário setorial da França

Segundo os dados do Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior, (AliceWeb), 
da SECEX/MDIC , as posições que registraram as exportações mais elevadas do Brasil para a França no 
ano de 2014 foram as posições: 27131200 - Coque de petróleo calcinado; 27101229 - Outras misturas de 
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alquilidenos; 27101932 - Óleos lubrificantes com aditivos; 27129000-Cera de petróleo microcristalina, 
ceras minerais, etc. Assim, estas posições merecem um maior detalhe na análise tarifária. Para as 
posições restantes, é possível proceder a uma análise tarifária através do site do ProDouane da aduana 
francesa, nomeadamente na sua seção “RITA”.

As tarifas aduaneiras em França são impostas ao nível da União Europeia, no quadro da 
Pauta Aduaneira Comum, que é aplicável a partir do momento em que um produto provém de fora 
da União. Assim, as tarifas são as mesmas para todos os países, variando apenas em função do tipo de 
produto, como por vezes taxas internas adicionais.

No que diz respeito às importações de combustíveis e óleos minerais, e em particular o 
27131200-petróleo calcinado, este é isento da chamada tarifa de importação, porém é aplicável a tarifa 
interna sobre produtos petrolíferos, o qual, para esta posição é de 20%. Em contrapartida a posição 
27101229-Outras misturas de alquilidenos, é submetida às tarifas aplicáveis a países terceiros (tarifa 
erga omnes, aplicável uniformemente para todos os países), a qual variam de 4,7% a 20%, além da 
tarifa interna sobre produtos petrolíferos que, dependendo da destinação quanto a utilização e área 
comercial abrangida pode variar entre €  33,91 hectokilograma a € 60,64 hectokilograma. 

Para a posição 27101932 - Óleos lubrificantes com aditivos a taxa de importação aplicada é 
de 3,7% e a tarifa interna sobre produtos petrolíferos varia de 13% a 20% ou € 22,87 hectokilograma 
conforme destinação e área comercial abrangida. Para a posição 27129000-Cera de petróleo 
microcristalina a tarifa de importação é de 3,7%.

c) Procedimentos normativos de caráter geral para a importação

A União Europeia, no âmbito das diretrizes de importações para os países que fazem parte 
do grupo erga omnes, de que o Brasil faz parte, considera que as posições que compõem este setor 
como produtos perigosos, exigindo dos exportadores que os rótulos das embalagens sejam específicos 
e claro quanto ao risco do conteúdo e inclusive determinando quais palavras devem ser utilizadas. 

d) Barreiras à importação

Em 2014 a União Europeia em função deste novo cenário, as importações sofrerão incremento 
na alíquota de 1,5 % para 5 %, quando analisado, em média, para a totalidade de embarques. Além 
disso, barreiras técnicas, sanitárias e fitossanitárias também são observadas.

e) Principais feiras e eventos do Setor na França

As principais feiras do setor na França são: WGC- The Word Gas Conference  (Paris, Junho), 
Premier Colloque National Energie Industrie (Palais du Pharo – Marseille, Março), Forum de l’Energie 
(Grenoble,Março), Petrochim (Lisieux, Junho).
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10. Setor de Cosméticos e Artigos de Higiene Pessoal

Capítulo e posições tarifárias do Sistema Harmonizado sobre os quais trata esta seção:

33: Óleos essenciais e resinóides; produtos de perfumaria ou de toucador preparados e preparações 
cosméticas 3301. Os óleos essenciais, desterpenados ou não, incluindo aqueles ditos “concretos” ou 
“absolutos”; resinóides; oleorresinas de extração. Os concentrados de óleos essenciais em gorduras, em 
óleos fixos, ceras ou semelhantes, obtida por substâncias gordurosas ou por maceração; subprodutos 
terpênicos residuais da desterpenização dos óleos essenciais; destilados e soluções aquosas de óleos 
essenciais;

3302: As misturas de substâncias odoríferas e misturas, soluções alcoólicas, com base em 
uma ou mais destas substâncias, do tipo utilizado como matéria-prima para a indústria; 
outras preparações à base de substâncias odoríferas, dos tipos utilizados para a fabricação de 
bebidas;
3303: Perfumes e águas-de-colônia;
3304: Produtos de beleza ou de maquilagem preparados e preparações para conservação 
ou cuidados da pele(exceto medicamentos), incluídas as preparações anti-solares e os 
bronzeadores; preparações para manicuros e pedicuros;
3305: Preparações capilares;
3306: Preparações para higiene bucal ou dentária, incluídos os pós e cremes para facilitar a 
aderência de dentaduras; fios utilizados para limpar os espaços interdentais (fios dentais), em 
embalagens individuais paravenda a retalho;
3307: Preparações para barbear (antes, durante ou após), desodorantes corporais, preparações 
para banhos, depilatórios, outros produtos de perfumaria ou de toucador preparados e 
outras preparações cosméticas, não especificados nem compreendidos em outras posições; 
desodorantes de ambiente, preparados, mesmo não perfumados, com ou sem propriedades 
desinfetantes.

34: Sabões, agentes orgânicos de superfície, preparações para lavagem, preparações lubrificantes, ceras 
artificiais, ceras preparadas, produtos de conservação e limpeza, velas e artigos semelhantes, massas 
ou pastas para modelar, “ceras para dentistas” e composições para dentistas à base de gesso;

3401: Sabões; produtos e preparações orgânicos tensoativos utilizados como sabão, em 
barras, pães, pedaços ou figuras moldados, mesmo contendo sabão; produtos e preparações 
orgânicos tensoativos para lavagem da pele, em forma de líquido ou de creme, acondicionados 
para venda a retalho, mesmo contendo sabão; papel, pastas (“ouates”), feltros e falsos tecidos, 
impregnados, revestidos ou recobertos de sabão ou de detergentes. 

a) Panorama geral do mercado francês de cosméticos e artigos de higiene pessoal

A indústria de cosméticos é um setor tradicionalmente forte na França.  Está presente em 
25% do mercado em todo o mundo e é reconhecida pela sua tecnologia avançada, experiência em 
marketing e imagem e capital cultural. É possível afirmar que este setor, apesar do perfil de compra ter 
sido alterado nos últimos anos em função da crise econômica que atinge a Europa,  não sofre os efeitos 
negativos quando comparado com outros setores da economia. 

A receita estimada anual para o setor é de € 25 bilhões, fazendo com que a França seja 
reconhecida como um dos grandes mercados consumidores de produtos cosméticos e ao mesmo 
tempo líder do comércio mundial. A indústria francesa é composta do core business para a formulação 
de cosméticos, mas também de fornecedores de matérias-primas como embalagens, maquinário e 
ferramentas, empresas de testes. O setor é composto de aproximadamente 800 empresas e 70 mil 
empregados que atuam direta ou indiretamente. 
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As principais empresas do setor e líderes de mercado são francesas. O líder mundial de 
cosméticos é a francesa L’Oréal, (a Procter & Gamble é a líder mundial no universo da beleza e cuidados 
com o corpo). O grupo LVMH ocupa o 10º lugar e Chanel o 11º lugar mundial

Em função da maturidade apresentada por este setor, a taxa de crescimento é estimada em 
2% ao ano. Nos últimos cinco anos o crescimento deste setor se deu essencialmente pela exportação 
para os países emergentes como Rússia, Índia, México, China e Brasil, onde a taxa de crescimento do 
setor oscila entre 5% e 9% para o mercado de perfumaria de cosméticos.

No que se refere ao mercado interno, segundo dados da FFPS (Fédération française de la 
parfumerie sélective) em 2013 o setor experimentou queda de 1,5% depois de outra de 0,9% em 2012 
no faturamento em redes seletivas e lojas de departamentos (excluindo-se farmácias e supermercados).

No mesmo ano, as grandes cadeias e lojas de departamentos, que representam 76% e 9% do 
mercado interno, tiveram queda do volume de vendas de 9,8%, sendo apontado como principal motivo 
a crise econômica por que passa a Europa. Os produtos de maquiagem sofreram menor impacto, a 
redução foi de 0,7%. O mercado de perfume registrou recuo de 1,7%. O aumento de preço compensou 
a redução em 4,2% do volume de vendas.

O mercado de perfumes francês tem como maioria o público feminino, que consome 54% 
em volume e 60% deste consumo é de mulheres com faixa etária entre 45-54 anos. Há que se assinalar 
que as marcas líderes de perfume, não apresentaram mudanças significativas nos últimos anos, assim 
os consumidores são fiéis às marcas que conhecem e preferem, o que torna o mercado mais difícil para 
novos atores, mas cria oportunidades  para a criação de outras edições das marcas já existentes. 

As vendas de cosméticos naturais ou orgânicos avançaram em média 25% ao ano entre 2005 
e 2011, mas elas não representaram mais que 2% do mercado no ano de 2011, segundo informações 
da Consultoria Deloitte. O mercado de cosméticos para homens continua a crescer, mas requer que 
as marcas se adaptem a este novo cliente que reluta em entrar em pontos de vendas considerados 
demasiadamente femininos. 

Segundo informações da L’Oréal, o orçamento mensal do francês para compra de produtos 
de beleza, de higiene é de €  31,00. Ainda, estima-se que a cada dia os franceses comprem 525 mil 
frascos de shampoo, 309 mil produtos de cuidados de beleza e higiene, 157 mil frascos de perfumes, 
sendo que 45 mil para homens. 

O perfil tarifário para este setor compreende tarifas de importação e as tarifas internas que 
são determinadas conforme a área comercial abrangida pelo produto. As principais entidades do setor 
são FFPS (Fédération française de la parfumerie sélective), COSMED (L’Association des PME de la 
Filière Cosmétique) e FEBEA (Fédération des Entrepises de la Beauté). 

b) Análise estatística de comércio exterior 

A presente análise contempla posições da NCM pertencentes aos seguintes capítulos: 33 
– Óleos essenciais e resinóides; produtos de perfumaria ou de toucador preparados e preparações 
cosméticas; 34 - Sabões, agentes orgânicos de superfície, preparações para lavagem, preparações 
lubrificantes, ceras artificiais, ceras preparadas, produtos de conservação e limpeza, velas e artigos 
semelhantes, massas ou pastas para modelar, “ceras para dentistas” e composições para dentistas à base 
de gesso. O parágrafo b.6 que trata da posição tarifária do setor foi elaborado através das 05 primeiras 
posições das importações francesas originárias do Brasil para o mercado francês no ano de 2014 
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através dos códigos NCM 8. Os números foram obtidos através do banco de dados do site prodoua@
ne https://pro.douane.gouv.fr/prodouane.asp da Douane Francesa sobre tarifas de importação. Para 
obtenção de maiores detalhes das demais posições tarifárias é recomendável acessar o site na página 
do “RITA Encyclopédie” que trata da regulamentação francesa e da União Europeia aplicáveis aos 
desembaraços aduaneiros originários do Brasil.

b.1) Importações francesas gerais

O setor registrou em 2011 importações no valor de € 4,3 bilhões, equivalentes a 0,8% do 
total geral importado pelo país naquele ano. Em 2014, o setor registrou importação de € 4,6 bilhões, 
correspondentes a 0,9% do total geral importado pelo país. As importações totais do setor de cosméticos 
e artigos de higiene pessoal na França registraram uma variação percentual de 8% no período 2011-2014.

A posição que mais se destacou no setor 3302-misturas de substâncias odoríferas e misturas, 
soluções alcoólicas, com base em uma ou mais destas substâncias, do tipo utilizado como matéria-
prima para a indústria; outras preparações à base de substâncias odoríferas, dos tipos utilizados para 
a fabricação de bebidas. , que registrou importações, em 2011, no montante de aproximadamente 
€ 1,8 bilhão, o que corresponde a 42,4% do total para o setor e, em 2014, se manteve no mesmo 
patamar registrando € 1,8 bilhão, equivalendo a 40,5% do total das importações do setor, com variação 
percentual de 2,9% no período 2011-2014. 

A segunda posição de destaque em 2011 foi: 3304-produtos de beleza ou de maquilagem 
preparados e preparações para conservação ou cuidados da pele (exceto medicamentos), incluídas 
as preparações antissolares e os bronzeadores; preparações para manicuros e pedicuros que registrou 
€ 834 milhões, sendo responsável por 19,4% das importações do setor. Em 2014 a posição obteve a 
participação de 23,5% registrando aproximadamente € 1 bilhão de importações. O crescimento entre 
2011-2014 foi de 23,5%.

Tabela 10.1 - importações gerais França-mundo 2011-2014 (valores em €)
SH4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.% Δ% 2011-

2014
3301 252.308.895 5,8% 231.353.311 5,2% 283.508.365 6,2% 283.508.365 6,1% 12,4%

3302 1.833.943.671 42,4% 1.869.262.785 41,7% 1.887.756.195 41,3% 1.887.756.195 40,5% 2,9%

3303 330.132.462 7,6% 358.093.690 8,0% 327.430.696 7,2% 314.123.407 6,7% -4,8%

3304 834.966.564 19,3% 911.722.665 20,3% 917.006.464 20,1% 1.031.237.418 22,1% 23,5%

3305 295.518.130 6,8% 320.631.350 7,1% 312.971.983 6,8% 303.691.324 6,5% 2,8%

3306 131.110.389 3,0% 151.963.911 3,4% 169.648.031 3,7% 161.245.730 3,5% 23,0%

3307 349.411.004 8,1% 346.056.308 7,7% 370.409.380 8,1% 356.173.641 7,6% 1,9%

3401 299.785.871 6,9% 297.150.364 6,6% 304.517.813 6,7% 322.797.848 6,9% 7,7%

TOT 4.327.176.986 100% 4.486.234.384 100% 4.573.248.927 100% 4.660.533.928 100% 8%

Fonte: Douane Française 
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Gráfico 10.1 importação setorial

 Fonte: Douane Française 

b.2) Importações francesas originárias do Brasil

No que diz respeito às importações originárias do Brasil, registraram-se, em 2011, importações 
no valor de € 13,7 milhões, equivalentes a 0,3% do total das importações francesas para o setor naquele 
ano. Em 2014, o setor registrou importações oriundas do Brasil de € 9,5 milhões, o que corresponde a 
0,21% do total setorial importado pelo país. As importações setoriais originárias do Brasil registraram 
uma variação percentual negativa 30,42% no período 2011-2014.

A posição que mais se destacou no setor, com origem no Brasil, foi 3301- óleos essenciais, 
desterpenados ou não, incluindo aqueles ditos “concretos” ou “absolutos”; resinóides; oleorresinas de 
extração, que registrou importações em 2011 de € 4,3 milhões, o que corresponde a 31,8% do total 
registrado para o setor; e, em 2014, aferiu € 4,7 milhões, equivalendo a 49,6% do total das importações 
do setor, com variação percentual de 8,5% no período 2011-2014. . 

O segundo destaque é da posição 3304-produtos de beleza ou de maquilagem preparados e 
preparações para conservação ou cuidados da pele (exceto medicamentos), incluídas as preparações 
antissolares e os bronzeadores; preparações para manicuros e pedicuros.Em 2011, registrou € 3,3 
milhõe, equivalendo a 24,4% do setor. Em 2014, houve o registro de € 1,3 milhões, equivalendo a 
14,2% do setor. Entre 2011-2014, houve a variação de negativa de 59,4%. Vale ressaltar que a França 
tem forte presença no mercado mundial de cosméticos, estando presente em 25% do mercado mundial 
e com altos volumes de exportações e forte mercado de marcas internas. 

Tabela 10.2 importações originárias do Brasil, 2011-2014 (valores em €)
SH4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.% Δ% 2011-

2014
3301 4.379.378 31,8% 4.083.702 44,6% 3.297.181 47,4% 4.752.212 49,61% 8,51%
3302 2.919.922 21,2% 1.271.008 13,9% 968.590 13,9% 1.048.447 10,95% -64,09%
3303 200.565 1,5% 191.140 2,1% 143.084 2,1% 365.256 3,81% 82,11%
3304 3.357.498 24,4% 1.682.859 18,4% 1.172.541 16,9% 1.364.167 14,24% -59,37%
3305 1.219.813 8,9% 900.681 9,8% 863.003 12,4% 1.431.238 14,94% 17,33%
3306 976.896 7,1% 488.851 5,3% 61.726 0,9% 28.736 0,30% -97,06%
3307 243.351 1,8% 129.343 1,4% 71.211 1,0% 52.972 0,55% -78,23%
3401 469.372 3,4% 416.083 4,5% 372.791 5,4% 535.496 5,59% 14,09%
TOT. 13.766.795 100,0% 9.163.667 100,0% 6.950.127 100,0% 9.578.524 100,00% -30,42%

Fonte: Douane Française
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Gráfico 10.2 importação setorial originária do Brasil
 

Fonte: Douane Française

b.3) Principais concorrentes

Em 2014, o principal país fornecedor de cosméticos e artigos de higiene pessoal para a França 
foi a Suíça, com 16,65% do total. O Brasil ocupou a 33ª posição no ranking de fornecedores, com 
0,21% da participação total, o que equivale a € 9,5 milhões. Seguiram-se no ranking: Irlanda, com 
15,35%; Alemanha, com 13,41%; Itália, com 9,26%; e Estados Unidos, com 6,56% que em sua maioria, 
nota-se de países desenvolvidos.

Tabela 10.3 - importações francesas, por país, 2014 (valores em €)
Países 2014 Part %

Suíça 776.090.184 16,7%

Irlanda 715.308.914 15,3%

Alemanha 625.047.364 13,4%

Itália 431.776.153 9,3%

Estados Unidos 305.614.699 6,6%

Brasil 9.578.524 0,2%

Total 4.660.533.928 100,0%

Fonte: Douane Française

b.4) Balança comercial bilateral do setor

No que diz respeito à balança comercial bilateral do setor, no período analisado o saldo foi 
favorável à França, com superávits de € 80 milhões, em 2011; € 92 milhões em 2012; € 96 milhões em 
2013; e  € 87 milhões em 2014.

Há registro de exportações de cosméticos e artigos de higiene pessoal brasileiro para a França, 
em valores significativamente inferiores ao fluxo contrário, conforme tabela abaixo. Umas das razões 
que explicam o superávit francês é o aumento das exportações para países emergentes, que inclui o 
Brasil, e que contribui consideravelmente para o crescimento do mercado nos últimos anos.
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Tabela 10.4 Brasil-França saldo - 2011-2014 (valores em €)
Ano 2011 2012 2013 2014
Exportações francesas 94.313.414  101.421.733  103.016.763  96.851.638  
Importações francesas 13.766.795  9.163.667  6.950.127  9.578.524  
Saldo 80.546.619  92.258.066  96.066.636  87.273.114  

Fonte: Douane Française 

b.5) Potencial exportador brasileiro para o mercado francês

De todos os componentes do setor de cosméticos e artigos de higiene pessoal, as mais 
significativas exportações brasileiras encontram-se nos segmentos 3301-óleos essenciais, desterpenados 
ou não, incluindo aqueles ditos “concretos” ou “absolutos”; resinóides; oleorresinas de extração, com 
exportações totais de  US$ 228,6 milhões e  3305- Preparações capilares, com exportações totais de €  
163 milhões em 2014.

Tabela 10.5 - exportação brasileira 2011 (valores em US$)
SH4 VAL Part%
3301 228.609.237 27%
3305 163.103.442 19%
3306 115.502.005 14%
3401 110.675.266 13%
3304 79.177.909 9%
3302 73.525.851 9%
3307 59.293.194 7%
3303 9.701.955 1%
TOTAIS 839.588.859 100%

Fonte: Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior – Alice web2

b.6) Perfil tarifário setorial da França

Segundo os dados do Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior, (AliceWeb), 
da SECEX/MDIC , as posições que registraram as exportações mais elevadas do Brasil para a França 
no ano de 2014 foram as posições: 33019020 - Subprodutos terpênicos residuais da desterpenação dos 
óleos essenciais; 33011290 - Outros óleos essenciais, de laranja; 33011990 - Outros óleos essenciais 
de cítricos; 33059000 - Outras preparações capilares; 33049990 - Outros produtos de beleza ou de 
maquiagem preparados, etc. Assim, estas posições merecem um maior detalhe na análise tarifária. 
Para as posições restantes, é possível proceder a uma análise tarifária através do site do ProDouane da 
aduana francesa, nomeadamente na sua seção “RITA”.

As tarifas aduaneiras na França são impostas ao nível da União Europeia, no quadro da Pauta 
Aduaneira Comum, que é aplicável a partir do momento em que um produto provém de fora da 
União. Assim, as tarifas são as mesmas para todos os países, variando apenas em função do tipo de 
produto, como por vezes taxas internas adicionais.

As posições deste setor são submetidas às tarifas aplicáveis a países terceiros (tarifa erga 
omnes, aplicável uniformemente para todos os países) e à tarifa de integração na nomenclatura pautal 
europeia, mediante a apresentação de um certificado de origem. Observa-se que para a posição 
33019020 a tarifa de importação é de 2,5% sendo que dependendo da área em que os produtos serão 
comercializados as taxas internas variam de 8,5% a 20%.
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No que diz respeito às importações das posições 33011290 e 33011990 a tarifa de importação 
é de 4,4% e as taxas internas variam de 8,5% a 20%.  A importação oriunda de países que compõem o 
grupo tarifário erga omnes, o qual, pertence o Brasil, estão sujeitos a apresentação de um certificado de 
inspeção (Documento código 2015) e serviço de visto (Regulamento nº 1235/2008 de 8 de Dezembro 
de 2008).

Para a posição 33059000, a taxa de importação é zero, porém a tarifa interna é de 8,5% 
para os produtos que tem como destino as regiões de Martinique, Guadeloupe e Réunion. Quanto 
as restrições, é proibida a importação de certos produtos para uso humano que contenham mais de 
éteres de glicol segundo decisões de 24 de agosto de 1999 e 17 de setembro de 2004 3 23 de novembro 
de 2005, segundo informações da ProDouane. 

Para a posição 33049990 a taxa de importação é zero, porém a tarifa interna é de 20 % 
para os produtos que tem como destino regiões da França continental e Córsega. Caso o produto a 
ser importado esteja incluso na lista anexa do Regulamento (CE) nº 338/97 e suas alterações, uma 
autorização de importação deve ser apresentada.

c) Procedimentos normativos de caráter geral para a importação

Desde 2007, O Brasil através da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) faz parte 
do ICCR (International Cooperation on Cosmetic Regulation), uma cooperação multilateral entre 
países, e é o ponto focal da União Europeia quanto aos requerimentos acerca das barreias técnicas ao 
comércio de produtos no espaço do europeu. 

O fabricante deve prezar pela segurança dos produtos e garantir que passem pela avaliação 
de peritos técnicos de segurança científica antes de serem comercializados no mercado europeu. 
Através do regulamento (EC) nº 1223/2009º os responsáveis pela fabricação e em alguns casos os 
distribuidores de cosméticos devem submeter informações dos produtos no portal do CPNP (Cosmetic 
Produts Notification Portal) antes de serem inseridos no mercado. Para tanto, a Comissão Europeia 
disponibiliza em seu site o manual com todos os passos para registros das informações. 

A legislação também prevê que alguns produtos dever ser submetidos a órgãos reguladores 
especiais em função de sua complexidade científica ou potencial risco a saúde do consumidor. Seguem 
os produtos, sobre os quais há ênfase quanto à segurança e legislação aplicáveis: os produtos utilizados 
como corantes capilares, possuem estratégias de avaliação específicas e criteriosas em relação aos 
componentes utilizados, pois são considerados produtos de alto risco à saúde do consumidor. 

Os produtos utilizados como protetores solares, tem sua eficácia tratada como um problema 
de saúde pública. Todos os produtos com filtros UV comercializados no território da União Europeia 
necessitam ser avaliados pelo Comitê Científico Para Segurança do Consumidor e devem possuir 
autorização da Comissão Europeia. 

d) Barreiras à importação

Para este setor, observa-se que as barreiras de importação não se devem à existência de 
barreiras tarifárias ou não tarifárias, mas no contexto em que os países desenvolvidos, o que inclui a 
França, dominam o comércio internacional com a vigorosa capacitação da indústria, o que inclui a 
densa estrutura produtiva, tecnológica e comercial. 

Quando analisamos as tarifas alfandegárias para os principais produtos importados 



O acesso das exportações brasileiras ao mercado europeu: o caso da França

102

originários do Brasil, nota-se que não existem picos tarifários, e as barreiras técnicas perdem sua 
conotação já que, em função da natureza do setor, faz-se necessário a existência de elevados padrões 
técnicos praticados.  Sendo assim, há que se assinalar que as barreiras são de caráter econômico e não 
comercial, pelo alto nível técnico exigido.

e) Principais feiras e eventos do Setor na França

As principais feiras do setor na França são: MDD Expo-Salon International des marques 
de distributeurs alimentaires et DHP: Dograria, perfumaria e higiene (Paris, Maio), Make up (Paris, 
Junho), Cosmeeting-Le Salon revelateur des marques de La Beute (Paris, Setembro), Beauté Sélection 
– Salon profissionnel de la coiffure et des soins esthétiques (Novembro, 2015). 



11 - Setor de Equipamento
Médico-Hospitalar
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11. Setor de Equipamento Médico-Hospitalar

Capítulo e posições tarifárias do Sistema Harmonizado sobre os quais trata esta seção:

90: Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de controle ou de
precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios:

9018: Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, odontologia e veterinária, incluídos 
os aparelhos para cintilografia e outros aparelhos eletromédicos, bem como os aparelhos para 
testes visuais;
9019: Aparelhos de mecanoterapia; aparelhos de massagem; aparelhos de psicotécnica; 
aparelhos de ozonoterapia, de oxigenoterapia, de aerossolterapia, aparelhos respiratórios de 
reanimação e outros aparelhos de terapia respiratória;
9020: Outros aparelhos respiratórios e máscaras contra gases, exceto as máscaras de proteção 
desprovidas de mecanismo e de elemento filtrante amovível;
9021: Artigos e aparelhos ortopédicos, incluídas as cintas e fundas médico-cirúrgicas e 
as muletas; talas, goteiras e outros artigos e aparelhos para fraturas; artigos e aparelhos de 
prótese; aparelhos para facilitar a audição dos surdos e outros aparelhos para compensar 
deficiências ou enfermidades, que se destinam a ser transportados à mão ou sobre as pessoas 
ou a ser implantados no organismo;
9022: Aparelhos de raios X e aparelhos que utilizem radiações alfa, beta ou gama, mesmo 
para usos médicos, cirúrgicos, odontológicos ou veterinários, incluídos os aparelhos de 
radiofotografia ou de radioterapia, os tubos de raios X e outros dispositivos geradores de 
raios X, os geradores de tensão, as mesas de comando, as telas de visualização, as mesas, 
poltronas e suportes semelhantes para exame ou tratamento.

a) Panorama geral do mercado francês de equipamento médico-hospitalar

A França é reconhecida mundialmente por possuir um dos sistemas de saúde mais eficientes 
do mundo. As estimativas são de que, em 2014, a receita do setor tenha sido de aproximadamente € 70 
bilhões . O número de empresas que atuam no setor é de 1.100, sendo que 1.079 estão divididas entre 
820 relacionadas à pesquisa de desenvolvimento e/ou produção e 259 empresas que atuam apenas nas 
atividades de marketing. Além disso, é relevante citar que o setor possui 350 empresas fornecedoras e 
354 distribuidores. A estimativa é que 60 mil pessoas atuam no setor de equipamento médico-hospitalar. 

Em 2009, entre os 10 países que possuem 80% do mercado mundial (US$ 176 bilhões de  
volume de negócios), a França ocupa a 4ª posição com 3,8% e volume de vendas de US$ 8,1 bilhões. 
No 1º lugar está os Estados Unidos com 40,7% e US$ 91,3 bilhões. Em seguida o Japão  com 10,1% e 
US$ 22,7 bilhões. Em 3º lugar a Alemanha com 8,1% do mercado e US$ 18,1 bilhões. Posteriormente 
aparecem Itália, Reino Unido, China, Espanha, Canadá e Suíça. Esta repartição de mercado o caracteriza 
como bastante concentrado, onde apenas 4 países detém mais de 60% do total.

O mercado francês é considerado maduro, tendo como característica importante o 
envelhecimento de sua população. Este cenário se traduz pela produção de alto valor agregado 
apresentando altas taxas de crescimento de venda de implantes não ativos e de produtos de cuidados 
em domicílio.  Nota-se também que aparelhos de raios-X e diagnósticos in vitro têm destaque no setor.

Os dados mais recentes do mercado interno de equipamentos médico-hospitalar são de 2008 
e demonstram que existem duas grandes concentrações no setor: equipamentos de imagens médicas 
e de radiologia (32,80%) e instrumentos e materiais de uso médico e odontológico (67,2%). Estes 
são  subdivididos conforme o gráfico: 28,40% para aparelhos e instrumentos; 20 % de materiais de 
ortopedia e prótese; 6,20% para mobiliário, 4,10%; 8,50% outros. 
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Gráfico 11.1 - Divisão do mercado de equipamentos médico-hospitalares francês 

Fonte : Agence d’intelligence économique-Franche Comté

Vale ressaltar que as vendas estão concentradas pelas filiais de grupos internacionais tais 
como: Johnson&Johnson, GE Healthcare et Becton Dickinson. 

Os pólos de tecnologia, pesquisa e produção estão concentrados nas regiões de Rhônes-
Alpes, Ile-de-France, Nord Pas de Calais, Aquitaine e região PACA (Provence Alpes Côte d’azur). 
As principais associações e entidades representativas do setor são SNITEM (Syndicat National de 
l’Industrie des Technologies Médicales), ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des 
Produits de Santé), APIM (Association pour la Promotion de l’Innovation des Dispositifs Medicaux), 
ACIDIM (Association des Cadres de l’industrie européenne des Dispositifs Médicaux).

b) Análise estatística de comércio exterior 

Esta análise contempla posições da NCM pertencentes aos seguintes capítulos: 90: 
Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de controle ou de 
precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios. O parágrafo b.6 que 
trata da posição tarifária do setor foi elaborado através das 05 primeiras posições das importações 
francesas originárias do Brasil para o mercado francês no ano de 2014 através dos códigos NCM 
8. Os números foram obtidos através do banco de dados do site ProDouane da alfândega Francesa 
sobre tarifas de importação. Para obtenção de maiores detalhes das demais posições tarifárias é 
recomendável acessar o site na página do “Rita Encyclopédie” que trata da regulamentação francesa e 
da União Europeia aplicável aos desembaraços aduaneiros originários do Brasil.

b.1) Importações francesas gerais

O setor registrou, em 2011, importações no valor de € 7,4 bilhões, equivalentes a 1,5% do total geral 
importado pelo país naquele ano. Em 2014, o setor registrou importação de  € 7,5 bilhões, correspondentes a 
1,5% do total geral importado pelo país. As importações totais do setor de equipamentos médico-hospitalar 
na França registraram uma variação percentual marginal de 1% no período 2011-2014.

A posição que mais se destacou no setor foi 9018: Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, 
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odontologia e veterinária, incluídos os aparelhos para cintilografia e outros aparelhos eletromédicos, bem 
como os aparelhos para testes visuais, que registrou importações, em 2011, no montante de aproximadamente  
€ 3 bilhões, correspondendo a 43,3% do setor e, em 2014, alcançou  € 3,3 bilhões, equivalendo a 45% do 
total das importações do setor, com variação percentual positiva de 5,1% no período 2011-2014. 

Tabela 11.1 - Importações gerais França-mundo 2011-2014 (valores em €)
SH4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.% Δ% 2011-

2014
9018 3.235.119.592 43,3% 3.311.635.923 43,4% 3.447.099.713 44,8% 3.398.612.853 45,0% 5,1%
9019 367.178.451 4,9% 386.860.866 5,1% 379.827.377 4,9% 410.905.816 5,4% 11,9%
9020 44.967.161 0,6% 46.169.585 0,6% 49.398.778 0,6% 48.667.226 0,6% 8,2%
9021 2.970.818.320 39,8% 3.021.276.517 39,6% 2.978.711.630 38,8% 2.928.521.024 38,8% -1,4%
9022 852.414.121 11,4% 859.437.494 11,3% 831.600.582 10,8% 757.829.290 10,0% -11,1%
Total 7.470.497.645 100% 7.625.380.385 100% 7.686.638.080 100% 7.544.536.209 100% 1%

 Fonte: Douane Française DGDDI/CID

Gráfico 11.2 Importação setorial 

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.2) Importações francesas originárias do Brasil

Em 2011, as importações provenientes do Brasil alcançaram valor de € 7,4 milhões, equivalentes 
a 0,1% do total setorial das importações francesas. Em 2014, o setor registrou importações oriundas do 
Brasil de € 5,1 milhões, o que corresponde a 0,07% do total setorial importado pelo país. As importações 
setoriais originárias do Brasil registraram uma variação de -30,1% no período 2011-2014.

A posição que mais se destacou no setor, foi 9021: Artigos e aparelhos ortopédicos, incluídas 
as cintas e fundas médico-cirúrgicas e as muletas; talas, goteiras e outros artigos e aparelhos para 
fraturas; artigos e aparelhos de prótese; aparelhos para facilitar a audição dos surdos e outros aparelhos 
para compensar deficiências ou enfermidades, que se destinam a ser transportados à mão ou sobre 
as pessoas ou a ser implantados no organismo, que registrou importações  de € 4,5 milhões, o que 
corresponde a 61,5% do total registrado para o setor; e em 2014, aferiu  € 4,2 milhões, equivalendo a 
81,2% do total das importações do setor, com variação de -7,7% no período 2011-2014.

Podemos destacar também a posição 9018: Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, 
odontologia e veterinária, incluídos os aparelhos para cintilografia e outros aparelhos eletromédicos, 
bem como os aparelhos para testes visuais, que registrou importações de € 4,5 milhões em 2011, 
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representando 37,6% das importações do setor. Em 2014, as importações atingiram € 940 mil, o que 
corresponde a 18,1% das importações do setor, registrando assim variação de -66,4% entre 2011-2014.

Tabela 11.2 Importações originárias do Brasil, 2011-2014 (valores em €)
SH4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.% Δ% 2011-

2014
9018 2.795.714 37,6% 2.908.043 50,5% 1.955.089 38,1% 940.534 18,1% -66,4%
9019 8.174 0,1% 7.214 0,1% 891 0,0% 6.371 0,1% -22,1%
9020 27.012 0,4% 13.810 0,2% 10.257 0,2% 15.637 0,3% -42,1%
9021 4.573.684 61,5% 2.819.463 49,0% 3.121.113 60,9% 4.221.569 81,2% -7,7%
9022 34.164 0,5% 4.613 0,1% 37.975 0,7% 13.658 0,3% -60,0%
TOT. 7.438.748 100% 5.753.143 100% 5.125.325 100% 5.199.783 100% -30,1%

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

Gráfico 11.3 Importação setorial originária do Brasil

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.3) Principais concorrentes

Em 2014, o principal país fornecedor de equipamentos médico-hospitalares para a França 
foram os Estados Unidos da América, com 23,77% do total. O Brasil ocupou a 47ª posição no ranking de 
fornecedores, com 0,1% da participação total, o que equivale a € 5,1 milhões. Após os Estados Unidos da 
América seguiram: Suíça, com 16,9%; Alemanha, com 11,59%; China, com 4,4%; e Holanda, com 4,09%. 
Os países listados entre os maiores importadores  para o mercado francês são também os principais 
atores no mercado mundial de equipamentos médico-hospitalares. Os Estados Unidos além de liderarem 
o ranking das importações francesas, detêm 40,7% na participação do mercado mundial. 

Tabela 11.4 - importações francesas, por país, 2014 (valores em €)
Países 2014 Part. %
Estados Unidos 1.793.120.487 23,77 %
Suíça 1.277.731.079 16,94 %
Alemanha 874.407.013 11,59 %
China 331.794.333 4,40 %
Holanda 308.498.313 4,09 %
Brasil 5.197.769 0,1 %
Total 4.660.533.928 100,0 %

Fonte: Douane Française DGDDI/CID
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b.4) Balança Comercial Bilateral do Setor

O saldo da balança comercial bilateral foi favorável à França, com superávits de € 46,5 
milhões, em 2011; € 43,3 milhões em 2012; € 50,3 milhões em 2013; e € 60,3 milhões em 2014. Há 
registro de exportações de equipamentos médico-hospitalares brasileiros para a França, em valores 
significativamente inferiores às importações, conforme tabela abaixo.

Tabela 11.5 Brasil-França saldo 2011-2014 (valores em €)
Ano 2011 2012 2013 2014
Exportações francesas 53.973.742  49.141.501  55.451.148  65.546.979  
Importações francesas 7.438.748  5.753.143  5.125.325  5.199.783  
Saldo 46.534.994  43.388.358  50.325.823  60.347.196  

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.5) Potencial exportador brasileiro para o mercado francês

De todos os componentes do setor de equipamentos médico-hospitalar, as mais significativas 
exportações brasileiras encontram-se nos segmentos “9018: Instrumentos e aparelhos para medicina, 
cirurgia, odontologia e veterinária, incluídos os aparelhos para cintilografia e outros aparelhos 
eletromédicos, bem como os aparelhos para testes visuais.”, com exportações totais de € 157,6 milhões, 
e “9021: Artigos e aparelhos ortopédicos, incluídas as cintas e fundas médico-cirúrgicas e as muletas; 
talas, goteiras e outros artigos e aparelhos para fraturas; artigos e aparelhos de prótese; aparelhos para 
facilitar a audição dos surdos e outros aparelhos para compensar deficiências ou enfermidades, que 
se destinam a ser transportados à mão ou sobre as pessoas ou a ser implantados no organismo”, com 
exportações totais de € 6,7 milhões, em 2014.

A posição 9018, que registrou exportações de US$ 157,6 milhões e representando 48,07% foi o 
1° lugar das exportações brasileiras gerais do setor. Essa posição também foi destaque das exportações 
brasileiras para o mercado francês atingindo em 2011 o 1° lugar com 37,6% do total do setor. Em 2014, 
o volume das exportações brasileiras para o mercado francês foi reduzido, atingindo 18,1% do setor e 
ocupando o 2° lugar.

Tabela 11.6 - exportação brasileira 2011 (valores em US$)
SH4 Valor Part%
9018 157.664.536 48,07 %
9021 151.218.291 46,11 %
9022 10.995.532 3,35 %
9019 6.799.901 2,07 %
9020 1.305.832 0,40 %
TOTAIS 327.984.092,000 100,00 %

Fonte: MDIC - http://aliceweb2.mdic.gov.br

b.6) Perfil tarifário setorial da França

Segundo os dados do Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior ,(AliceWeb), 
da SECEX / MDIC, as posições que registraram as exportações mais elevadas do Brasil para a França no 
ano de 2014 foram as posições: 90212900 - Outros artigos e aparelhos de prótese dentária; 90213980 - 
Outros artigos e aparelhos de prótese; 90213190 - Outras próteses articulares; 90213919 - Outras válvulas 
cardíacas; 90189095 - Grampos e clipes, seus aplicadores e extratores. Assim, estas posições merecem um 
maior detalhe na análise tarifária. Para as posições restantes, é possível proceder a uma análise tarifária 
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através do site do ProDouane da alfândega francesa, nomeadamente na sua seção “Rita”.

As tarifas aduaneiras na França são impostas pela União Europeia, no âmbito da Pauta 
Aduaneira Comum, para o produto que provém de países não membros da UE. Assim, as tarifas são 
as mesmas para todos os países, variando apenas em função do tipo de produto, e de eventuais taxas 
internas adicionais.

As posições deste setor são submetidas às tarifas aplicáveis a países terceiros (tarifa erga 
omnes, aplicável uniformemente para todos os países) e à tarifa de integração na nomenclatura pautal 
europeia, mediante a apresentação de um certificado de origem. Conforme consulta realizada, as 
posições deste setor não apresentam tarifas de importação, sendo evidenciado como 0% quando da 
consulta ao site do ProDouane.  Entretanto, há que se assinalar que todos as posições estão sujeitas 
a tributação interna, através do imposto TVA (Taxe sur la valeur ajoutée - Imposto sobre Valor 
Agregado), o qual, pode variar conforme região de comercialização.

c) Procedimentos normativos de caráter geral para a importação 

Os procedimentos normativos de importação para os produtos deste setor tem caráter 
fiscalizador. Os procedimentos se baseiam em decretos e regulamentações, os quais, são específicos 
quanto às informações necessárias para entrada do produto no espaço da União Europeia

A posição 90212900, que encabeçou as exportações brasileiras para o mercado francês no ano 
de 2014 possui como principais procedimentos de importação: os dispositivos produzidos sob medida 
devem ser acompanhados de uma declaração, que deve conter informações de modo a identificar 
o dispositivo em questão; que se destina ao uso exclusivo de um conjunto de dados específicos de 
pacientes; conter informações da autoridade médica responsável pela receita médica; informações 
que revelem se as características específicas do dispositivo em questão estão em conformidade com os 
requisitos essenciais conforme legislação específica aplicável, indicando também quais requisitos não 
foram atendidos, bem como as justificativas. 

Além disso, o dispositivo deve conter documentação para verificar a fabricação, desempenho, 
incluindo o funcionamento previsto de modo a permitir a avaliação da conformidade com os requisitos 
do Código da Saúde Pública francês. Para as demais posições de destaque no cenário de exportações 
brasileiras gerais em 2014, destacam-se medidas de proteção ao consumidor, com a submissão a 
decretos e dispositivos médicos específicos. 

Há que se assinalar também que a adequação as normas ambientas europeias tem sido um 
diferencial no âmbito das importações para o mercado europeu. Equipamentos de saúde fabricados no 
Brasil devem estar a partir de 2014, dentro das normas de responsabilidade ambiental de resíduos sólidos 
para comercialização na Europa. Os equipamentos recebem um selo com o conceito de consumo verde. 

d) Barreiras à importação

Não foram encontradas barreiras à importação que mereçam ser mencionadas. Porém, vale 
ressaltar que em função da complexidade técnica do setor, a União Europeia através de seus órgãos 
reguladores, aplica medidas restritas e específicas de modo a garantir alto nível de segurança do 
mercado interno.  

e) Principais feiras e eventos do Setor na França

As principais feiras do setor na França são: Salons Santé Autonomie (Paris, maio), Europack-
Euromanut-CFIA (Lyon, novembro)
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12.  Eletro-eletrônicos

Capítulo e posições tarifárias do Sistema Harmonizado sobre os quais trata esta seção:

85: Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução 
de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e 
acessórios:

8501: Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos eletrogêneos;
8502: Grupos eletrogêneos e conversores rotativos elétricos;
8503: Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas das 
posições 85.01 ou 85.02;
8504: Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (retificadores, por exemplo), 
bobinas de reatância e de auto-indução;
8505: Eletroímãs; ímãs permanentes e artefatos destinados a tornarem-se ímãs 
permanentes após magnetização; placas, mandris e dispositivos semelhantes, magnéticos ou 
eletromagnéticos, de fixação; acoplamentos, embreagens, variadores de velocidade e freios, 
eletromagnéticos; cabeças de elevação eletromagnéticas;
8506: Pilhas e baterias de pilhas, elétricas;
8507: Acumuladores elétricos e seus separadores, mesmo de forma quadrada ou retangular.
8508: Aspiradores;
8509: Aparelhos eletromecânicos de motor elétrico incorporado, de uso doméstico, exceto os 
aspiradores da posição 85.08;
8510: Aparelhos ou máquinas de barbear, máquinas de cortar o cabelo ou de tosquiar e 
aparelhos de depilar, de motor elétrico incorporado;
8512: Aparelhos elétricos de iluminação ou de sinalização (exceto os da posição 85.39), 
limpadores de párabrisas, degeladores e desembaçadores (desembaciadores) elétricos, dos 
tipos utilizados em ciclos e automóveis;
8513: Lanternas elétricas portáteis destinadas a funcionar por meio de sua própria fonte de 
energia (por exemplo, de pilhas, de acumuladores, de magnetos), excluídos os aparelhos de 
iluminação da posição 85.12;
8516: Aquecedores elétricos de água, incluídos os de imersão; aparelhos elétricos para 
aquecimento de ambientes, do solo ou para usos semelhantes; aparelhos eletrotérmicos para 
arranjos do cabelo (por exemplo, secadores de cabelo, frisadores, aquecedores de ferros de 
frisar) ou para secar as mãos; ferros elétricos de passar; outros aparelhos eletrotérmicos para 
uso doméstico; resistências de aquecimento, exceto as da posição 85.45;
8517: Aparelhos telefônicos, incluídos os telefones para redes celulares e para outras redes 
sem fio; outros aparelhos para transmissão ou recepção de voz, imagens ou outros dados, 
incluídos os aparelhos para comunicação em redes por fio ou redes sem fio (tal como um 
rede local (LAN) ou uma rede de área estendida (WAN)), exceto os aparelhos das posições 
84.43, 85.25, 85.27 ou 85.28 91;
8518: Microfones e seus suportes; alto-falantes, mesmo montados nos seus receptáculos; fones 
de ouvido, mesmo combinados com um microfone, e conjuntos ou sortidos constituídos 
por um microfone e um ou mais alto-falantes; amplificadores elétricos de audiofreqüência; 
aparelhos elétricos de amplificação de som;
8519: Aparelhos de gravação de som; aparelhos de reprodução de som; aparelhos de gravação 
e de reprodução de som;
8521: Aparelhos videofônicos de gravação ou de reprodução, mesmo incorporando um 
receptor de sinais videofônicos;
8522: Partes e acessórios reconhecíveis como sendo exclusiva ou principalmente destinados 
aos aparelhos das posições 85.19 a 85.21;
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8523: Discos, fitas, dispositivos de armazenamento não-volátil de dados à base de 
semicondutores, “cartões inteligentes” (“smart cards”) e outros suportes para gravação de som 
ou para gravações semelhantes, mesmo gravados, incluídos as matrizes e moldes galvânicos 
para fabricação de discos, exceto os produtos do Capítulo 37;
8525: Aparelhos transmissores (emissores) para radiodifusão ou televisão, mesmo 
incorporando um aparelho receptor ou um aparelho de gravação ou de reprodução de som; 
câmeras de televisão, câmeras fotográficas digitais e câmeras de vídeo;
8526: Aparelhos de radiodetecção e de radiossondagem (radar), aparelhos de radionavegação 
e aparelhos de radiotelecomando;
8527: Aparelhos receptores para radiodifusão, mesmo combinados num mesmo invólucro, 
com um aparelho de gravação ou de reprodução de som, ou com um relógio;
8528: Monitores e projetores, que não incorporem aparelho receptor de televisão; aparelhos 
receptores de televisão, mesmo que incorporem um aparelho receptor de radiodifusão ou um 
aparelho de gravação ou de reprodução de som ou de imagens;
8529: Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das 
posições 85.25 a 85.28;
8530: Aparelhos elétricos de sinalização (excluindo os de transmissão de mensagens), de 
segurança, de controle e de comando, para vias férreas ou semelhantes, vias terrestres ou 
fluviais, para áreas ou parques de estacionamento, instalações portuárias ou para aeródromos 
(exceto os da posição 86.08);
8531: Aparelhos elétricos de sinalização acústica ou visual (por exemplo, campainhas, sirenes, 
quadros indicadores, aparelhos de alarme para proteção contra roubo ou incêndio), exceto os 
das posições 85.12 ou 85.30;
8532: Condensadores elétricos, fixos, variáveis ou ajustáveis;
8533: Resistências elétricas (incluídos os reostatos e os potenciômetros), exceto de 
aquecimento;
8534: Circuitos impressos;
8535: Aparelhos para interrupção, seccionamento, proteção, derivação, ligação ou conexão 
de circuitos elétricos (por exemplo, interruptores, comutadores, corta-circuitos, pára-raios, 
limitadores de tensão, eliminadores de onda, tomadas de corrente e outros conectores, caixas 
de junção), para tensão superior a 1.000V;
8536: Aparelhos para interrupção, seccionamento, proteção, derivação, ligação ou conexão 
de circuitos elétricos (por exemplo, interruptores, comutadores, relés, corta-circuitos, 
eliminadores de onda, plugues e tomadas de corrente, suportes para lâmpadas e outros 
conectores, caixas de junção), para uma tensão não superior a 1.000V; conectores para fibras 
ópticas, feixes ou cabos de fibras ópticas;
8537: Quadros, painéis, consoles, cabinas, armários e outros suportes com dois ou mais 
aparelhos das posições 85.35 ou 85.36, para comando elétrico ou distribuição de energia 
elétrica, incluídos os que incorporem instrumentos ou aparelhos do Capítulo 90, bem como 
os aparelhos de comando numérico, exceto os aparelhos de comutação da posição 85.17 92
8538: Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das 
posições 85.35, 85.36 ou 85.37;
8539: Lâmpadas e tubos elétricos de incandescência ou de descarga, incluídos os artigos 
denominados “faróis e projetores, em unidades seladas” e as lâmpadas e tubos de raios 
ultravioletas ou infravermelhos; lâmpadas de arco;
8540: Lâmpadas, tubos e válvulas, eletrônicos, de cátodo quente, cátodo frio ou fotocátodo 
(por exemplo, lâmpadas, tubos e válvulas, de vácuo, de vapor ou de gás, ampolas retificadoras 
de vapor de mercúrio, tubos catódicos, tubos e válvulas para câmeras de televisão), exceto os 
da posição 85.39;
8541: Diodos, transistores e dispositivos semelhantes semicondutores; dispositivos 
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fotossensíveis semicondutores, incluídas as células fotovoltaicas, mesmo montadas em 
módulos ou em painéis; diodos emissores de luz; cristais piezelétricos montados;
8542: Circuitos integrados eletrônicos;
8544: Fios, cabos (incluídos os cabos coaxiais) e outros condutores, isolados para usoselétricos 
(incluídos os envernizados ou oxidados anodicamente), mesmo com peças de conexão; 
cabos de fibras ópticas, constituídos de fibras embainhadas individualmente, mesmo com 
condutores elétricos ou munidos de peças de conexão;
8545: Eletrodos de carvão, escovas de carvão, carvões para lâmpadas ou para pilhas e outros 
artigos de grafita ou de carvão, com ou sem metal, para usos elétricos;
8546: Isoladores de qualquer matéria, para usos elétricos;
8547: Peças isolantes inteiramente de matérias isolantes, ou com simples peças metálicas 
de montagem (suportes roscados, por exemplo) incorporadas na massa, para máquinas, 
aparelhos e instalações elétricas, exceto os isoladores da posição 85.46; tubos isoladores e 
suas peças de ligação, de metais comuns, isolados interiormente;
8548: Desperdícios e resíduos de pilhas, de baterias de pilhas e de acumuladores, elétricos; 
pilhas, baterias de pilhas e acumuladores, elétricos, inservíveis; partes elétricas de máquinas 
e aparelhos, não especificadas nem compreendidas em outras posições do presente Capítulo.

90: Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de controle ou de 
precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios:

9007: Câmeras e projetores, cinematográficos, mesmo com aparelhos de gravação ou de 
reprodução de som incorporados;
9008: Aparelhos de projeção fixa; câmeras fotográficas, de ampliação ou de redução.

a) Panorama geral do mercado francês de eletro-eletrônicos

O mercado de eletroeletrônicos vem nas últimas duas décadas se tornando cada vez mais 
potente e inovador. Em 2005 a China tornou-se o maior produtor mundial, de eletrônicos ultrapassando 
os Estados Unidos em valor bruto. A China lidera o ranking mundial, seguida dos Estados Unidos, 
Japão, Coréia do Sul e Alemanha. O Brasil se encontra no 10º lugar e a França não figura entre os 
maiores produtores mundiais do setor.

No ano de 2012, de acordo com consultoria Accenture, a França estava em 8º lugar no que 
tange ao  valor médio gasto com aparelhos eletrônicos e intenção de compra. É importante ressaltar 
que as primeiras posições foram da China, Brasil, Rússia, Japão e Índia. As últimas, Suécia, Estados 
Unidos e Reino Unido.

O número estimado de empresas do setor em 2013 é de 4.445 com aproximadamente 87.000 
postos de trabalho. A crise financeira de 2008 causou a queda da demanda por produtos eletroeletrônicos 
impactando fortemente as indústrias do setor. Os principais desafios para recuperação da indústria são 
acesso ao crédito, primordial em função das necessidades de infraestrutura de suprimentos, logística e 
produção industrial e, investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D). 

A França apresenta sinais de recuperação. Segundo a consultoria francesa GFK, em 2014 
houve um crescimento estimado de 0,7% (€ 15,6 bilhões) no faturamento do setor em 2013, o 
faturamento do setor caiu 1,9%, devido principalmente à saturação do mercado, onde mais de ¾ dos 
lares franceses já possuem televisores, computadores, câmeras, etc.

No entanto, mesmo com a saturação do mercado, o consumidor francês busca cada vez mais 
aparelhos que se conectam a internet, pois esta categoria representa € 11,5 bilhões no faturamento ou 
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2/3 do volume de negócios na França. As vendas de conectados, como computadores, smartphones 
ou tablets chegaram a 30 milhões de unidades em 2013, impulsionando as vendas de outros aparelhos 
como impressoras, alto-falantes, telas planas, etc. (14 milhões de unidades vendidas no ano de 2013). 

O mercado de eletrodomésticos, em 2014, registrou crescimento de 1,4%, já em 2013 houve 
retração de -1,3%. As vendas em 2014 alcançaram € 7,6 bilhões com 14,5 milhões de produtos 
vendidos. As lojas especializadas são os principais distribuidores de produtos do setor, são elas: Darty, 
Conforama e Boulanger.

As associações profissionais do setor são: FENACEREM (Fédération du Commerce et 
Services de l’Electrodomestique et du Multimedia), GIFAM (Groupe Interprofessionnel de Fabricants 
d’Appareils d’Equipaments Ménagers).

b) Análise estatística de comércio exterior 

A presente análise contempla posições da NCM pertencentes aos seguintes capítulos: 85: 
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução 
de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes 
e acessórios; 90: Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, 
de controle ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios. O 
parágrafo b.6 que trata da posição tarifária do setor foi elaborado através das 05 primeiras posições 
das importações francesas originárias do Brasil para o mercado francês no ano de 2014 através dos 
códigos NCM8. Os números foram obtidos através do banco de dados do site ProDouane da alfândega 
Francesa sobre tarifas de importação. Para obtenção de maiores detalhes das demais posições tarifárias 
é recomendável acessar o site na página do “RITA Encyclopédie” que trata da regulamentação francesa 
e da União Europeia aplicável aos desembaraços aduaneiros originários do Brasil.

b.1) Importações francesas gerais

O setor registrou, em 2011, importações no valor de € 43,2 bilhões, equivalentes a 8,4% do total 
geral importado pelo país naquele ano. Em 2014, o setor registrou importação de aproximadamente € 
40 bilhões, correspondentes a 8,0% do total geral importado pelo país. As importações totais do setor 
de eletro-eletrônicos na França registraram uma variação de -7,7% no período 2011-2014.

A posição que mais se destacou no setor foi “8517: Aparelhos telefônicos, incluídos os 
telefones para redes celulares e para outras redes sem fio; outros aparelhos para transmissão ou 
recepção de voz, imagens ou outros dados, incluídos os aparelhos para comunicação em redes por fio 
ou redes sem fio (tal como um rede local (LAN) ou uma rede de área estendida (WAN)), exceto os 
aparelhos das posições 84.43, 85.25, 85.27 ou 85.28 91”, que registrou importações, em 2011, de € 7,7 
bilhões (17,8% do setor ) e, em 2014, € 8,7 bilhões , equivalendo a 21,9% do total das importações do 
setor, com variação de 13,8% no período 2011-2014. Uma possível razão para explicar esse aumento é 
a popularização e difusão dos aparelhos celulares, smartphones e tablets na França.
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Tabela 12.1 - Importações gerais França-mundo 2011-2014 (valores em €)
SH4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.% Δ% 2011-2014
8501 1.238.796.815 2,9% 1.275.618.244 3,1% 1.292.619.224 3,2% 1.273.006.315 3,2% 2,8%
8502 334.188.640 0,8% 351.101.435 0,9% 198.648.445 0,5% 275.131.201 0,7% -17,7%
8503 617.555.189 1,4% 591.776.616 1,4% 561.322.063 1,4% 698.219.202 1,7% 13,1%
8504 1.884.718.441 4,4% 1.767.631.769 4,3% 1.730.011.644 4,3% 1.689.972.309 4,2% -10,3%
8505 208.420.606 0,5% 178.984.622 0,4% 175.853.357 0,4% 172.388.355 0,4% -17,3%
8506 193.594.984 0,4% 191.842.280 0,5% 204.579.536 0,5% 200.513.606 0,5% 3,6%
8507 923.797.585 2,1% 1.083.921.761 2,6% 1.221.462.728 3,0% 1.222.927.300 3,1% 32,4%
8508 345.253.982 0,8% 348.649.173 0,8% 339.474.805 0,8% 348.887.806 0,9% 1,1%
8509 286.530.034 0,7% 332.864.312 0,8% 337.523.680 0,8% 367.861.560 0,9% 28,4%
8510 110.271.448 0,3% 118.570.887 0,3% 119.149.422 0,3% 137.581.943 0,3% 24,8%
8512 657.505.336 1,5% 656.923.949 1,6% 715.911.126 1,8% 771.999.507 1,9% 17,4%
8513 81.119.395 0,2% 81.751.958 0,2% 74.629.344 0,2% 80.561.161 0,2% -0,7%
8516 1.804.643.532 4,2% 1.861.860.525 4,5% 1.821.397.951 4,5% 1.937.464.323 4,8% 7,4%
8517 7.708.663.092 17,8% 8.365.238.317 20,4% 8.730.902.620 21,6% 8.769.207.070 21,9% 13,8%
8518 561.518.411 1,3% 644.608.677 1,6% 657.963.792 1,6% 728.953.181 1,8% 29,8%
8519 161.176.724 0,4% 160.221.777 0,4% 132.138.052 0,3% 123.540.324 0,3% -23,4%
8521 715.247.651 1,7% 361.693.581 0,9% 238.903.327 0,6% 180.394.121 0,5% -74,8%
8522 37.575.988 0,1% 46.847.731 0,1% 38.644.488 0,1% 26.544.341 0,1% -29,4%
8523 1.923.809.974 4,4% 1.822.188.375 4,4% 1.806.646.394 4,5% 1.725.638.491 4,3% -10,3%
8525 1.051.349.031 2,4% 1.059.968.466 2,6% 946.658.269 2,3% 800.276.090 2,0% -23,9%
8526 526.433.762 1,2% 496.348.024 1,2% 418.763.679 1,0% 365.643.376 0,9% -30,5%
8527 449.240.969 1,0% 380.580.313 0,9% 344.814.559 0,9% 340.740.966 0,9% -24,2%
8528 3.359.615.522 7,8% 2.707.490.038 6,6% 2.615.293.943 6,5% 2.508.050.530 6,3% -25,3%
8529 658.871.471 1,5% 609.386.854 1,5% 538.870.887 1,3% 442.992.561 1,1% -32,8%
8530 45.567.339 0,1% 43.484.935 0,1% 40.174.927 0,1% 58.700.051 0,1% 28,8%
8531 522.188.421 1,2% 540.577.960 1,3% 547.507.989 1,4% 592.172.465 1,5% 13,4%
8532 163.218.441 0,4% 155.431.862 0,4% 162.437.123 0,4% 172.279.217 0,4% 5,6%
8533 134.437.872 0,3% 132.835.341 0,3% 133.021.521 0,3% 141.562.767 0,4% 5,3%
8534 341.696.644 0,8% 341.677.089 0,8% 346.810.625 0,9% 363.360.757 0,9% 6,3%
8535 199.291.662 0,5% 203.257.573 0,5% 186.828.092 0,5% 178.484.177 0,4% -10,4%
8536 2.537.462.258 5,9% 2.513.204.203 6,1% 2.588.483.367 6,4% 2.532.848.556 6,3% -0,2%
8537 894.558.392 2,1% 946.341.420 2,3% 1.020.641.107 2,5% 1.111.591.815 2,8% 24,3%
8538 1.003.804.557 2,3% 971.843.144 2,4% 977.058.991 2,4% 948.617.148 2,4% -5,5%
8539 754.775.119 1,7% 732.658.340 1,8% 725.263.305 1,8% 658.476.049 1,6% -12,8%
8540 84.352.689 0,2% 69.162.534 0,2% 79.004.870 0,2% 70.399.338 0,2% -16,5%
8541 3.287.532.172 7,6% 1.446.252.169 3,5% 1.216.367.833 3,0% 1.178.453.237 2,9% -64,2%
8542 4.124.220.671 9,5% 4.263.621.641 10,4% 3.988.285.384 9,9% 3.615.124.309 9,0% -12,3%
8544 3.055.982.855 7,1% 2.933.067.977 7,1% 2.783.592.898 6,9% 2.828.535.916 7,1% -7,4%
8545 85.315.139 0,2% 82.214.258 0,2% 97.876.358 0,2% 87.251.352 0,2% 2,3%
8546 47.576.215 0,1% 47.170.887 0,1% 47.088.468 0,1% 52.288.952 0,1% 9,9%
8547 66.319.403 0,2% 64.058.540 0,2% 66.934.289 0,2% 64.692.754 0,2% -2,5%
8548 81.521.931 0,2% 72.026.416 0,2% 72.753.916 0,2% 84.857.306 0,2% 4,1%
9007 41.082.406 0,1% 41.862.457 0,1% 30.916.839 0,1% 31.830.886 0,1% -22,5%
9008 3.717.818 0,0% 3.569.205 0,0% 13.826.924 0,0% 24.174.756 0,1% 550,2%
TOT. 43.314.520.58 100% 41.100.387.63 100% 41.100.387.63 100% 40.387.058.16 100% -7,7%

Fonte: Douane Française DGDDI/CID
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Gráfico 12.1 Importação Setorial

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.2) Importações francesas originárias do Brasil

Em 2011, as importações provenientes do Brasil alcançaram valor de € 49,4 milhões, equivalentes a 
0,1% do total setorial das importações francesas. Em 2014, o setor registrou importações oriundas do Brasil 
de € 57,7 milhões, o que corresponde a 0,14% do total setorial importado pelo país. As importações setoriais 
originárias do Brasil registraram uma variação de 16,8% no período 2011-2014.

A posição que mais se destacou no setor, foi “8537: Quadros, painéis, consoles, cabinas, armários e 
outros suportes com dois ou mais aparelhos das posições 85.35 ou 85.36, para comando elétrico ou distribuição 
de energia elétrica, incluídos os que incorporem instrumentos ou aparelhos do Capítulo 90, bem como os 
aparelhos de comando numérico, exceto os aparelhos de comutação da posição 85.17 92”, que registrou 
importações, em 2011, de € 10,3 milhões  o que corresponde a 21% do total registrado para o setor.  

Em 2014, a posição que mais se destacou foi “8501: Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos 
eletrogêneos”, que aferiu € 16,9 milhões  de importação, equivalendo a 29,4% do do setor, com variação 
percentual de 117,4% no período 2011-2014.
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Tabela 12.2 Importações originárias do Brasil, 2011-2014 (valores em €)
SH4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.% Δ% 2011-2014
8501 7.818.405 15,8% 22.196.242 39,3% 16.324.063 25,3% 16.999.355 29,4% 117,4%
8502 0 0,0% 43.726 0,1% 0 0,0% 0 0,0% -
8503 411.156 0,8% 558.040 1,0% 503.804 0,8% 417.671 0,7% 1,6%
8504 504.935 1,0% 1.171.746 2,1% 3.145.156 4,9% 4.114.061 7,1% 714,8%
8505 18.861 0,0% 17.416 0,0% 15.691 0,0% 53.208 0,1% 182,1%
8506 3.311 0,0% 1.168 0,0% 7.821 0,0% 992 0,0% -70,0%
8507 1.104.215 2,2% 866.314 1,5% 319.514 0,5% 394.832 0,7% -64,2%
8508 125 0,0% 556 0,0% 4.126 0,0% 476 0,0% 280,8%
8509 231.427 0,5% 108.086 0,2% 155.238 0,2% 11.123 0,0% -95,2%
8510 202 0,0% 6.736 0,0% 818 0,0% 569 0,0% 181,7%
8512 318.387 0,6% 283.319 0,5% 329.052 0,5% 203.950 0,4% -35,9%
8513 0 0,0% 12 0,0% 639 0,0% 2.201 0,0% -
8516 11.839 0,0% 133.003 0,2% 27.402 0,0% 146.011 0,3% 1133,3%
8517 2.785.562 5,6% 6.084.074 10,8% 7.400.931 11,5% 4.986.591 8,6% 79,0%
8518 25.425 0,1% 46.659 0,1% 64.641 0,1% 22.252 0,0% -12,5%
8519 0 0,0% 0 0,0% 5.158 0,0% 619 0,0% -
8521 970 0,0% 4.492 0,0% 21.417 0,0% 7.087 0,0% 630,6%
8522 22.395 0,0% 76.521 0,1% 81.679 0,1% 29.996 0,1% 33,9%
8523 76.342 0,2% 244.769 0,4% 1.005.278 1,6% 590.036 1,0% 672,9%
8525 10.718 0,0% 85.631 0,2% 35.271 0,1% 96.606 0,2% 801,3%
8526 5.113.013 10,3% 3.967.299 7,0% 2.911.877 4,5% 2.573.528 4,5% -49,7%
8527 54.762 0,1% 92.730 0,2% 34.375 0,1% 195.781 0,3% 257,5%
8528 19.745 0,0% 109.739 0,2% 119.323 0,2% 173.479 0,3% 778,6%
8529 5.683.122 11,5% 1.857.308 3,3% 1.511.834 2,3% 683.905 1,2% -88,0%
8530 200.291 0,4% 4.076 0,0% 0 0,0% 357 0,0% -99,8%
8531 121.866 0,2% 88.498 0,2% 67.449 0,1% 114.501 0,2% -6,0%
8532 3.291.821 6,7% 2.900.208 5,1% 10.634.638 16,5% 5.310.868 9,2% 61,3%
8533 95.848 0,2% 154.896 0,3% 98.924 0,2% 120.343 0,2% 25,6%
8534 21.011 0,0% 158.211 0,3% 50.721 0,1% 51.566 0,1% 145,4%
8535 251.130 0,5% 15.802 0,0% 18.622 0,0% 11.651 0,0% -95,4%
8536 5.717.815 11,6% 4.637.360 8,2% 8.175.000 12,7% 10.313.278 17,9% 80,4%
8537 10.358.130 21,0% 8.207.093 14,5% 7.334.294 11,4% 6.348.018 11,0% -38,7%
8538 2.867.216 5,8% 473.641 0,8% 249.979 0,4% 228.054 0,4% -92,0%
8539 717.006 1,5% 59.935 0,1% 13.485 0,0% 20.246 0,0% -97,2%
8540 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% -
8541 50.711 0,1% 71.508 0,1% 56.120 0,1% 25.285 0,0% -50,1%
8542 768.106 1,6% 618.629 1,1% 1.372.025 2,1% 734.424 1,3% -4,4%
8544 391.397 0,8% 951.277 1,7% 1.888.811 2,9% 2.614.664 4,5% 568,0%
8545 147 0,0% 73.046 0,1% 344.424 0,5% 78.945 0,1% 53604,1%
8546 308.468 0,6% 35.047 0,1% 53.370 0,1% 53.980 0,1% -82,5%
8547 28.060 0,1% 60.633 0,1% 43.740 0,1% 7.645 0,0% -72,8%
8548 136 0,0% 161 0,0% 994 0,0% 0 0,0% -100,0%
9007 4.551 0,0% 0 0,0% 9.346 0,0% 812 0,0% -82,2%
9008 8.529 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% -100,0%
TOT. 49.417.156 100% 56.465.607 100,0% 64.437.050 100,0% 57.738.966 100,0% 16,8%

Fonte: Douane Française DGDDI/CID
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Gráfico 12.2 Importação setorial originária do Brasil

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.3) Principais concorrentes

Em 2014, o principal país fornecedor de eletro-eletrônicos para a França foi a China, com 
25,9% do total. O Brasil ocupou a 43ª posição no ranking de fornecedores, com 0,15% da participação 
total, o que equivale a € 57 milhões. Seguiram-se no ranking: Alemanha, com 11,38%; Itália, com 
6,3%; Estados Unidos, com 4,36%; e Tunísia, com 3,44%. 

Tabela 12.3 - Importações francesas, por país, 2014 (valores em €)
Países 2014 Part %
China 10.163.872.479 25,94%

Alemanha 4.459.295.675 11,38%
Itália 2.480.561.731 6,33%
Estados Unidos 1.710.365.554 4,36%
Tunísia 1.347.248.080 3,44%
Brasil 57.642.360 0,15%
Total 39.183.921.357 100,00%

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.4) Balança Comercial Bilateral do Setor

O saldo da balança comercial bilateral foi favorável à França que obteve superávits de € 260,8 milhões , 
em 2011; €  296,1 milhões  em 2012; 279,9 milhões em 2013; e €  264,8 milhões  em 2014.

Há registro de exportações de eletroeletrônicos brasileiros para a França, em valores significativamente 
inferiores ao fluxo contrário, conforme tabela abaixo.
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Tabela 12.4 Brasil-França saldo 2011-2014 (valores em €)
Ano 2011 2012 2013 2014
Exportações francesas 310.223.419  352.646.838  344.350.814  322.585.211  
Importações francesas 49.417.156  56.465.607  64.437.050  57.738.966  
Saldo 260.806.263  296.181.231  279.913.764  264.846.245  

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.5) Potencial exportador brasileiro para o mercado francês

De todos os componentes do setor de eletro-eletrônicos, as mais significativas exportações 
brasileiras encontram-se nos segmentos “8503: Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente 
destinadas às máquinas das posições 85.01 ou 85.02”, com exportações totais de US$ 40,5 milhões 
e “8507: Acumuladores elétricos e seus separadores, mesmo de forma quadrada ou retangular”, 
com exportações totais de US$ 38,6 milhões em 2014. A terceira posição que se destaca é “8504: 
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (retificadores, por exemplo), bobinas de 
reatância e de autoindução”, a com exportação de US$ 27,7 milhões em 2014.

Cabe ressaltar que das 39 posições exportadoras, somente 07 foram responsáveis por 75% do 
total, conforme a tabela abaixo demonstra.

Tabela 12.5 - Exportação brasileira 2014 (valores em US$)
SH4 VAL Part%
8502 7.602.727 4,88%
8503 40.507.438 25,98%
8504 27.278.586 17,49%
8505 196.592 0,13%
8506 2.575.539 1,65%
8507 38.616.596 24,77%
8508 159.613 0,10%
Demais SH4 38.985.790 25,00%
Total 155.922.881 100,00%

Fonte: MDIC - http://aliceweb2.mdic.gov.br

b.6) Perfil tarifário setorial da França

Segundo os dados do Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior, (AliceWeb), 
da SECEX/MDIC , as posições que registraram as exportações mais elevadas do Brasil para a França 
no ano de 2014 foram as posições: 85365090 - Outros interruptores, etc, de circuitos elétricos, para 
uma tensão não superior a 1.000V; 85015310 - Motor elétrico de corrente alternada, trifásico, de 
potência inferior ou igual a 7.500 kW; 85015210 - Motor elétrico de corrente alternada, trifásico, de 
potência superior a 750 W, mas não superior a 75 kW, com rotor de gaiola; 85371090- Outros quadros, 
etc, com aparelhos interruptores circuito elétrico, para uma tensão não superior a 1.000V; 85042100 - 
Transformadores de dielétrico líquido, de potência não superior a 650 kVA. Para as posições restantes, 
é possível proceder a uma análise tarifária através do site do ProDouane da alfândega francesa, 
nomeadamente na sua seção “RITA”.

As tarifas aduaneiras na França são impostas pela União Europeia, no âmbito da Pauta 
Aduaneira Comum, para o produto que provém de países não membros da UE. Assim, as tarifas são 
as mesmas para todos os países, variando apenas em função do tipo de produto, e de eventuais taxas 
internas adicionais.
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As posições deste setor são submetidas às tarifas aplicáveis a países terceiros (tarifa erga 
omnes, aplicável uniformemente para todos os países) e à tarifa de integração na nomenclatura  
europeia, mediante a apresentação de um certificado de origem.

Observa-se que para a posição 85365090 a taxa é de 2,3%. No que diz respeito à posição 85015310 
a taxa da alfândega é de 2,7%. Já para a posição 85015210 a taxa da alfândega é zero. Para a posição 85371090 
a taxa é de 2,1%. Por fim, para a posição 85042100 é admitida a taxa aduaneira de 3,7%.

c) Procedimentos normativos de caráter geral para a importação

Na União Europeia existem organizações que definem políticas e procedimentos em relação 
a padronização dos equipamentos eletroeletrônicos e com foco nas padronizações de interesse 
público. São elas: European Commitee for Eletrotechnical Standardization-CENELEC e European 
Telecommunications Standards Institute – ETSI.

Como parte do processo de importação de equipamentos eletro-eletrônicos para a União 
Europeia, o decreto 2002/95 remete a restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em 
equipamentos elétricos e eletrônicos. Outro ponto relevante quanto aos procedimentos de importação 
, refere-se à necessidade dos produtos serem importados munidos de etiquetagem conforme os 
dispositivos e regulamentos vigentes

d) Barreiras à importação

Não há registro de restrições às importações de produtos do setor de eletroeletrônicos.

e) Principais feiras e eventos do Setor na França
           
As principais feiras do setor na França são: Midest (Paris, novembro), Enova-Le Salon des 

tecnologies et des services (Paris, setembro) e Salon Festival SON&IMAGE (Paris, outubro).



13 - Setor Farmacêutico
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13. Setor Farmacêutico

Capítulo e posições tarifárias do Sistema Harmonizado sobre os quais trata esta seção:

30: Produtos farmacêuticos:
3001: Glândulas e outros órgãos para usos opoterápicos, dessecados, mesmo em pó; extratos 
de glândulas ou de outros órgãos ou das suas secreções, para usos opoterápicos; heparina 
e seus sais; outras substâncias humanas ou animais preparadas para fins terapêuticos ou 
profiláticos, não especificadas nem compreendidas em outras posições;
3002: Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profiláticos ou 
de diagnóstico; antisoros, outras frações do sangue, produtos imunológicos modificados, 
mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (exceto 
leveduras) e produtos semelhantes;
3003: Medicamentos (exceto os produtos das posições 30.02, 30.05 ou 30.06) constituídos 
por produtos misturados entre si, preparados para fins terapêuticos ou profiláticos, mas não 
apresentados em doses nem acondicionados para venda a retalho;
3004: Medicamentos (exceto os produtos das posições 30.02, 30.05 ou 30.06) constituídos por 
produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profiláticos, 
apresentados em doses (incluídos os destinados a serem administrados por via percutânea) 
ou acondicionados para venda a retalho; 
3005: Pastas (“ouates”), gazes, ataduras e artigos análogos (por exemplo, pensos, esparadrapos, 
sinapismos), impregnados ou recobertos de substâncias farmacêuticas ou acondicionados 
para venda a retalho para usos medicinais, cirúrgicos, dentários ou veterinários;
3006: Preparações e artigos farmacêuticos indicados na Nota 4 deste Capítulo.

a) Panorama geral do mercado francês farmacêutico

Em 2011 o setor da indústria farmacêutica francesa possuía 379 empresas, aproximadamente 
71.700 empregados e receita de € 27 bilhões. O setor farmacêutico representa 3% do volume de 
negócios industrial do país e emprega 2% da força de trabalho de tempo integral.  

A empresa francesa Sanofi está em 5º lugar (US$ 45,8 bilhões) no ranking mundial das  
maiores empresas do setor farmacêutico, incluindo biotech, por faturamento. Em 1º lugar a norte 
americana Johnson& Johnson (US$ 71,3 bilhões ), em 2º lugar a suíça Novartis (US$ 60,9 bilhões), em 
3º a suíça Roche (US$ 52,4 bilhões), e em 4º a norte-americana Pfizer com US$ 51,6 bilhões.

Gráfico 13.1 Maiores empresas do setor farmacêutico
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Ao contrário das outras indústrias manufatureiras do país, a indústria farmacêutica é 
evidentemente voltada para o comércio exterior, já que sua taxa de exportação gira em torno de 55% 
quando as demais em torno de 34%.  Neste setor, 5% das indústrias geram 68% da receita, as principais 
empresas atuantes são: Biogaran, Bristol Myers Squibb, Les Laboratoires Servier, Lilly France, Merck 
Sante, Merial, Pierre Fabre, Medicament, Sanofi Pasteur, Sanofi Winthrop Industries. 

A França aparece em 5º lugar no ranking mundial dos principais mercados farmacêuticos em 
2013 com 4,4% do mercado. Em 1º encontra-se os Estados Unidos (38,2%), em 2º o Japão (9,4%), em 
3º a China (7,2%), a Alemanha aparece em 4º lugar com 5,1%.

A região central da França se destaca por concentrar a produção de medicamentos. De cada 5 
medicamentos 2 são fabricados nesta região. O centro possui mão de obra qualificada e está  localizado 
perto da região da Ile-de-France, onde encontra-se Paris. Naquela região atuam aproximadamente 
10.000 trabalhadores nas empresas do setor farmacêutico, o que contribui para que, desde 1995, a 
França ocupe o 1º lugar como país produtor de medicamentos na União Europeia. 

As principais entidades representativas do setor produtivo são: GREPIC (Groupement 
industrie pharmaceutique Région Centre), do Cluster Pharma Valley, do pólo cosmético Valle, LEEM 
(Les Entreprises du Médicament), FEFIS ( Fédération Française des Industries de Santé).

b) Análise estatística de comércio exterior 

A presente análise contempla posições da NCM pertencentes aos seguintes capítulos: 30 
Produtos farmacêuticos. O parágrafo b.6 que trata da posição tarifária do setor foi elaborado através 
das 05 primeiras posições das importações francesas originárias do Brasil para o mercado francês no 
ano de 2014 através dos códigos NCM8. Os números foram obtidos através do banco de dados do site 
ProDouane da alfândega Francesa sobre tarifas de importação. Para obtenção de maiores detalhes das 
demais posições tarifárias é recomendável acessar o site na página do “RITA Encyclopédie” que trata 
da regulamentação francesa e da União Europeia aplicável aos desembaraços aduaneiros originários 
do Brasil.

b.1) Importações francesas gerais

O setor registrou, em 2011, importações no valor de € 19,1 bilhões, equivalentes a 3,7% do 
total geral importado pelo país naquele ano. Em 2014, o setor registrou importação de € 20,9 bilhões, 
correspondentes a 4,2% do total geral importado pelo país. As importações totais do setor farmacêutico 
na França registraram uma variação percentual de 9,7% no período 2011-2014.

A posição que mais se destacou no setor foi “3004: Medicamentos (exceto os produtos 
das posições 30.02, 30.05 ou 30.06) constituídos por produtos misturados ou não misturados, 
preparados para fins terapêuticos ou profiláticos, apresentados em doses (incluídos os destinados 
a serem administrados por via percutânea) ou acondicionados para venda a retalho”, que registrou 
importações, em 2011, de € 14,4 bilhões , o que corresponde a 74,4% do total para o setor e, em 2014, 
alcançou € 13,7 bilhões, equivalendo a 65,7% do total das importações do setor, com variação  de 
-3,1% no período 2011-2014.
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Tabela 13.1 - Importações gerais França-Mundo 2011-2014 (valores em €)

SH4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.%
Δ% 2011-

2014

3001 1.352.971.132 7,1% 1.317.693.691 6,4% 1.057.653.278 5,4% 957.988.214 4,6% -29,2%

3002 2.514.190.869 13,1% 3.162.790.267 15,4% 3.795.886.581 19,3% 5.258.065.395 25,1% 109,1%

3003 147.341.352 0,8% 104.419.119 0,5% 60.116.350 0,3% 68.579.142 0,3% -53,5%

3004 14.220.667.060 74,4% 15.071.748.923 73,3% 13.778.916.962 70,2% 13.772.736.237 65,7% -3,1%

3005 405.270.085 2,1% 398.964.465 1,9% 446.307.118 2,3% 465.491.441 2,2% 14,9%

3006 480.794.202 2,5% 493.523.773 2,4% 484.631.227 2,5% 449.614.574 2,1% -6,5%

total 19.121.234.700 100% 20.549.140.238 100% 19.623.511.516 100% 20.972.475.003 100% 9,7%

 Fonte: Douane Française DGDDI/CID

Gráfico 13.1 Importação setorial
 

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.2) Importações francesas originárias do Brasil

Em 2011, as importações provenientes do Brasil alcançaram valor de € 22,8 milhões, 
equivalentes a 0,1% do total setorial das importações francesas. Em 2014, o setor registrou importações 
oriundas do Brasil de € 28,7 milhões, o que corresponde a 0,14% do total setorial importado pelo 
país. As importações setoriais originárias do Brasil registraram uma variação percentual de 26,2% no 
período 2011-2014.

A posição que mais se destacou no setor, com origem no Brasil, foi “3003: Medicamentos 
(exceto os produtos das posições 30.02, 30.05 ou 30.06) constituídos por produtos misturados entre si, 
preparados para fins terapêuticos ou profiláticos, mas não apresentados em doses nem acondicionados 
para venda a varejo”, que registrou importações, em 2011, no montante de € 12 milhões, o que 
corresponde a 52,8% do total registrado para o setor; e em 2014, aferiu € 23,6 milhões, equivalendo a 
82% do total das importações do setor, com variação percentual de 96% no período 2011-2014. 
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Tabela 13.2 importações originárias do Brasil, 2011-2014 (valores em €)
SH4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.% Δ% 2011-

2014
2999 143.079 0,6% 1.289.003 4,7% 5.304 0,0% 3.108 0,0% -97,8%

3001 9.671.866 42,4% 10.046.981 36,6% 5.129.143 27,1% 4.879.138 16,9% -49,6%

3002 22.500 0,1% 169 0,0% 7.547 0,0% 668 0,0% -97,0%

3003 12.047.222 52,8% 15.761.859 57,4% 13.284.646 70,3% 23.617.027 82,0% 96,0%

3004 54 0,0% 7.749 0,0% 4.691 0,0% 2.403 0,0% 4350,0%

3005 931.514 4,1% 330.295 1,2% 468.330 2,5% 287.477 1,0% -69,1%

TOT. 22.816.235 100% 27.436.056 100% 18.899.661 100% 28.789.821 100% 26,2%

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

Gráfico 13.2 importação setorial originária do Brasil

 
Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.3) Principais concorrentes

Em 2014, o principal país fornecedor do setor farmacêutico para a França foi a Bélgica, com 
16,5% do total. O Brasil ocupou a 31ª posição no ranking de fornecedores, com 0,14% da participação 
total, o que equivale a € 28,7 milhões. Seguiram-se no ranking: Estados Unidos, com 14,88%; Alemanha, 
com 14,14%; Irlanda, com 8,94%; e Suíça, com 6,68%.

Tabela 13.3 - Importações francesas, por país, 2014 (valores em €)
Países 2014 Part %
Bélgica 3.459.965.060 16,50%
Estados Unidos 3.121.480.560 14,88%
Alemanha 2.965.618.642 14,14%
Irlanda 1.875.366.726 8,94%
Suiça 1.400.775.691 6,68%
Brasil 28.789.821 0,14%
Total 20.972.475.003 100,00%

Fonte: Douane Française DGDDI/CID
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b.4) balança comercial bilateral do setor

O saldo da balança comercial bilateral foi favorável à França, com superávits de € 234 
milhões , em 2011; € 318 milhões  em 2012; € 324 milhões  em 2013; e € 295 milhões  em 2014. Há 
registro de exportações de equipamentos médico-hospitalares brasileiros para a França, em valores 
significativamente inferiores às importações, conforme tabela abaixo.

Tabela 13.4 Brasil-França saldo - 2011-2014 (valores em €)
Ano 2011 2012 2013 2014
Exportações francesas 257.273.521  346.412.099  343.718.281  324.227.592  
Importações francesas 22.816.235  27.436.056  18.899.661  28.789.821  
Saldo 234.457.286  318.976.043  324.818.620  295.437.771  

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.5) Potencial exportador brasileiro para o mercado francês 

O resultado da pauta exportadora brasileira para o mundo em 2014, relacionada com os 
produtos que compõem o setor, permite identificar os itens que se destacaram e oferecem potencial 
para a implementação de ações de promoção comercial orientadas ao mercado francês. Foi o caso, 
por exemplo, da categoria “3004: Medicamentos (exceto os produtos das posições 30.02, 30.05 ou 
30.06) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos 
ou profiláticos, apresentados em doses (incluídos os destinados a serem administrados por via 
percutânea) ou acondicionados para venda a varejoo”, registrou exportações totais de US$ 1,2 bilhão, 
equivalente 76,88% do total setorial, e a categoria “3006: Preparações e artigos farmacêuticos” que 
registrou exportações totais de US$ 163,5 milhões equivalente a 10,42% do total setorial.

Tabela 13.5 - Exportação brasileira 2014 (valores em US$)
SH4 VAL Part%
3004 1.206.843.540 76,88%
3006 163.589.445 10,42%
3005 88.543.331 5,64%
3002 67.873.029 4,32%
3001 33.711.475 2,15%
3003 9.292.513 0,59%
TOTAIS 1.569.853.333 100%

Fonte: MDIC - http://aliceweb2.mdic.gov.br

b.6) Perfil tarifário setorial da França

Segundo os dados do Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior, (AliceWeb), 
da SECEX/MDIC , as posições que registraram as exportações mais elevadas do Brasil para a França 
no ano de 2014 foram as posições: 30049059 - Outros medicamentos contendo produtos das posições 
2930 a 2932, etc, em doses; 30029099 - Outras toxinas, culturas de microorganismos, produtos 
semelhantes; 30049039 - Outros medicam.c/compostos de funçao amina,etc.em doses;

30043290 - Medicamento contendo outros derivados de hormônios, análogos, em doses; 
30049069 - Outros medicamentos contendo compostos heterocíclicos heteroátomos nitrogenados, 
em doses.

Assim, estas posições merecem um maior detalhe na análise tarifária. Para as posições 
restantes, é possível proceder a uma análise tarifária através do site do ProDouane da alfândega 
francesa, nomeadamente na sua seção “RITA”.

 



O acesso das exportações brasileiras ao mercado europeu: o caso da França

130

As tarifas aduaneiras na França são impostas pela União Europeia, no âmbito da Pauta 
Aduaneira Comum, para o produto que provém de países não membros da UE. Assim, as tarifas são 
as mesmas para todos os países, variando apenas em função do tipo de produto, e de eventuais taxas 
internas adicionais.

As posições deste setor são submetidas às tarifas aplicáveis a países terceiros (tarifa erga 
omnes, aplicável uniformemente para todos os países) e à tarifa de integração na nomenclatura pautal 
europeia, mediante a apresentação de um certificado de origem. Observa-se que para as posições 
30049059, 30029099, 30049039, 30043290, 30049069 e a tarifa de importação é de 0%. 

Assim, observa-se que ao contrário de outros setores, o regime tarifário aplicável aos produtos 
do setor farmacêutico provenientes do Brasil é consideravelmente flexível, pois não há cobrança de 
tarifas alfandegárias. Uma possível explicação para isto é o fato da UE ser fortemente dependente 
de países terceiros para satisfazer as suas necessidades de produtos do setor, isso fica evidente pelos 
valores expressivos da importações em 2014 que chegaram a € 20,9 bilhões. Efetivamente, uma carga 
tributária mais leve torna as exportações para a UE mais atrativas. 

c) Procedimentos normativos de caráter geral para a importação

Segundo o site da ProDouane é proibida a importação de várias substâncias conforme 
determinação de decretos vigentes e seus artigos nas categorias de: proteção ao consumidor; controle 
de importação para medicamentos de uso humano e controle veterinário e, incluindo os critérios do 
Código de Saúde Pública francês.

Todos os produtos farmacêuticos para uso humano devem ser autorizados no nível nacional e 
da União Europeia antes de entrarem no país. A agência Europeia de Medicamentos (EMEA-European 
Medicines Agency) estabelece regras especiais para uso pediátrico, de doenças raras, medicamentos a 
base de plantas medicinais, vacinas e testes clínicos. 

d) Barreiras à importação

No âmbito da parceria comercial Brasil-União Europeia, o Brasil questionou a Diretiva 
2011/62/EU que trata da prevenção quanto à entrada de medicamentos genéricos falsificados em 
território europeu, alegando incompatíveis com o Artigo 2.2 do Acordo TBT (Technical Barries to 
Trade). Por outro lado a União Europeia questionou os prazos para registro de produtos hospitalares 
no Brasil considerando haver certa falta de transparência por parte das autoridades brasileiras, além 
de outros pontos de dificuldade em relação aos procedimentos adotados..

e) Principais feiras e eventos do setor na França

As principais feiras do setor na França são: SIPEC-Salon de Fournisseurs des Industries de 
la Chimie, Cosmetique, Parfumerie, Pharmacie (Orléans, setembro/outubro), PharmagoraPlus (Paris, 
março), Pharmapack Drug Delivery&Packing (Paris, fevereiro).



14 - Setor de Hortifrutículas
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14. Setor de Hortifrutícolas

Capítulos e posições tarifárias do Sistema Harmonizado sobre os quais trata esta seção:

07: Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis:
0701: Batatas, frescas ou refrigeradas;
0702: Tomates, frescos ou refrigerados;
0703: Cebolas, chalotas (“échalotes”), alhos, alhos-porros e outros produtos hortícolas 
aliáceos, frescos ou refrigerados;
0704: Couves, couve-flor, repolho ou couve frisada, couve-rábano e produtos comestíveis 
semelhantes do gênero Brassica, frescos ou refrigerados;
0705: Alfaces (Lactuca sativa) e chicórias (Cichorium spp;), frescas ou refrigeradas;
0706: Cenouras, nabos, beterrabas para salada, cercefi, aipo-rábano, rabanetes e raízes 
comestíveis semelhantes, frescos ou refrigerados;
0707: Pepinos e pepininhos (“cornichons”), frescos ou refrigerados;
0708: Legumes de vagem, com ou sem vagem, frescos ou refrigerados;
0709: Outros produtos hortícolas, frescos ou refrigerados;
0710: Produtos hortícolas, não cozidos ou cozidos em água ou vapor, congelados;
0711: Produtos hortícolas conservados transitoriamente (por exemplo, com gás sulfuroso 
ou água salgada, sulfurada ou adicionada de outras substâncias destinadas a assegurar 
transitoriamente a sua conservação), mas impróprios para alimentação nesse estado;
0712: Produtos hortícolas secos, mesmo cortados em pedaços ou fatias, ou ainda triturados 
ou em pó, mas sem qualquer outro preparo;
0713: Legumes de vagem, secos, em grão, mesmo pelados ou partidos;
0714: Raízes de mandioca, de araruta e de salepo, tupinambos, batatas-doces e raízes ou 
tubérculos semelhantes, com elevado teor de fécula ou de inulina, frescos, refrigerados, 
congelados ou secos, mesmo cortados em pedaços ou em “pellets”; medula de sagüeiro.

08: Frutas; cascas de cítricos e de melões:
0801: Cocos, castanha-do-pará e castanha de caju, frescos ou secos, mesmo sem casca ou 
pelados;
0802: Outras frutas de casca rija, frescas ou secas, mesmo sem casca ou peladas;
0803: Bananas, incluídas as pacovas (“plantains”), frescas ou secas;
0804: Tâmaras, figos, abacaxis (ananases), abacates, goiabas, mangas e mangostões, frescos 
ou secos;
0805: Cítricos, frescos ou secos;
0806: Uvas frescas ou secas (passas);
0807: Melões, melancias e mamões (papaias), frescos;
0808: Maçãs, pêras e marmelos, frescos;
0809: Damascos, cerejas, pêssegos (incluídos os “brugnons” e as nectarinas), ameixas e 
abrunhos, frescos;
0810: Outras frutas frescas;
0811: Frutas, não cozidas ou cozidas em água ou vapor, congeladas, mesmo adicionadas de 
açúcar ou de outros edulcorantes;
0812: Frutas conservadas transitoriamente (por exemplo, com gás sulfuroso ou água salgada, 
sulfurada ou adicionada de outras substâncias destinadas a assegurar transitoriamente a sua 
conservação), mas impróprias para alimentação nesse estado;
0813: Frutas secas, exceto as das posições 08;01 a 08;06; misturas de frutas secas ou de frutas 
de casca rija do presente Capítulo 117; 
0814: Cascas de cítricos, de melões ou de melancias, frescas, secas, congeladas ou apresentadas 
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em água salgada, sulfurada ou adicionada de outras substâncias destinadas a assegurar 
transitoriamente a sua conservação.

a) Panorama geral do mercado francês hortifrutícola

O setor francês hortifrutícola possui aproximadamente 117.000 mil empresas empregando 
aproximadamente 653.000 pessoas, sendo que 455.000 são postos de trabalhos sazonais. A produção 
anual é estimada em 9 milhões de toneladas, excluindo a batata inglesa. O faturamento estimado, em 
201,1 foi de € 15 bilhões.

A França é o 3º país produtor de frutas e legumes na Europa, atrás apenas da Itália e Espanha. São 
estimadas no país, 27.600 fazendas frutíferas e 30.900 fazendas de leguminosas. Existem 300 empresas 
que atuam na logística e exportações dos produtos do setor e existem aproximadamente 1.200 centrais 
atacadistas em todo o território.

As principais regiões produtoras são: o oeste (Bretagne e Val de Loire), o sudeste (Rhône-Alpes 
et Provence) e o sudoeste (Aquitaine e Midi-Pyrénées).

Segundo o site “Les fruits et légumes frais – Interfel”, as 10 frutas mais consumidasnos lares 
franceses são: maçã (16kg), banana (12kg), laranja (10kg), mexerica/tangerina (8kg), pêssego (6kg), pêra 
(5kg), uva (4kg), toranja (3kg) e kiwi (3kg) e por último o morango (3kg). Para os legumes, segue a lista 
de consumo: tomate (14kg), cenoura (9Kg), endívia (6kg), alface (5kg), abobrinha (5kg), cebola (5kg), 
pepino (4kg), alho-poró (3Kg) e por último a couve-flor com (2kg).

A produção hortifrutícola francesa de alimentos processados é menor. Segundo o Instituto 
Nacional de produtos da Agricultura do Mar na França - France Agrimer, em 2013 havia aproximadamente 
18 empresas produtoras com 28 locais de transformação, com faturamento de  € 240 milhões. A produção 
estimada foi de 889.000 mil toneladas. A produção de legumes crus e enlatados foi de 810.000 toneladas, 
e a de legumes congelados foi de 379.000 toneladas para a produção de legumes congelados.

As principais entidades representativas do setor produtivo são: AFIDEM (Association 
Française Interprofissionellle  pour la Transformation de fruits à la destination multiple),  UNCGFL 
(Union Nationale du Commerce de Gros en Fruits et Lègumes), FELCOOP (Fédération Française de la 
Coopération Fruitière, Légumière et Horticole).

b) Análise estatística de comércio exterior 

A presente análise contempla posições da NCM pertencentes aos seguintes capítulos: 07 
Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis; 08: Frutas; cascas de cítricos e de melões.

O parágrafo b.6 que trata da posição tarifária do setor foi elaborado através das 05 primeiras 
posições das importações francesas originárias do Brasil para o mercado francês no ano de 2014 através 
dos códigos NCM8. Os números foram obtidos através do banco de dados do site ProDouane da 
alfândega Francesa sobre tarifas de importação. Para obtenção de maiores detalhes das demais posições 
tarifárias é recomendável acessar o site na página do “RITA Encyclopédie” que trata da regulamentação 
francesa e da União Europeia aplicável aos desembaraços aduaneiros originários do Brasil.

b.1) Importações francesas gerais

O setor registrou, em 2011, importações no valor de € 5,5 bilhões, equivalentes a 1,1% do 
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total geral importado pelo país naquele ano. Em 2014, o setor registrou importação de € 6,4 bilhões, 
correspondentes a 1,3% do total geral importado pelo país. As importações totais do setor hortifrutícola 
na França registraram uma grande variação de 16,1% no período 2011-2014.

A posição que mais se destacou no setor foi 0805: Cítricos, frescos ou secos, que registrou 
importações, em 2011, no montante de aproximadamente € 730 milhões , o que corresponde a 13,1% 
do total para o setor e, em 2014, alcançou € 847 milhões , equivalendo igualmente a 13,1% do total das 
importações do setor, com variação percentual de 16% no período 2011-2014. 

Tabela 14.1 - Importações gerais França-mundo 2011-2014 (valores em €)
SH4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.% Δ% 2011-

2014
701 79.543.513 1,4% 90.937.738 1,5% 131.272.339 2,0% 83.166.856 1,3% 4,6%
702 383.413.680 6,9% 439.190.909 7,1% 450.351.625 6,7% 487.719.986 7,5% 27,2%
703 131.612.251 2,4% 124.548.615 2,0% 153.030.694 2,3% 154.017.841 2,4% 17,0%
704 61.362.889 1,1% 64.578.553 1,0% 79.084.026 1,2% 69.425.046 1,1% 13,1%
705 79.397.279 1,4% 103.497.101 1,7% 106.337.392 1,6% 104.768.540 1,6% 32,0%
706 66.718.043 1,2% 79.581.025 1,3% 86.622.458 1,3% 79.968.936 1,2% 19,9%
707 50.855.630 0,9% 60.254.052 1,0% 63.032.855 0,9% 61.673.287 1,0% 21,3%
708 130.241.471 2,3% 103.522.411 1,7% 138.254.828 2,1% 163.099.385 2,5% 25,2%
709 633.211.785 11,4% 698.890.766 11,3% 723.106.692 10,8% 664.050.228 10,3% 4,9%
710 440.537.147 7,9% 448.452.414 7,3% 439.515.476 6,6% 421.533.842 6,5% -4,3%
711 22.388.852 0,4% 28.043.948 0,5% 31.727.766 0,5% 31.478.345 0,5% 40,6%
712 90.657.624 1,6% 92.363.488 1,5% 99.667.513 1,5% 100.857.313 1,6% 11,3%
713 82.699.507 1,5% 88.646.965 1,4% 95.683.827 1,4% 101.591.974 1,6% 22,8%
714 18.160.350 0,3% 21.615.554 0,4% 24.384.615 0,4% 28.244.583 0,4% 55,5%
801 66.220.838 1,2% 66.522.151 1,1% 64.275.716 1,0% 76.700.539 1,2% 15,8%
802 383.095.568 6,9% 424.098.494 6,9% 462.245.158 6,9% 526.610.481 8,1% 37,5%
803 333.095.427 6,0% 369.771.895 6,0% 419.766.105 6,3% 384.466.168 5,9% 15,4%
804 353.629.701 6,3% 376.135.713 6,1% 411.576.293 6,2% 466.033.085 7,2% 31,8%
805 730.504.004 13,1% 832.232.445 13,5% 886.127.083 13,3% 847.610.826 13,1% 16,0%
806 217.516.706 3,9% 229.966.106 3,7% 224.805.198 3,4% 221.322.376 3,4% 1,7%
807 169.086.305 3,0% 199.139.323 3,2% 228.615.884 3,4% 219.125.032 3,4% 29,6%
808 203.412.302 3,6% 242.309.983 3,9% 335.606.645 5,0% 193.595.892 3,0% -4,8%
809 158.647.596 2,8% 210.065.290 3,4% 258.555.776 3,9% 211.093.999 3,3% 33,1%
810 380.417.532 6,8% 409.547.645 6,7% 386.195.808 5,8% 389.131.062 6,0% 2,3%
811 243.263.393 4,4% 283.259.631 4,6% 308.283.407 4,6% 294.509.096 4,5% 21,1%
812 2.196.851 0,0% 4.163.243 0,1% 3.032.030 0,0% 2.977.315 0,0% 35,5%
813 60.337.869 1,1% 62.443.260 1,0% 61.911.546 0,9% 81.965.740 1,3% 35,8%
814 4.186.030 0,1% 4.014.620 0,1% 8.874.368 0,1% 8.522.740 0,1% 103,6%
total 5.576.410.143 14% 6.157.793.338 100% 6.681.943.123 100% 6.475.260.513 100% 16,1%

Fonte: Douane Française DGDDI/CID
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Gráfico 14.1 importação setorial
 

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.2) Importações francesas originárias do Brasil

Em 2011, as importações provenientes do Brasil alcançaram valor de € 34,3 milhões, 
equivalentes a 0,6% do total setorial das importações francesas. Em 2014, o setor registrou importações 
oriundas do Brasil de € 39,4 milhões, o que corresponde igualmente a 0,6% do total setorial importado 
pelo país. As importações setoriais originárias do Brasil registraram uma variação de 15,1% no período 
2011-2014.

A posição que mais se destacou no setor, com origem no Brasil, foi “0804: tâmaras, figos, 
abacaxis (ananases), abacates, goiabas, mangas e mangostões, frescos ou secos”, que registrou 
importações em 2011 de € 9,9 milhões, o que corresponde a 28,9% do total registrado para o setor; 
e em 2014, importou € 13,1 milhões, equivalendo a 33,2% do total das importações do setor, com 
variação percentual de 32,2% no período 2011-2014.

Tabela 14.2 Importações originárias do Brasil, 2011-2014 (valores em €)
SH4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.% Δ% 2011-

2014
701 139 0,0% 0 0,0% 3.020 0,0% 0 0,0% -100,0%
702 25.380 0,1% 9.149 0,0% 0 0,0% 0 0,0% -100,0%
703 677 0,0% 4.376 0,0% 29.565 0,1% 20.380 0,1% 2910,3%
704 1.057 0,0% 682 0,0% 1.010 0,0% 0 0,0% -100,0%
705 160 0,0% 291 0,0% 0 0,0% 3.672 0,0% 2195,0%
706 2.989 0,0% 2.254 0,0% 2.928 0,0% 8.179 0,0% 173,6%
707 10 0,0% 0 0,0% 484 0,0% 290 0,0% 2800,0%
708 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0
709 60.682 0,2% 48.693 0,1% 35.071 0,1% 41.930 0,1% -30,9%
710 0 0,0% 298 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0
711 0 0,0% 0 0,0% 367 0,0% 0 0,0% 0
712 8.014 0,0% 3.339 0,0% 5.584 0,0% 0 0,0% -100,0%
713 80.564 0,2% 113.279 0,3% 30.358 0,1% 27.048 0,1% -66,4%
714 566.794 1,7% 614.151 1,5% 376.711 1,0% 291.090 0,7% -48,6%
801 3.338.253 9,7% 3.807.647 9,5% 3.413.417 8,7% 2.625.142 6,6% -21,4%
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802 2.127.057 6,2% 2.125.630 5,3% 579.241 1,5% 8.666 0,0% -99,6%
803 273.227 0,8% 200.246 0,5% 313.097 0,8% 203.018 0,5% -25,7%
804 9.926.237 28,9% 11.043.692 27,7% 10.026.469 25,5% 13.125.536 33,2% 32,2%
805 7.019.508 20,5% 7.090.680 17,8% 9.231.332 23,4% 12.222.931 30,9% 74,1%
806 1.538.982 4,5% 1.737.840 4,4% 2.250.051 5,7% 1.032.779 2,6% -32,9%
807 5.380.871 15,7% 5.962.893 14,9% 4.207.327 10,7% 4.790.499 12,1% -11,0%
808 3.232.081 9,4% 6.013.978 15,1% 8.032.359 20,4% 3.578.430 9,1% 10,7%
809 3.340 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 64 0,0% -98,1%
810 260.151 0,8% 76.734 0,2% 85.612 0,2% 205.661 0,5% -20,9%
811 331.507 1,0% 895.052 2,2% 670.794 1,7% 1.143.932 2,9% 245,1%
812 1.832 0,0% 672 0,0% 0 0,0% 3.270 0,0% 78,5%
813 24.727 0,1% 47.356 0,1% 12.857 0,0% 72.384 0,2% 192,7%
814 119.471 0,3% 87.652 0,2% 85.149 0,2% 90.552 0,2% -24,2%
TOT. 34.323.710 100% 39.886.584 100% 39.392.803 100% 39.495.453 100% 15,1%

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

Gráfico 14.2 Importação setorial originária do Brasil 

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.3) Principais concorrentes

Em 2014, o principal país fornecedor hortifrutícola para a França foi a Espanha com 31,75% 
do total. O Brasil ocupou a 28ª posição no ranking de fornecedores, com 0,61% da participação total, 
o que equivale a € 39,4 milhões . Seguiram-se no ranking: Marrocos, com 9,39%; Bélgica com 7,35%; 
Itália, com 5,85%; e Holanda, com 4,74%.

Tabela 14.3 - Importações francesas, por país, 2014 (valores em €)
Países 2014 Part %
Espanha 2.055.835.680 31,75%
Marrocos 608.337.236 9,39%
Bélgica 476.117.015 7,35%
Italia 378.607.174 5,85%
Holanda 307.049.923 4,74%
Brasil 39.495.453 0,61%
Total 6.475.260.513 100,00%

Fonte: Douane Française DGDDI/CID
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b.4) balança comercial bilateral do setor

O saldo da balança comercial bilateral do setor foi favorável à  França apenas no ano de 2011, 
com superávits de € 5,1 milhões, nos anos seguintes o saldo da balança comercial bilateral do setor foi 
favorável a Brasil, € 37,4 milhões  em 2012; € 37,7 milhões em 2013; e € 36,8 milhões em 2014.

Tabela 14.4 Brasil-França saldo - 2011-2014 (valores em €)
Ano 2011 2012 2013 2014
Exportações francesas 39.495.453  2.395.479  1.414.834  2.660.152  
Importações francesas 34.323.710  39.886.584  39.392.803  39.495.453  
Saldo 5.171.743  -37.491.105  -37.977.969  -36.835.301  

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.5) Potencial exportador brasileiro para o francês

O resultado da pauta exportadora brasileira para o mundo em 2014, relacionada com os 
produtos que compõem o setor, permite identificar os itens que se destacaram e oferecem potencial 
para a implementação de ações de promoção comercial orientadas ao mercado francês. Foi o caso, 
por exemplo, de “0807: Melões, melancias e mamões (papaias), frescos”, que registrou exportações 
totais de US$ 215,3 milhões, equivalente a 25,3% do total setorial; de “0804: Tâmaras, figos, abacaxis 
(ananases), abacates, goiabas, mangas e mangostões, frescos ou secos”, que registrou exportações 
totais de US$ 183,5 milhões, equivalente a 21,5% do total setorial; e “0801: Cocos, castanha-do-pará 
e castanha de caju, frescos ou secos, mesmo sem casca ou pelados” que registrou exportações totais 
de US$ 125,7 milhões, equivalente a 14,8% do total setorial. Poderia ser mencionado também “0805: 
Cítricos, frescos ou secos”, que somou US$ 105,1 milhões, o equivalente a 12,3% do total exportado 
pelo setor.

.
Tabela 14.5 - Exportação brasileira 2014 (valores em US$)

SH4 VAL Part%

0807 215.366.830 25,3%

0804 183.555.524 21,5%

0801 125.756.852 14,8%

0805 105.133.929 12,3%

0806 66.835.277 7,8%

0713 45.723.690 5,4%

0808 31.902.813 3,7%

0803 31.750.237 3,7%

0811 11.909.650 1,4%

0802 7.735.844 0,9%

0813 6.888.977 0,8%

0714 5.373.454 0,6%

0701 3.381.198 0,4%

0711 2.278.824 0,3%

0706 1.923.557 0,2%

0810 1.612.978 0,2%

0712 1.471.352 0,2%
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SH4 VAL Part%

0812 1.427.285 0,2%

0814 1.362.825 0,2%

0709 636.477 0,1%

0703 384.130 0,0%

0809 32.766 0,0%

0702 31.618 0,0%

0705 11.670 0,0%

0704 10.963 0,0%

0707 5.167 0,0%

0710 4.384 0,0%

0708 142 0,0%

TOTAL 852.508.413 100,0%

Fonte: MDIC - http://aliceweb2.mdic.gov.br

b.6) Perfil tarifário setorial da França

Segundo os dados do Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior, (AliceWeb), 
da SECEX/MDIC , as posições que registraram as exportações mais elevadas do Brasil para a França 
no ano de 2014 foram as posições: 08072000 - Mamões (papaias) frescos; 08013200 - Castanha de 
caju, fresca ou seca, sem casca; 08081000 - Maçãs frescas; 08055000 - Limões (Citrus limon, Citrus 
limonum) e limas (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), frescos ou secos; 08044000 - Abacates frescos 
ou secos. Para as posições restantes, é possível proceder a uma análise tarifária através do site do 
ProDouane da alfândega francesa, nomeadamente na sua seção “RITA”.

As tarifas aduaneiras na França são impostas pela União Europeia, no âmbito da Pauta 
Aduaneira Comum, para o produto que provém de países não membros da UE. Assim, as tarifas são 
as mesmas para todos os países, variando apenas em função do tipo de produto, e de eventuais taxas 
internas adicionais.

As posições deste setor são submetidas às tarifas aplicáveis a países terceiros (tarifa erga 
omnes, aplicável uniformemente para todos os países) e à tarifa de integração na nomenclatura  
europeia, mediante a apresentação de um certificado de origem. Observa-se que para a posição 
08072000 a tarifa de importação é de 8,8%, para as posições 08013200 e 08081000 a tarifa é 0,0%. Para 
a posição 08055000 existem 2 tarifas diferentes, pois na classificação do site da ProDouane a mesma 
posição possui dois códigos distintos, sendo a taxa de importação para o limão de 6% e para a lima de 
12,8%. Por fim para a posição 08044000 a taxa de importação é de 4,0%. Vale ressaltar que o Brasil se 
beneficia da isenção tarifária para algumas posições.

c) Procedimentos normativos de caráter geral para a importação

A importação dos produtos do setor se dá conforme decretos estabelecidos no site da 
ProDouane, relativos à legislação alimentar: normas de qualidades de frutas e legumes importados, 
inclusive para produtos orgânicos. São estabelecidos também procedimentos em função da proteção 
denominada fitossanitária
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O importador deve obedecer a normas estabelecidas relativas a legislação alimentar: de 
proteção fitossanitária, e a procedimentos relativos a qualidade de frutas e legumes importados, 
procedimentos, os quais, são válidos também na importação de produtos orgânicos.

d) Barreiras à importação

As barreiras à  importação são principalmente barreiras técnicas através das exigências de 
qualidade, e em função da característica perecível dos produtos que compõem o setor. Assim, nota-
se que as barreiras comerciais estão cada vez mais cedendo lugar às barreiras fitossanitárias e aos 
preestabelecidos padrões comerciais e de embalagens, para garantir a qualidade produto até a mesa 
do consumidor. 

e) Principais feiras e eventos do setor na França

As principais feiras do setor na França são: Medfel (Perpignan, abril), SIAL (Paris, 
outubro), SITEVI - Salon Internacional des equipaments et savoir-faire pour les productions vigne-
vin,olive,fruits-legumes (Montpellier, novembro)



15 - Setor de Jóias e Gemas
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15. Setor de Jóias e Gemas

Capítulos e posições tarifárias do Sistema Harmonizado sobre os quais trata esta seção:

71: Pérolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou semipreciosas e semelhantes, metais preciosos, 
metais folheados ou chapeados de metais preciosos (plaquê), e suas obras; bijuterias; moedas:

71 - Pérolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou semipreciosas e semelhantes:
7101: Pérolas naturais ou cultivadas, mesmo trabalhadas ou combinadas, mas não enfiadas, 
nem montadas, nem engastadas; pérolas naturais ou cultivadas, enfiadas temporariamente 
para facilidade de transporte;
7102: Diamantes, mesmo trabalhados, mas não montados nem engastados;
7103: Pedras preciosas (exceto diamantes) ou semipreciosas, mesmo trabalhadas ou 
combinadas, mas não enfiadas, nem montadas, nem engastadas; pedras preciosas (exceto 
diamantes) ou semipreciosas, não combinadas, enfiadas temporariamente para facilidade de 
transporte;
7104: Pedras sintéticas ou reconstituídas, mesmo trabalhadas ou combinadas, mas 
não enfiadas, nem montadas, nem engastadas; pedras sintéticas ou reconstituídas, não 
combinadas, enfiadas temporariamente para facilidade de transporte;
7105: Pó de diamantes, de pedras preciosas ou semipreciosas ou de pedras sintéticas.

71 - Metais preciosos, metais folheados ou chapeados de metais preciosos (plaquê):
7106: Prata (incluída a prata dourada ou platinada), em formas brutas ou semimanufaturadas, 
ou em pó;
7107: Metais comuns folheados ou chapeados (plaquê) de prata, em formas brutas ou 
semimanufaturadas;
7108: Ouro (incluído o ouro platinado), em formas brutas ou semimanufaturadas, ou em pó;
7109: Metais comuns ou prata, folheados ou chapeados (plaquê) de ouro, em formas brutas 
ou semimanufaturadas;
7110: Platina, em formas brutas ou semimanufaturadas, ou em pó;
7111: Metais comuns, prata ou ouro, folheados ou chapeados (plaquê) de platina, em formas 
brutas ou semimanufaturadas;
7112: Desperdícios e resíduos de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados 
de metais preciosos (plaquê); outros desperdícios e resíduos contendo metais preciosos ou 
compostos de metais preciosos, do tipo dos utilizados principalmente para a recuperação de 
metais preciosos.

71 - Artefatos de joalheria, de ourivesaria e outras obras:
7113: Artefatos de joalheria e suas partes, de metais preciosos ou de metais folheados ou 
chapeados de metais preciosos (plaquê);
7114: Artefatos de ourivesaria e suas partes, de metais preciosos ou de metais folheados ou 
chapeados de metais preciosos (plaquê);
7115: Outras obras de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais 
preciosos (plaquê);
7116: Obras de pérolas naturais ou cultivadas, de pedras preciosas ou semipreciosas ou de 
pedras sintéticas ou reconstituídas;
7117: Bijuterias;
7118: Moedas.
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a) Panorama geral do mercado francês de jóias e gemas

O setor de joias e gemas na França é composto por 2.731 empresas, com faturamento em 
2014 de € 5,1 bilhões, faturamento que caiu 1% por ano, nos últimos 2 anos. A França é o principal 
ator mundial do setor, representada por grandes grupos multinacionais e centenas de fabricantes 
independentes, refletindo esta posição em seus níveis de exportação, que chega a 55% da sua produção 
interna. À imagem do mercado mundial, o setor na França é fragmentado, com 90% de fabricação 
artesanal. Em contrapartida, as vendas se concentram nas grandes marcas.

As grandes marcas se beneficiam da popularidade e imagem, e estão localizadas em endereços 
prestigiados da moda e do luxo. Na comercialização, este setor se caracteriza pela forte concorrência 
com a criação da Thom Europa, um conglomerado de 490 lojas sob as bandeiras Marc Orian, Tres’Or 
e Hitoire d’Or além do grupo cooperativo Synalia, onde mais de 300 lojas estão sob as bandeiras de La 
Guilda de Orfèvres, Julien D’Orcel, Heurs et Montres et Parfait Alibi.

Vale mencionar que novos atores chegam neste mercado, com uma estratégia de flexibilização 
de marca, sendo representadas pelas empresas de luxo, empresas especializadas em utensílios de mesa, 
grandes marcas de relógio e da moda. Alguns exemplos são: Gucci, Audemars Piguet, Louis Vuitton, 
Christofle, Salviati e Azzaro

Novas empresas chegam ao mercado representadas por marcas de luxo, marcas especializadas 
em utensílios de mesa, grandes marcas de relógio e da moda, demonstrando assim, estratégias de 
flexibilização de marca. São: Gucci, Audemars Piguet, Louis Vuitton, Christofle, Salviati e Azzaro.

Segundo o Comitê Profissional de Desenvolvimento de Relojoaria, Bijuteria e de Joalheria de 
Ourivesaria e Talheres da França, a região de Ile-de-France, onde fica Paris, aparece com 947 empresas, 
seguida de Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur e Alsace com respectivamente 421, 325 e 53 
empresas. No total o setor emprega 8.479 pessoas 

Em 2014, foram comercializadas na França aproximadamente 8,9 milhões de joias, com preço 
médio de € 239  (contra € 231 em 2013). As vendas nas grandes lojas de departamento representam 
33% do volume de vendas e 50% do faturamento. Nos shopping centers, representam 34% do volume 
de vendas e 19% do faturamento. Os centros comerciais populares contam com 21% do volume de 
vendas e 10% do faturamento. Por fim, as joias de ourives artesãos, vendidas por catálogo e internet, 
representam 12% do volume e 21% do faturamento.

As joias que custam menos de € 300 são responsáveis por 85% do volume de vendas, ao passo 
que joias com preços superiores a € 300 representam 66% do faturamento. Por fim, as joias com preços 
superiores a € 1.000 representam 41% do faturamento contra 4% do volume de vendas.

O cliente típico neste mercado é feminino, na faixa etária 30 a 45 anos, urbano, independente, 
e que se presenteiam com joias. Já os homens que compram joias, têm entre 30 a 45 anos, são urbanos 
e que oferecem joias como presente ou mesmo se presenteiam. A expectativa da cliente feminina é que 
a joia seja original, única e de qualidade. Os produtos mais vendidos são os anéis, que representam 
45% do faturamento do setor, seguidos dos brincos, que representam 35% das vendas em volume.

b) Análise estatística de comércio exterior 

A presente análise contempla posições da NCM pertencentes aos seguintes capítulos: 71: 
Pérolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou semipreciosas e semelhantes, metais preciosos, 



O acesso das exportações brasileiras ao mercado europeu: o caso da França

145

metais folheados ou chapeados de metais preciosos (plaquê), e suas obras; bijuterias; moedas. O 
parágrafo b.6 que trata da posição tarifária do setor foi elaborado através das 5 primeiras posições 
das importações francesas originárias do Brasil para o mercado francês no ano de 2014 através dos 
códigos NCM8. Os números foram obtidos através do banco de dados do site ProDouane da alfândega 
Francesa sobre tarifas de importação. Para obtenção de maiores detalhes das demais posições tarifárias 
é recomendável acessar o site na página do “RITA Encyclopédie” que trata da regulamentação francesa 
e da União Europeia aplicável aos desembaraços aduaneiros originários do Brasil.

b.1) Importações francesas gerais

O setor registrou em 2011 importações no valor de €  4,3 bilhões, equivalentes a 0,8% do 
total geral importado pelo país naquele ano. Em 2014, o setor registrou importação de € 5,4 bilhões, 
correspondentes também a 1,1% do total geral importado pelo país. As importações totais do setor de 
joias e gemas na França registraram uma variação de 25,62% no período 2011-2014.

A posição que mais se destacou no setor foi “7113: Artefatos de joalheria e suas partes, de 
metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos (plaquê)”, que registrou 
importações, em 2011, de € 1,9 bilhões, o que corresponde a 45,09% do total para o setor e, em 2014, 
alcançou € 2,9 bilhões, equivalendo a 54,42% do total das importações do setor, com variação de 16% 
no período 2011-2014. 

Tabela 15.1 - Importações gerais França-mundo 2011-2014 (valores em €)

SH4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.%
Δ% 2011-

2014

7101 17.261.309 0,40% 12.463.804 0,25% 15.749.871 0,31% 9.712.599 0,18% -43,73%

7102 571.591.271 13,12% 734.580.154 14,74% 638.749.348 12,53% 711.315.167 13,00% 24,44%

7103 106.395.679 2,44% 158.595.659 3,18% 165.045.657 3,24% 204.651.665 3,74% 92,35%

7104 14.469.583 0,33% 17.588.689 0,35% 18.848.382 0,37% 12.192.944 0,22% -15,73%

7105 2.701.948 0,06% 3.072.877 0,06% 2.573.957 0,05% 3.098.772 0,06% 14,69%

7106 416.069.168 9,55% 394.082.565 7,91% 338.936.267 6,65% 245.359.174 4,48% -41,03%

7107 11.568.980 0,27% 10.053.123 0,20% 8.008.021 0,16% 8.279.160 0,15% -28,44%

7108 472.382.742 10,84% 553.865.158 11,11% 421.348.811 8,26% 460.238.848 8,41% -2,57%

7109 15.414.022 0,35% 12.095.072 0,24% 4.302.004 0,08% 750.234 0,01% -95,13%

7110 143.413.453 3,29% 159.647.111 3,20% 135.125.067 2,65% 140.650.775 2,57% -1,93%

7111 60.350 0,00% 142.062 0,00% 102.355 0,00% 209.961 0,00% 247,91%

7112 58.226.984 1,34% 29.176.216 0,59% 52.915.141 1,04% 32.256.214 0,59% -44,60%

7113 1.964.323.439 45,09% 2.281.749.709 45,79% 2.687.598.867 52,71% 2.978.210.392 54,42% 51,62%

7114 18.901.507 0,43% 19.211.559 0,39% 15.577.088 0,31% 16.506.199 0,30% -12,67%

7115 110.734.336 2,54% 89.167.481 1,79% 76.977.655 1,51% 85.802.977 1,57% -22,51%

7116 18.546.016 0,43% 20.844.868 0,42% 22.789.456 0,45% 28.871.268 0,53% 55,67%

7117 406.057.603 9,32% 475.629.334 9,54% 478.239.549 9,38% 519.209.532 9,49% 27,87%

7118 8.089.136 0,19% 11.545.593 0,23% 16.297.473 0,32% 15.145.930 0,28% 87,24%

total 4.356.207.52 100% 4.983.511.03 100% 5.099.184.96 100% 5.472.461.811 100% 25,62%

Fonte: Douane Française DGDDI/CID
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Gráfico 15.1 Importação setorial

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.2) Importações francesas originárias do Brasil

Em 2011, as importações provenientes do Brasil alcançaram valor de € 8,8 milhões, equivalentes 
a 0,2% do total setorial das importações francesas. Em 2014, o setor registrou importações oriundas do 
Brasil de € 6,4 milhões, o que corresponde igualmente a 0,12% do total setorial importado pelo país. As 
importações setoriais originárias do Brasil registraram uma variação de -27,64% no período 2011-2014.

A posição que mais se destacou no setor, com origem no Brasil, foi “7114: Artefatos de 
ourivesaria e suas partes, de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos 
(plaquê)”, que registrou importações em 2011 de € 4,5 milhões, o que corresponde a 51,49% do total 
registrado para o setor; e em 2014, importou € 2,4 milhões, equivalendo a 38% do total das importações 
do setor, com variação percentual de -46,60% no período 2011-2014. 

Tabela 15.2 Importações originárias do Brasil, 2011-2014 (valores em €)
SH4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.% Δ% 2011-2014
7101 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
7102 3.496 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 72.345 1,13% 1969,36%
7103 1.906.448 21,52% 2.441.462 30,17% 2.073.476 29,37% 2.214.211 34,54% 16,14%
7104 171 0,00% 2.463 0,03% 0 0,00% 165 0,00% -3,51%
7105 90.225 1,02% 114.610 1,42% 93.142 1,32% 88.355 1,38% -2,07%
7106 5.915 0,07% 0 0,00% 42.372 0,60% 0 0,00% -100,00%
7107 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
7108 448 0,01% 0 0,00% 13.022 0,18% 252 0,00% -43,75%
7109 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
7110 134 0,00% 0 0,00% 1.403 0,02% 0 0,00% -100,00%
7111 361 0,00% 148 0,00% 0 0,00% 1.135 0,02% 214,40%
7112 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
7113 1.453.426 16,40% 1.296.272 16,02% 1.363.044 19,31% 856.462 13,36% -41,07%
7114 4.561.450 51,49% 3.319.843 41,03% 2.492.191 35,30% 2.435.919 38,00% -46,60%
7115 0 0,00% 5.637 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
7116 296.404 3,35% 194.288 2,40% 122.358 1,73% 126.086 1,97% -57,46%
7117 541.238 6,11% 716.371 8,85% 858.558 12,16% 615.857 9,61% 13,79%
7118 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
total 8.859.716 100% 8.091.094 100% 7.059.566 100% 6.410.787 100% -27,64%

Fonte: Douane Française DGDDI/CID
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Gráfico 15.2 Importação setorial originária do Brasil

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.3) Principais concorrentes

Em 2014, o principal país fornecedor de joias e gemas para a França foram países classificados 
como “outros”, reflexo da pulverização do mercado mundial. Assim, este grupo representa 31,75% do 
total. O Brasil ocupou a 28ª posição no ranking de fornecedores, com 0,61% da participação total, o 
que equivale a 39,4 milhões. 

Tabela 15.3 - Importações francesas, por país, 2014 (valores em €)
Países 2014 Part %
Outros países 1.357.469.602 24,81%
Suíça 665.249.593 12,16%
Itália 627.002.174 11,46%
Reino Unido 385.640.995 7,05%
Alemanha 358.534.768 6,55%
Brasil 6.410.787 0,12%
Total 5.472.461.811 100,00%

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.4) Balança comercial bilateral do setor 

No período analisado, o saldo da balança comercial bilateral do setor foi favorável ao Brasil, 
com superávits de € 4,2 milhões em 2011; € 4,3 milhões em 2012; € 3,5 milhões em 2013; e € 2,9 
milhões em 2014.

Tabela 15.4 Brasil-França saldo - 2011-2014 (valores em €)
Ano 2011 2012 2013 2014
Exportações francesas 4.596.591  3.719.394  3.541.836  3.489.026  
Importações francesas 8.859.716  8.091.094  7.059.566  6.410.787  
Saldo -4.263.125  -4.371.700  -3.517.730  -2.921.761 

  Fonte: Douane Française DGDDI/CID
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b.5) Potencial exportador brasileiro para o mercado francês

O resultado da pauta exportadora brasileira para o mundo em 2014 permite identificar os 
itens que se destacaram e oferecem potencial para a implementação de ações de promoção comercial 
orientadas ao mercado francês. Foi o caso, por exemplo, de “7108: Ouro (incluído o ouro platinado), em 
formas brutas ou semimanufaturadas, ou em pó”, que registrou quase que a totalidade das exportações 
setoriais com US$ 2,3 bilhões, equivalente a 82,53% do total setorial; de “7103: Pedras preciosas (exceto 
diamantes) ou semipreciosas, mesmo trabalhadas ou combinadas, mas não enfiadas, nem montadas, 
nem engastadas; pedras preciosas (exceto diamantes)”, que registrou exportações totais de US$ 174,6 
milhões, equivalente a 6,21% do total setorial; e “7112: Desperdícios e resíduos de metais preciosos 
ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos (plaquê); outros desperdícios e resíduos 
contendo metais preciosos ou compostos de metais preciosos, do tipo dos utilizados principalmente 
para a recuperação de metais preciosos” que registrou exportações de US$ 134,4, milhões, equivalente 
a 4,78% do total setorial. 

Tabela 15.5 - Exportação brasileira 2014 (valores em US$)
SH4 Valor (US$) Part%
7108 2.322.608.207 82,53%
7103 174.693.435 6,21%
7112 134.431.321 4,78%
7115 58.378.168 2,07%
7113 40.503.867 1,44%
7106 36.649.620 1,30%
7102 14.154.559 0,50%
7117 13.663.738 0,49%
7116 12.421.372 0,44%
7110 6.039.146 0,21%
7114 197.347 0,01%
7111 158.794 0,01%
7105 126.426 0,00%
7104 49.429 0,00%
7107 38.704 0,00%
7109 27.571 0,00%
7101 0 0,00%
7118 0 0,00%
Total 2.814.141.704 100%

Fonte: MDIC - http://aliceweb2.mdic.gov.br

b.6) Perfil tarifário setorial da França

Segundo os dados do Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior, (AliceWeb), 
da SECEX/MDIC, as posições que registraram as exportações mais elevadas do Brasil para a França 
no ano de 2014 foram as posições: 71039100 - Rubis, safiras e esmeraldas, trabalhadas de outro modo; 
71179000 - Outras bijuterias; 71039900 - Outras pedras preciosas (exceto diamantes) ou semipreciosas, 
trabalhadas de outro modo; 71162090 - Outras obras de pedras preciosas/semi, sintética/reconstituída; 
71131900 - Artefatos de joalharia, de outros metais preciosos, mesmo revestidos, folheados ou 
chapeados de metais preciosos (plaquê).
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Assim, estas posições merecem um maior detalhe na análise tarifária. Para as posições 
restantes, é possível proceder a uma análise tarifária através do site do ProDouane da alfândega 
francesa, nomeadamente na sua seção “RITA”.

As tarifas aduaneiras na França são impostas pela União Europeia, no âmbito da Pauta 
Aduaneira Comum, para o produto que provém de países não membros da UE. Assim, as tarifas são 
as mesmas para todos os países, variando apenas em função do tipo de produto e de eventuais taxas 
internas adicionais.

O Brasil se beneficia da suspensão tarifária por aptidão de volume, na qual a isenção é efetivada 
mediante a apresentação de um certificado de aeronavegabilidade ou declaração na fatura conforme 
Reg nº 1147/2002, JO L170/2002. As posições deste setor são submetidas às tarifas aplicáveis a países 
terceiros (tarifa erga omnes, aplicável uniformemente para todos os países) e à tarifa de integração na 
nomenclatura europeia, mediante a apresentação de um certificado de origem. Observa-se que para as 
posições 71039100 e 71039900 a tarifa de importação é de 0%, para as posições 71179000 e 71131900 
a tarifa é 4%. Para a posição 71162090 a tarifa é de 2,5%.

Assim, observa-se que ao contrário de outros setores, o regime tarifário aplicável aos produtos 
do setor joias e gemas provenientes do Brasil é consideravelmente mais flexível por possuir baixas 
tarifas alfandegárias. Efetivamente, uma carga tributária mais leve torna as exportações para a UE 
mais atrativas. 

c) Procedimentos normativos de caráter geral para a importação

São necessários certificados de importação específicos para determinados produtos do setor, 
com a atestação de proveniência, natureza e pureza do produto realizada através de autoridades 
específicas. 

d) Barreiras à importação

Os órgãos de saúde na França estabelecem proibições quanto ao uso de substâncias como 
os radionuclóides em joias e gemas. Existem barreiras técnicas tais como a utilização de certificados 
especiais ou proibição de certas substâncias com os radionuclóides e o níquel.

e) Principais feiras e eventos do setor na França

As principais feiras do setor na França são: Bijorhca-The International fine, fashion jewellery 
& Watches show (Paris, setembro); Hexagone (Biarritz, fevereiro), Bijoutful – Le salon du bijou et de 
la mode (Nîmes, abril).
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16 - Madeireiro
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16. Madeireiro

Capítulo e posições tarifárias do Sistema Harmonizado sobre os quais trata esta seção:

44: Madeira, carvão vegetal e obras de madeira:
4401: Lenha em qualquer estado; madeira em estilhas ou em partículas; serradura, 
desperdícios e resíduos de madeira, mesmo aglomerados em toros, briquetes, pellets ou em 
formas semelhantes;
4402: Carvão vegetal (incluindo o carvão de cascas ou de caroços), mesmo aglomerado;
4403: Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada;
4404: Arcos de madeira; estacas fendidas; estacas aguçadas, não serradas longitudinalmente; 
madeira simplesmente desbastada ou arredondada, não torneada, não recurvada nem 
trabalhada de qualquer outro modo, para fabricação de bengalas, guarda- chuvas, cabos de 
ferramentas e semelhantes; madeira em fasquias, lâminas, fitas e semelhantes;
4405: Lã de madeira; farinha de madeira;
4406: Dormentes de madeira para vias-férreas ou semelhantes;
4407: Madeira serrada ou fundida longitudinalmente, cortada transversalmente ou desenrolada, 
mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm;
4408: Folhas para folheados (incluindo as obtidas por corte de madeira estratificada), folhas 
para contraplacados ou para madeiras estratificadas semelhantes e outras madeiras, serradas 
longitudinalmente, cortadas transversalmente ou desenroladas, mesmo aplainadas, lixadas, 
unidas pelas bordas ou pelas extremidades, de espessura não superior a 6 mm;
4409: Madeira (incluindo os tacos e frisos de parqué, não montados) perfilada (com 
espigas, ranhuras, filetes, entalhes, chanfrada, com juntas em V, com cercadura, boleada ou 
semelhantes) ao longo de uma ou mais bordas, faces ou extremidades, mesmo aplainada, 
lixada ou unida pelas extremidades;
4410: Painéis de partículas, painéis denominados oriented strand board (OSB) e painéis 
semelhantes (por exemplo, waferboard), de madeira ou de outras matérias lenhosas, mesmo 
aglomeradas com resinas ou com outros aglutinantes orgânicos;
4411: Painéis de fibras de madeira ou de outras matérias lenhosas, mesmo aglomeradas com 
resinas ou com outros aglutinantes orgânicos;
4412: Madeira contraplacada, madeira folheada, e madeiras estratificadas semelhantes;
4413: Madeira densificada, em blocos, pranchas, lâminas ou perfis;
4414: Molduras de madeira para quadros, fotografias, espelhos ou objetos semelhantes;
4415: Caixotes, caixas, engradados, barricas e embalagens semelhantes, de madeira; carretéis 
para cabos, de madeira; paletes simples, paletes-caixas e outros estrados para carga, de 
madeira; taipais de paletes de madeira;
4416: Barris, cubas, balsas, dornas, selhas e outras obras de tanoeiro e respetivas partes, de 
madeira, incluindo as aduelas;
4417: Ferramentas, armações e cabos, de ferramentas, de escovas e de vassouras, de madeira; 
formas, alargadeiras e esticadores, para calçado, de madeira;
4418: Obras de marcenaria ou de carpintaria para construções, incluindo os painéis celulares, 
os painéis montados para revestimento de pavimentos (pisos) e as fasquias para telhados 
(shingles e shakes), de madeira;
4419: Artefatos de madeira para mesa ou cozinha;
4420: Madeira marchetada e madeira incrustada; estojos e guarda-joias, para joalharia e 
ourivesaria, e obras semelhantes, de madeira; estatuetas e outros objetos de ornamentação, 
de madeira; artigos de mobiliário, de madeira, que não se incluam no Capítulo 94;
4421: Outras obras de madeira.
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a) Panorama geral do mercado francês de madeireiro

O setor madeireiro na França tem uma importância estratégica para o país. Em termos 
de produção interna, segundo os dados da France Bois Industries Entreprises, um consórcio de 
organizações profissionais ligadas ao setor do madeireiro, em 2012, o volume da extração de madeira 
comercializada equivaleu a 35,2 milhões de m3. Segundo os dados do Institut national de la statistique 
et des études économiques- INSEE francês, a extração de madeira na França representa um volume 
de negócios de aproximadamente € 2 bilhões. O setor reparte-se entre a madeira para construção, que 
representa aproximadamente 53% do volume de negócios, a madeira para indústrias, que representa 
aproximadamente 36% do volume de negócios e a madeira para produção energética, que equivale 
a cerca de 11% do volume de negócios. Segundo os dados da France Bois Industries Entreprises, é 
responsavel por 440000 empregos diretos e indiretos. Nos últimos dez anos, o volume de negócios 
e postos de trabalho vêm diminuindo no setor madeireiro francês. Segundo dados do Ministério da 
Agricultura e do Ministério da Economia, a França é o terceiro país na Europa com o maior número 
de recursos madeireiros, tendo uma área florestal de grande importância, que ocupa um terço do 
território nacional, e composta em mais de 60% de árvores folhosas. O sul e o este do país são onde se 
encontram as maiores florestas, majoritariamente privadas, sendo as zonas das Landes, da Gironde, 
da Meuse e da Corrèze responsáveis por mais de metade da extração de madeira francesa. Na França, 
o setor abrange todo o tipo de atividades, desde a exploração florestal, ao trabalho sobre a madeira, 
passando pela fabricação de produtos para consumo, até geração para energia. Segundo os dados 
do Institut national de la statistique et des études économiques-INSEE francês, existem mais de 31 
mil estabelecimentos ligados à silvicultura e à exploração florestal. Existem mais de 5 mil empresas 
trabalhando com extração de madeira, sendo majoritariamente de pequeno porte. No que diz respeito 
às atividades de transformação da madeira em materiais para usos industriais e de construção, existem 
mais de 4 mil estabelecimentos. No trabalho da madeira e na fabricação de móveis e objetos em 
madeira, existem mais de 20 mil empresas especializadas.

Segundo os dados do Ministério da Agricultura, do Agroalimentar e das Florestas francês, a 
França tem uma balança comercial deficitária de madeira serrada, devido a demanda por produtos não 
existentes no país tais como madeiras resinosas e tropicais. A França importa assim majoritariamente 
da União Europeia, especialmente da Alemanha e do Norte da Europa. 

Entender o mercado da construção é indispensável para compreender as tendências ligadas 
ao setor madeireiro. Efetivamente, segundo dados da France Bois Industries Entreprises, cerca de um 
terço da madeira na França é destinado ao setor da construção. Devido à crise econômica e financeira, o 
mercado da construção tem-se mantido fraco, com tendência a se concentrar sobretudo na renovação. 

b) Análise estatística de comércio exterior 
 
A presente análise contempla posições pertencentes ao Capítulo 44 da NCM brasileira – 

Madeira, carvão vegetal e obras de madeira: posições (4401) – Lenha em qualquer estado; madeira 
em estilhas ou em partículas; serradura, desperdícios e resíduos de madeira, mesmo aglomerados 
em toros, briquetes, pellets ou em formas semelhantes; (4402) – Carvão vegetal (incluindo o carvão 
de cascas ou de caroços), mesmo aglomerado; (4403) – Madeira em bruto, mesmo descascada, 
desalburnada ou esquadriada; (4404) – Arcos de madeira; estacas fendidas; estacas aguçadas, não 
serradas longitudinalmente; madeira simplesmente desbastada ou arredondada, não torneada, não 
recurvada nem trabalhada de qualquer outro modo, para fabricação de bengalas, guarda- chuvas, 
cabos de ferramentas e semelhantes; madeira em fasquias, lâminas, fitas e semelhantes; (4405) – Lã 
de madeira; farinha de madeira; (4406) – Dormentes de madeira para vias-férreas ou semelhantes; 
(4407) – Madeira serrada ou fundida longitudinalmente, cortada transversalmente ou desenrolada, 
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mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm; (4408) – Folhas 
para folheados (incluindo as obtidas por corte de madeira estratificada), folhas para contraplacados 
ou para madeiras estratificadas semelhantes e outras madeiras, serradas longitudinalmente, cortadas 
transversalmente ou desenroladas, mesmo aplainadas, lixadas, unidas pelas bordas ou pelas 
extremidades, de espessura não superior a 6 mm; (4409) – Madeira (incluindo os tacos e frisos de parqué, 
não montados) perfilada (com espigas, ranhuras, filetes, entalhes, chanfrada, com juntas em V, com 
cercadura, boleada ou semelhantes) ao longo de uma ou mais bordas, faces ou extremidades, mesmo 
aplainada, lixada ou unida pelas extremidades; (4410) – Painéis de partículas, painéis denominados 
oriented strand board (OSB) e painéis semelhantes (por exemplo, waferboard), de madeira ou de 
outras matérias lenhosas, mesmo aglomeradas com resinas ou com outros aglutinantes orgânicos; 
(4411) – Painéis de fibras de madeira ou de outras matérias lenhosas, mesmo aglomeradas com resinas 
ou com outros aglutinantes orgânicos; (4412) – Madeira contraplacada, madeira folheada, e madeiras 
estratificadas semelhantes; (4413) – Madeira densificada, em blocos, pranchas, lâminas ou perfis; 
(4414) – Molduras de madeira para quadros, fotografias, espelhos ou objetos semelhantes; (4415) – 
Caixotes, caixas, engradados, barricas e embalagens semelhantes, de madeira; carretéis para cabos, de 
madeira; paletes simples, paletes-caixas e outros estrados para carga, de madeira; taipais de paletes de 
madeira; (4416) – Barris, cubas, balsas, dornas, selhas e outras obras de tanoeiro e respetivas partes, 
de madeira, incluindo as aduelas; (4417) – Ferramentas, armações e cabos, de ferramentas, de escovas 
e de vassouras, de madeira; formas, alargadeiras e esticadores, para calçado, de madeira; (4418) – 
Obras de marcenaria ou de carpintaria para construções, incluindo os painéis celulares, os painéis 
montados para revestimento de pavimentos (pisos) e as fasquias para telhados (shingles e shakes), 
de madeira; (4419) – Artefatos de madeira para mesa ou cozinha; (4420) – Madeira marchetada 
e madeira incrustada; estojos e guarda-joias, para joalharia e ourivesaria, e obras semelhantes, de 
madeira; estatuetas e outros objetos de ornamentação, de madeira; artigos de mobiliário, de madeira, 
que não se incluam no Capítulo 94; (4421) Outras obras de madeira.

b.1) Importações francesas gerais
 
O setor registrou, em 2011, importações no valor de € 3,5 bilhões, equivalentes a 0,69% do 

total geral importado pela França naquele ano. Em 2014, o setor registrou importações no valor de 
€ 3,3 bilhões, correspondentes a 0,67% do total geral importado pelo país. As importações totais do 
setor do madeireiro na França registraram assim uma queda de – 6,7% no período 2011-2014.

A posição que mais se destacou no setor foi a 4407 – Madeira serrada ou fundida longitudinalmente, 
cortada transversalmente ou desenrolada, mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades, de 
espessura superior a 6 mm, que registrou importações, em 2011, de € 898 milhões, o que corresponde 
a 25,14% do total para o setor e, em 2014, alcançou € 756 milhões, equivalendo a 22,70% do total das 
importações do setor, observando-se assim uma pequena queda no período 2011-2014. 

Uma possível razão para explicar essa queda é a perda de competitividade do setor madeireiro 
francês, fato notório que impulsionou o governo francês a lançar em dezembro de 2014 um plano 
amplo de revigoramento para o setor. 

Tabela 16.1 - Importações gerais França-Mundo 2011-2014 (valores em €)
HTS-4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.%

4401 68.093.017 1,91% 66.090.991 1,94% 80.947.210 2,49% 111.223.430 3,34%

4402 41.749.823 1,17% 38.227.654 1,12% 40.374.331 1,24% 42.203.186 1,27%

4403 146.661.636 4,10% 123.779.037 3,64% 113.637.493 3,49% 127.370.019 3,82%
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4404 27.349.169 0,77% 26.437.058 0,78% 24.898.149 0,77% 24.167.604 0,73%

4405 1.930.247 0,05% 2.747.974 0,08% 2.969.062 0,09% 3.745.826 0,11%

4406 7.709.918 0,22% 7.870.163 0,23% 15.711.394 0,48% 12.627.577 0,38%

4407 898.520.943 25,14% 804.288.532 23,67% 755.450.447 23,23% 756.586.087 22,70%

4408 106.012.034 2,97% 93.689.371 2,76% 87.512.496 2,69% 85.552.016 2,57%

4409 244.121.802 6,83% 228.895.784 6,74% 224.206.228 6,89% 234.907.383 7,05%

4410 222.248.973 6,22% 233.098.099 6,86% 234.660.845 7,22% 235.744.490 7,07%

4411 402.016.586 11,25% 385.718.257 11,35% 367.236.981 11,29% 345.896.683 10,38%

4412 256.924.941 7,19% 243.634.967 7,17% 235.288.671 7,23% 261.005.594 7,83%

4413 14.744.291 0,41% 16.059.732 0,47% 11.306.010 0,35% 15.057.217 0,45%

4414 27.821.939 0,78% 30.706.572 0,90% 25.297.016 0,78% 25.482.263 0,76%

4415 191.641.687 5,36% 184.037.543 5,42% 189.632.645 5,83% 202.349.896 6,07%

4416 14.103.213 0,39% 13.360.689 0,39% 17.546.501 0,54% 22.618.843 0,68%

4417 14.088.163 0,39% 13.504.273 0,40% 17.133.232 0,53% 16.835.468 0,51%

4418 479.208.168 13,41% 477.198.209 14,04% 444.414.018 13,66% 433.834.885 13,02%

4419 31.999.249 0,90% 34.680.137 1,02% 35.604.484 1,09% 45.018.646 1,35%

4420 59.889.612 1,68% 56.529.151 1,66% 49.761.978 1,53% 56.061.609 1,68%

4421 317.470.603 8,88% 317.642.676 9,35% 278.796.630 8,57% 274.253.499 8,23%

Total 3.574.306.014 100% 3.398.196.869 100% 3.252.385.821 100% 3.332.542.221 100%

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

Gráfico 16.1 Importação setorial

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.2) Importações francesas originárias do Brasil

Em 2011, as importações provenientes do Brasil alcançaram valor de € 141 milhões, equivalentes 
a 3,9% do total setorial das importações francesas. Em 2014, o setor registrou importações oriundas do 
Brasil no valor de € 80 milhões, o que corresponde a 2,4% do total setorial importado pelo país. As 
importações setoriais originárias do Brasil registraram uma variação de – 43% no período 2011-2014.
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A posição que mais se destacou no setor, com origem do Brasil, foi a 4409 – Madeira (incluindo 
os tacos e frisos de parqué, não montados) perfilada (com espigas, ranhuras, filetes, entalhes, chanfrada, 
com juntas em V, com cercadura, boleada ou semelhantes) ao longo de uma ou mais bordas, faces ou 
extremidades, mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades, que registrou importações, em 
2011, de € 61 milhões, o que corresponde a 43,64% do total registrado para o setor. Em 2014, esta 
mesma posição importou um total de € 40 milhões, equivalendo a 50,24% do total das importações 
do setor, existindo uma variação de – 34% no período 2011-2014. 

Tabela 16.2 Importações originárias do Brasil, 2011-2014 (valores em €)
HTS-4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.%
4401 5.685 0,00% 1.189 0,00% 0 0,00% 11.055 0,01%
4402 60.046 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4403 31.667 0,02% 465.775 0,44% 0 0,00% 0 0,00%
4404 0 0,00% 82.641 0,08% 0 0,00% 0 0,00%
4405 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4406 0 0,00% 0 0,00% 5.966 0,01% 0 0,00%
4407 42.581.831 30,10% 31.585.733 29,62% 19.838.810 25,52% 21.009.494 26,11%
4408 84.540 0,06% 79.899 0,07% 106.317 0,14% 216.860 0,27%
4409 61.733.023 43,64% 49.064.981 46,01% 37.862.519 48,70% 40.417.519 50,24%
4410 170.779 0,12% 84.637 0,08% 38.692 0,05% 2.349 0,00%
4411 46.156 0,03% 6.875 0,01% 48.226 0,06% 28.868 0,04%
4412 8.278.327 5,85% 8.855.453 8,30% 7.662.069 9,85% 7.941.294 9,87%
4413 0 0,00% 22.614 0,02% 22.256 0,03% 25.535 0,03%
4414 448 0,00% 20.504 0,02% 372 0,00% 6.457 0,01%
4415 3.040 0,00% 23.474 0,02% 24.438 0,03% 141.979 0,18%
4416 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4417 1.436.735 1,02% 1.261.089 1,18% 1.172.312 1,51% 1.110.276 1,38%
4418 16.372.736 11,57% 8.300.885 7,78% 4.276.505 5,50% 3.306.288 4,11%
4419 3.430 0,00% 4.027 0,00% 15.691 0,02% 13.213 0,02%
4420 28.249 0,02% 35.183 0,03% 16.475 0,02% 23.325 0,03%
4421 10.633.532 7,52% 6.741.527 6,32% 6.658.348 8,56% 6.202.002 7,71%
Total 141.470.224 100% 106.636.486 100% 77.748.996 100% 80.456.514 100%

 Fonte: Douane Française DGDDI/CID

Gráfico 16.2 Importação setorial originária do Brasil  

Fonte: Douane Française DGDDI/CID 
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b.3) Principais concorrentes

Em 2014, o principal país fornecedor de madeira para a França foi a Alemanha, com 19,02% 
do total. O Brasil ocupou a 11ª posição no ranking de fornecedores, com 2,41% da participação total, 
o que equivale a € 80 milhões. Seguiram-se à Alemanha no ranking: a Bélgica, com 12,53%; a Polônia, 
com 7,59%; a China, com 6,67%; e a Espanha, com 5,97%. Nota-se que dos primeiros 5 fornecedores, 
apenas a China encontra-se fora da UE.

Tabela 16.3 - Importações francesas, por país, 2014 (valores em €)
País Importações Parte% Rank
Alemanha 633.856.193 19,02% 1
Bélgica 417.566.522 12,53% 2
Polónia 252.953.123 7,59% 3
China 222.191.773 6,67% 4
Espanha 198.978.526 5,97% 5
Brasil 80.456.514 2,41% 11
Total 3.332.542.221 100,00%

  Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.4) Balança comercial bilateral do setor

O saldo da balança comercial bilateral foi favorável ao Brasil, com superávits de € 138 milhões, 
em 2011; € 102 milhões em 2012; € 74 milhões em 2013; e € 78 milhões em 2014.

Há registro de exportações de madeireiro francês para o Brasil, em valores significativamente 
inferiores ao fluxo contrário, conforme tabela abaixo.

Tabela 16.4 Brasil-França saldo - 2011-2014 (valores em €)
Ano 2011 2012 2013 2014
Exportações 141.470.224 106.636.486 77.748.996 80.456.514
Importações 3.382.000 4.077.505 3.650.096 2.219.686
Saldo 138.088.224 102.558.981 74.098.900 78.236.828

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.5) Potencial exportador brasileiro para o mercado francês
 
O potencial exportador de madeira para a França é prejudicado por barreiras tarifárias que 

vão de 20 a quase 30%. As exportações brasileiras para França representam apenas 3,5% da totalidade 
das exportações brasileiras no setor. 

De todos os componentes do setor do madeireiro, as mais significativas exportações brasileiras 
encontram-se no segmento 4409 –Madeira (incluindo os tacos e frisos de parqué, não montados) 
perfilada (com espigas, ranhuras, filetes, entalhes, chanfrada, com juntas em V, com cercadura, boleada 
ou semelhantes) ao longo de uma ou mais bordas, faces ou extremidades, mesmo aplainada, lixada ou 
unida pelas extremidades, com exportações totais de US$ 518 milhões, em 2014.
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Tabela 16.5 - Exportação brasileira 2014 (valores em US$)
HTS-4 Descrição NCM Valor das 

exportações em US$
Part.%

4409 Madeira (incluindo os tacos e frisos de parqué, não montados) perfilada (com 
espigas, ranhuras, filetes, entalhes, chanfrada, com juntas em V, com cercadura, 
boleada ou semelhantes) ao longo de uma ou mais bordas, faces ou extremidades, 
mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades

518.260.597 23,10%

4412 Madeira contraplacada, madeira folheada, e madeiras estratificadas semelhantes 467.760.420 20,85%
4407 Madeira serrada ou fundida longitudinalmente, cortada transversalmente ou 

desenrolada, mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades, de espessura 
superior a 6 mm

425.332.090 18,96%

4418 Obras de marcenaria ou de carpintaria para construções, incluindo os painéis 
celulares, os painéis montados para revestimento de pavimentos (pisos) e as 
fasquias para telhados (shingles e shakes), de madeira

262.390.163 11,70%

4411 Painéis de fibras de madeira ou de outras matérias lenhosas, mesmo aglomeradas 
com resinas ou com outros aglutinantes orgânicos

135.862.508 6,06%

4401 Lenha em qualquer estado; madeira em estilhas ou em partículas; serradura, 
desperdícios e resíduos de madeira, mesmo aglomerados em toros, briquetes, 
pellets ou em formas semelhantes

133.956.300 5,97%

4415 Caixotes, caixas, engradados, barricas e embalagens semelhantes, de madeira; 
carretéis para cabos, de madeira; paletes simples, paletes-caixas e outros estrados 
para carga, de madeira; taipais de paletes de madeira

67.384.229 3,00%

4421 Outras obras de madeira 58.233.052 2,60%
4417 Ferramentas, armações e cabos, de ferramentas, de escovas e de vassouras, de 

madeira; formas, alargadeiras e esticadores, para calçado, de madeira
34.946.718 1,56%

4408 Folhas para folheados (incluindo as obtidas por corte de madeira estratificada), 
folhas para contraplacados ou para madeiras estratificadas semelhantes e outras 
madeiras, serradas longitudinalmente, cortadas transversalmente ou desenroladas, 
mesmo aplainadas, lixadas, unidas pelas bordas ou pelas extremidades, de 
espessura não superior a 6 mm

34.852.009 1,55%

4410 Painéis de partículas, painéis denominados oriented strand board (OSB) e painéis 
semelhantes (por exemplo, waferboard), de madeira ou de outras matérias 
lenhosas, mesmo aglomeradas com resinas ou com outros aglutinantes orgânicos

34.667.489 1,55%

4414 Molduras de madeira para quadros, fotografias, espelhos ou objetos semelhantes 33.834.906 1,51%
4403 Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada 24.649.554 1,10%
4413 Madeira densificada, em blocos, pranchas, lâminas ou perfis 3.738.577 0,17%
4419 Artefatos de madeira para mesa ou cozinha 2.823.401 0,13%
4406 Dormentes de madeira para vias-férreas ou semelhantes 1.386.329 0,06%
4404 Arcos de madeira; estacas fendidas; estacas aguçadas, não serradas 

longitudinalmente; madeira simplesmente desbastada ou arredondada, não 
torneada, não recurvada nem trabalhada de qualquer outro modo, para fabricação 
de bengalas, guarda- chuvas, cabos de ferramentas e semelhantes; madeira em 
fasquias, lâminas, fitas e semelhantes

1.142.671 0,05%

4420 Madeira marchetada e madeira incrustada; estojos e guarda-joias, para joalharia 
e ourivesaria, e obras semelhantes, de madeira; estatuetas e outros objetos de 
ornamentação, de madeira; artigos de mobiliário, de madeira, que não se incluam 
no Capítulo 94

959.152 0,04%

4402 Carvão vegetal (incluindo o carvão de cascas ou de caroços), mesmo aglomerado 742.104 0,03%
4416 Barris, cubas, balsas, dornas, selhas e outras obras de tanoeiro e respetivas partes, 

de madeira, incluindo as aduelas
189.781 0,01%

 Total do setor 2.243.112.050 100,00%
 Fonte: MDIC - http://aliceweb2.mdic.gov.br
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b.6) Perfil tarifário setorial da França

Segundo os dados do Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior, (AliceWeb), 
da SECEX/MDIC, as posições que registraram as exportações mais elevadas do Brasil para a 
França no ano de 2014 foram as posições 44092900 - Outras madeiras de não coníferas perfilada 
(com espigas, ranhuras, filetes, entalhes, chanfrada, com juntas em V, com cercadura, boleada ou 
semelhantes) ao longo de uma ou mais bordas, faces ou extremidades, mesmo aplainada, lixada 
ou unida pelas extremidades, 44072920 - Madeira de ipê, serrada ou fendida longitudinalmente, 
cortada transversalmente ou desenrolada, mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades, de 
espessura superior a 6 mm, 44079990 - Outra madeira serrada ou fendida longitudinalmente, cortada 
transversalmente ou desenrolada, mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades, de espessura 
superior a 6 mm, 44072990 - Outras madeiras tropicais serrada ou fendida longitudinalmente, cortada 
transversalmente ou desenrolada, mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades, de espessura 
superior a 6 mm e 44123900 - Outras madeiras compensadas, constituídas exclusivamente por folhas 
de madeira (exceto de bambu) cada uma das quais de espessura não superior a 6 mm. Assim, estas 
posições merecem um maior detalhe na análise tarifária. Para as restantes posições, é possível proceder 
a uma análise tarifária através do site do ProDouane da alfândega francesa, na sua seção “RITA”.

As tarifas aduaneiras na França são impostas pela União Europeia, no âmbito da Pauta 
Aduaneira Comum, para o produto que provém de países não membros da UE. Assim, as tarifas são 
as mesmas para todos os países, variando apenas em função do tipo de produto, e de eventuais taxas 
internas adicionais.

As importações do setor madeireiro estão submetidas às tarifas aplicáveis a países terceiros 
(tarifa erga omnes, aplicável uniformemente para todos os países) e à tarifa de integração na 
nomenclatura Europeia, mediante a apresentação de um certificado de origem. Observa-se que a 
posição 44092900 está submetida a uma “Taxa para o desenvolvimento da indústria mobiliária” de 
0,2%. Esta taxa é aplicável desde o momento em que o produto entra na França e conta no cálculo da 
taxa sobre o valor agregado (TVA) de 20%. 

As posições 44072920, 44079990 e 44072990, estão submetidas a uma tarifa erga omnes e de 
integração na nomenclatura Europeia de 2,5%. Os produtos destas posições pode também ser aplicável 
uma taxa de contribuição fitossanitária, o que será decidido pelos serviços de controle fitossanitário, 
ao inspecionar a mercadoria. O valor desta taxa é definido pelo Ministério das finanças. Por fim, é 
aplicável uma taxa sobre o valor acrescentado de 20% aos produtos provenientes desta posição. 

Por último, no que diz respeito à posição 44123900, é aplicável uma taxa erga omnes de 7%, 
e uma “Taxa para o desenvolvimento da indústria do madeireiro” de 0,1%. Esta taxa é aplicável à 
entrada das fronteira francesas e é tomada em conta no cálculo da taxa sobre o valor acrescentado. É 
além disso aplicável uma taxa sobre o valor acrescentado de 20%. 

c) Procedimentos normativos de caráter geral para a importação

Os produtos do setor madeireiro estão submetidos às restrições que se aplicam aos produtos 
agrícolas, na União Europeia. Existem vários controles para evitar o comércio ilegal de madeiras. 

Em 2013, foi adotado um novo Regulamento que tem por objetivo evitar as importações 
ilegais de madeira, em particular madeira de origem tropical. Assim, os comerciantes devem ter 
registro de como foi obtida a madeira ou o produto derivado. Este registro deve ser mantido durante 
pelo menos 5 anos, e deve ser fornecido ao operador que importa localmente. Os importadores de 
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madeira podem decidir submeter os produtos importados para aprovação de uma das organizações 
fiscalizadoras Europeias. 

Os produtos madeireiros destinados à construção devem estar em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º 305/2011, que define os requerimentos mínimos para a construção na União 
Europeia. O Regulamento prevê por exemplo que o fabricante de produtos destinados à construção 
deverá produzir uma Declaração de Performance, detalhando as características essenciais dos 
produtos. 

Por último, todos os produtos madeireiros importados pela França devem estar em acordo com 
a Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Silvestres Ameaçadas 
de Extinção. Os produtos poderão ser submetidos às autoridades fiscalizadoras responsáveis pela 
emissão dos certificados que comprovam, que os produtos estão em conformidade.

d) Barreiras à importação

A União Europeia aplica barreiras tarifárias e não tarifárias à importação de produtos 
provenientes do setor madeireiro. As tarifas aplicáveis variam em função do nível de transformação 
dos produtos. As barreiras não tarifárias são compostas por quotas, que limitam as quantidades 
exportadas para a União Europeia, e normas sanitárias. 

Na União Europeia é comum a combinação de barreiras tarifárias e não tarifárias. Quando 
as importações ultrapassam as quotas, as tarifas aplicáveis são mais elevadas, o que permite conter as 
importações.

e) Principais feiras e eventos do Setor na França
 
A principal feira do setor na França é o Salon International de l’Agriculture, ocorre em Paris, 

de 21 de fevereiro a 1 de março [http://www.salon-agriculture.com].





17 - Máquinas e Equipamentos
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17.  Máquinas e Equipamentos

Capítulo e posições tarifárias do Sistema Harmonizado sobre os quais trata esta seção:

84: Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes:
8401: Reatores nucleares; elementos combustíveis (cartuchos) não irradiados, para reatores 
nucleares; máquinas e aparelhos para a separação de isótopos;
8402: Caldeiras de vapor (geradores de vapor), excluindo as caldeiras para aquecimento 
central concebidas para produção de água quente e vapor de baixa pressão; caldeiras 
denominadas “de água sobreaquecida”;
8403: Caldeiras para aquecimento central, exceto as da posição 84.02;
8404: Aparelhos auxiliares para caldeiras das posições 84.02 ou 84.03 (por exemplo: 
economizadores, sobreaquecedores, aparelhos de limpeza de tubos ou de recuperação de 
gás); condensadores para máquinas a vapor;
8405: Geradores de gás de ar (gás pobre) ou de gás de água, com ou sem depuradores; geradores 
de acetileno e geradores semelhantes de gás, operados a água, com ou sem depuradores;
8406: Turbinas a vapor;
8407: Motores de pistão, alternativo ou rotativo, de ignição por faísca (motores de explosão);
8408: Motores de pistão, de ignição por compressão (motores diesel ou semidiesel);
8409: Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das 
posições 84.07 ou 84.08;
8410: Turbinas hidráulicas, rodas hidráulicas, e seus reguladores;
8411: Turborreatores, turbopropulsores e outras turbinas a gás;
8412: Outros motores e máquinas motrizes;
8413: Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos;
8414: Bombas de ar ou de vácuo, compressores de ar ou de outros gases e ventiladores; exaustores 
(coifas aspirantes) para extração ou reciclagem, com ventilador incorporado, mesmo filtrantes;
8415: Máquinas e aparelhos de ar condicionado, que contenham um ventilador motorizado 
e dispositivos próprios para modificar a temperatura e a humidade, incluindo as máquinas e 
aparelhos em que a humidade não seja regulável separadamente;
8416: Queimadores para alimentação de fornalhas, de combustíveis líquidos, combustíveis 
sólidos pulverizados ou de gás; fornalhas automáticas, incluindo as antefornalhas, grelhas 
mecânicas, descarregadores mecânicos de cinzas e dispositivos semelhantes;
8417: Fornos industriais ou de laboratório, incluindo os incineradores, não elétricos;
8418: Refrigeradores, congeladores (freezers) e outros materiais, máquinas e aparelhos 
para a produção de frio, com equipamento elétrico ou outro; bombas de calor, excluindo as 
máquinas e aparelhos de ar-condicionado da posição 84.15;
8419: Aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos eletricamente (exceto fornos e outros 
aparelhos da posição 8514), para tratamento de matérias por meio de operações que 
impliquem mudança de temperatura, tais como o aquecimento, cozimento, torrefação, 
destilação, retificação, esterilização, pasteurização, estufagem, secagem, evaporação, 
vaporização, condensação ou arrefecimento, exceto os de uso doméstico; aquecedores de 
água não elétricos, de aquecimento instantâneo ou de acumulação;
8420: Calandras e laminadores, exceto os destinados ao tratamento de metais ou vidro, e seus 
cilindros;
8421: Centrifugadores, incluindo os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar 
líquidos ou gases;
8422: Máquinas de lavar louça; máquinas e aparelhos para limpar ou secar garrafas ou 
outros recipientes; máquinas e aparelhos para encher, fechar, rolhar ou rotular garrafas, 
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caixas, latas, sacos ou outros recipientes; máquinas e aparelhos para capsular garrafas, vasos, 
tubos e recipientes semelhantes; outras máquinas e aparelhos para empacotar ou embalar 
mercadorias (incluindo as máquinas e aparelhos para embalar com película termo-retráctil); 
máquinas e aparelhos para gaseificar bebidas;
8423: Aparelhos e instrumentos de pesagem, incluindo as básculas e balanças para verificar 
peças fabricadas, excluindo as balanças sensíveis a pesos não superiores a 5 cg; pesos para 
quaisquer balanças;
8424: Aparelhos mecânicos (mesmo manuais) para projetar, dispersar ou pulverizar líquidos 
ou pós; extintores, mesmo carregados; pistolas aerográficas e aparelhos semelhantes; 
máquinas e aparelhos de jato de areia, de jato de vapor e aparelhos de jato semelhantes;
8425: Talhas, cadernais e moitões; guinchos e cabrestantes; macacos;
8426: Cábreas; guindastes, incluindo os de cabos; pontes rolantes, pórticos de descarga ou de 
movimentação, pontes-guindastes, carros-pórticos e carros-guindastes;
8427: Empilhadores; outros veículos para movimentação de carga e semelhantes, equipados 
com dispositivos de elevação;
8428: Outras máquinas e aparelhos de elevação, de carga, de descarga ou de movimentação 
(por exemplo: elevadores, escadas rolantes, transportadores, teleféricos);
8429: Bulldozers, angledozers, niveladoras, raspo-transportadoras (scrapers), pás 
mecânicas, escavadoras, carregadoras e pás carregadoras, compactadores e rolos ou cilindros 
compressores, autopropulsionados;
8430: Outras máquinas e aparelhos de terraplanagem, nivelamento, raspagem, escavação, 
compactação, extração ou perfuração da terra, de minerais ou minérios; bate-estacas e 
arranca-estacas; limpa- neves;
8431: Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas e 
aparelhos das posições 84.25 a 84.30;
8432: Máquinas e aparelhos de uso agrícola, hortícola ou florestal, para preparação ou 
trabalho do solo ou para cultura; rolos para relvados ou para campos de desporto;
8433: Máquinas e aparelhos para colheita ou debulha de produtos agrícolas, incluindo as 
enfardadeiras de palha ou forragem; cortadores de relva e ceifeiras; máquinas para limpar ou 
selecionar ovos, frutas ou outros produtos agrícolas, exceto as da posição 84.37;
8434: Máquinas de ordenhar e máquinas e aparelhos para a indústria de lacticínios;
8435: Prensas, esmagadores e máquinas e aparelhos semelhantes, para fabricação de vinho, 
sidra, sumos de frutas ou bebidas semelhantes;
8436: Outras máquinas e aparelhos para agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura ou 
apicultura, incluindo os germinadores equipados com dispositivos mecânicos ou térmicos e 
as chocadeiras e criadeiras para avicultura;
8437: Máquinas para limpeza, seleção ou peneiração de grãos ou de produtos hortícolas 
secos; máquinas e aparelhos para a indústria de moagem ou tratamento de cereais ou de 
produtos hortícolas secos, exceto dos tipos utilizados em fazendas;
8438: Máquinas e aparelhos não especificados nem compreendidos noutras posições do 
presente Capítulo, para preparação ou fabricação industrial de alimentos ou de bebidas, 
exceto as máquinas e aparelhos para extração ou preparação de óleos ou gorduras vegetais 
fixos ou de óleos ou gorduras animais;
8439: Máquinas e aparelhos para fabricação de pasta de matérias fibrosas celulósicas ou para 
fabricação ou acabamento de papel ou cartão;
8440: Máquinas e aparelhos para brochura ou encadernação, incluindo as máquinas de 
costurar cadernos;
8441: Outras máquinas e aparelhos para o trabalho de pasta de papel, papel ou cartão, 
incluindo as cortadeiras de todos os tipos;
8442: Máquinas, aparelhos e equipamentos (exceto as máquinas- ferramentas das posições 
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84.56 a 84.65), para preparação ou fabricação de clichés, blocos, cilindros ou outros elementos 
de impressão; clichés, blocos, cilindros ou outros elementos de impressão; pedras litográficas, 
blocos, placas e cilindros, preparados para impressão (por exemplo, aplainados, granulados 
ou polidos);
8443: Máquinas e aparelhos de impressão por meio de blocos, cilindros e outros elementos de 
impressão da posição 84.42; outras impressoras, aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar 
(fax), mesmo combinados entre si; partes e acessórios;
8444: Máquinas para extrudar, estirar, texturizar ou cortar matérias têxteis sintéticas ou 
artificiais;
8445: Máquinas para preparação de matérias têxteis; máquinas para fiação, dobragem ou 
torção de matérias têxteis e outras máquinas e aparelhos para fabricação de fios têxteis; 
máquinas de bobinar (incluindo as bobinadeiras de trama) ou de dobar matérias têxteis e 
máquinas para preparação de fios têxteis para a sua utilização nas máquinas das posições 
84.46 ou 84.47;
8446: Teares para tecidos;
8447: Teares para fabricar malhas, máquinas de costura por entrelaçamento (couture-
tricotage), máquinas para fabricar guipuras, tules, rendas, bordados, passamanarias, galões 
ou redes; máquinas para inserir tufos;
8448: Máquinas e aparelhos auxiliares para as máquinas das posições 84.44, 84.45, 84.46 ou 
84.47 (por exemplo, teares-maquinetas, mecanismos Jacquard, quebra-urdiduras e quebra-
tramas, mecanismos troca lançadeiras); partes e acessórios reconhecíveis como exclusiva ou 
principalmente destinados às máquinas da presente posição ou das posições 84.44, 84.45, 
84.46 ou 84.47 (por exemplo: fusos, aletas, guarnições de cardas, pentes, barras, fieiras;
8449: Máquinas e aparelhos para fabricação ou acabamento de feltro ou de falsos tecidos, em 
peça ou em formas determinadas, incluindo as máquinas e aparelhos, para a fabricação de 
chapéus de feltro; formas para chapéus e para artefatos de uso semelhante;
8450: Máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivo de secagem;
8451: Máquinas e aparelhos (exceto as máquinas da posição 84.50), para lavar, limpar, 
espremer, secar, passar, prensar (incluindo as prensas fixadoras), branquear, tingir, para apresto 
e acabamento, para revestir ou impregnar fios, tecidos ou obras de matérias têxteis e máquinas 
para revestir tecidos-base ou outros suportes utilizados na fabricação de revestimentos para 
pavimentos (pisos), tais como olinóleo; máquinas para enrolar, desenrolar, dobrar, cortar ou 
dentear tecidos;
8452: Máquinas de costura, exceto as de costurar cadernos, da posição 84.40; móveis, bases e 
tampas, próprios para máquinas de costura; agulhas para máquinas de costura;
8453: Máquinas e aparelhos para preparar, curtir ou trabalhar couros ou peles, ou para 
fabricar ou consertar calçado e outras obras de couro ou de pele, exceto máquinas de costura;
8454: Conversores, cadinhos ou colheres de fundição, lingoteiras e máquinas de vazar 
(moldar), para metalurgia, aciaria ou fundição;
8455: Laminadores de metais e seus cilindros;
8456: Máquinas-ferramentas que trabalhem por eliminação de qualquer matéria, que 
operem por laser ou por outro feixe de luz ou de fotões, por ultrassom, por electroerosão, 
por processos eletroquímicos, por feixes de eletrões, por feixes iónicos ou por jato de plasma: 
máquinas de corte a jato de água;
8457: Centros de fabricação, máquinas de sistema monostático (single station) e máquinas 
de estações múltiplas, para trabalhar metais;
8458: Tornos (incluindo os centros de torneamento) para metais;
8459: Máquinas-ferramentas (incluindo as unidades com cabeça deslizante) para furar, 
escarear, fresar ou roscar, interior ou exteriormente, metais, por eliminação de matéria, 
exceto os tornos (incluindo os centros de torneamento), da posição 84.58;
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8460: Máquinas-ferramentas para rebarbar, afiar, amolar, retificar, brunir, polir, ou realizar 
outras operações de acabamento em metais ou ceramais (cermets) por meio de mós, de 
abrasivos ou de produtos polidores, exceto as máquinas de cortar ou acabar engrenagens da 
posição 84.61;
8461: Máquinas-ferramentas para aplainar, plainas-limadoras, máquinas-ferramentas para 
escatelar, mandrilar, cortar ou acabar engrenagens, serrar, seccionar e outras máquinas- 
ferramentas que trabalhem por eliminação de metal ou de ceramais (cermets), não 
especificadas nem compreendidas noutras posições;
8462: Máquinas-ferramentas (incluindo as prensas) para forjar ou estampar, martelos, 
martelos-pilões e martinetes, para trabalhar metais; máquinas-ferramentas (incluindo as 
prensas) para enrolar, arquear, dobrar, endireitar, aplanar, cisalhar, puncionar ou chanfrar 
metais; prensas para trabalhar metais ou carbonetos metálicos, não especificadas acima;
8463: Outras máquinas-ferramentas para trabalhar metais ou ceramais (cermets), que 
trabalhem sem eliminação de matéria;
8464: Máquinas-ferramentas para trabalhar pedra, produtos cerâmicos, betão, fibrocimento 
ou matérias minerais semelhantes, ou para o trabalho a frio do vidro;
8465: Máquinas-ferramentas (incluindo as máquinas para pregar, grampear, colar ou reunir 
por qualquer outro modo) para trabalhar madeira, cortiça, osso, borracha endurecida, 
plásticos duros ou matérias duras semelhantes;
8466: Partes e acessórios reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinados 
às máquinas das posições 84.56 a 84.65, incluindo os porta-peças e porta-ferramentas, as 
fieiras de abertura automática, os dispositivos divisores e outros dispositivos especiais, para 
máquinas-ferramentas; porta-ferramentas para ferramentas manuais de todos os tipos;
8467: Ferramentas pneumáticas, hidráulicas ou com motor (elétrico ou não elétrico) 
incorporado, de uso manual;
8468: Máquinas e aparelhos para soldar, mesmo de corte, exceto os da posição 85.15; 
máquinas e aparelhos a gás para têmpera superficial;
8470: Máquinas de calcular e máquinas de bolso que permitam gravar, reproduzir e visualizar 
informações, com função de cálculo incorporada; máquinas de contabilidade, máquinas de 
franquear, de emitir bilhetes e máquinas semelhantes, com dispositivo de cálculo incorporado; 
caixas registadoras;
8472: Outras máquinas e aparelhos de escritório (por exemplo, duplicadores hectográficos ou 
a estêncil, máquinas para imprimir endereços, distribuidores automáticos de papel- moeda, 
máquinas para selecionar, contar ou empacotar moedas, afiadores (máquinas para apontar 
lápis) mecânicos de lápis, perfuradores ou agrafadores);
8473: Partes e acessórios (exceto estojos, capas e semelhantes), reconhecíveis como exclusiva 
ou principalmente destinados às máquinas ou aparelhos das posições 84.69 a 84.72;
8474: Máquinas e aparelhos para selecionar, peneirar, separar, lavar, esmagar, moer, misturar 
ou amassar terras, pedras, minérios ou outras substâncias minerais sólidas (incluindo os 
pós e pastas); máquinas para aglomerar ou moldar combustíveis minerais sólidos, pastas 
cerâmicas, cimento, gesso ou outras matérias minerais em pó ou em pasta; máquinas para 
fazer moldes de areia para fundição;
8475: Máquinas para montagem de lâmpadas, tubos ou válvulas, elétricos ou eletrónicos, 
ou de lâmpadas de luz-relâmpago (flash), que tenham invólucro de vidro; máquinas para 
fabricação ou trabalho a quente do vidro ou das suas obras;
8476: Máquinas automáticas de venda de produtos (por exemplo, selos, cigarros, alimentos 
ou bebidas), incluindo as máquinas de trocar dinheiro;
8477: Máquinas e aparelhos para trabalhar borracha ou plásticos ou para fabricação de 
produtos dessas matérias, não especificados nem compreendidos noutras posições deste 
Capítulo;
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8478: Máquinas e aparelhos, para preparar ou transformar tabaco, não especificados nem 
compreendidos noutras posições deste Capítulo;
8479: Máquinas e aparelhos mecânicos com função própria, não especificados nem 
compreendidos noutras posições deste Capítulo;
8480: Caixas de fundição; placas de fundo para moldes; modelos para moldes; moldes para 
metais (exceto lingoteiras), carbonetos metálicos, vidro, matérias minerais, borracha ou 
plásticos;
8481: Torneiras, válvulas (incluindo as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos 
semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes;
8482: Rolamentos de esferas, de roletes ou de agulhas;
8483: Veios de transmissão (incluindo as árvores de cames e cambotas) e manivelas; 
chumaceiras (mancais) e “bronzes”; engrenagens e rodas de fricção; eixos de esferas ou de 
roletes; redutores, multiplicadores, caixas de transmissão e variadores de velocidade, incluindo 
os conversores binários; volantes e polias, incluindo as polias para cadernais; embraiagens e 
dispositivos de acoplamento, incluindo as juntas de articulação;
8484: Juntas metaloplásticas; jogos ou sortidos de juntas de composições diferentes, 
apresentados em bolsas, envelopes ou embalagens semelhantes; juntas de vedação mecânicas;
8486: Máquinas e aparelhos dos tipos utilizados exclusiva ou principalmente na fabricação 
de “esferas” (boules) ou de bolachas (wafers), de dispositivos semicondutores, de circuitos 
integrados eletrónicos ou de dispositivos de visualização de ecrã plano; máquinas e aparelhos 
especificados na Nota 9 C) do presente Capítulo; partes e acessórios;
8487: Partes de máquinas ou de aparelhos, não especificadas nem compreendidas noutras 
posições do presente Capítulo, que não contenham conexões elétricas, partes isoladas 
eletricamente, bobinas, contactos nem quaisquer outros elementos com características 
elétricas.

85: Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução 
de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e 
acessórios: 

8514: Fornos elétricos industriais ou de laboratório, incluindo os que funcionam por indução 
ou por perdas dielétricas; outros aparelhos industriais ou de laboratório para tratamento 
térmico de matérias por indução ou por perdas dielétricas;
8515: Máquinas e aparelhos para soldar (mesmo de corte) elétricos (incluindo os a gás 
aquecido eletricamente), a laser ou outros feixes de luz ou de fotões, a ultrassom, a feixes 
de eletrões, a impulsos magnéticos ou a jato de plasma; máquinas e aparelhos elétricos para 
projeção a quente de metais ou de ceramais (cermets);
8543: Máquinas e aparelhos, elétricos, com função própria, não especificados nem 
compreendidos noutras posições do presente Capítulo.

86: Veículos e material para vias-férreas ou semelhantes, e suas partes; aparelhos mecânicos (incluindo 
eletromecânicos) de sinalização para vias de comunicação:

8601: Locomotivas e locotratores, de fonte externa de eletricidade ou de acumuladores 
elétricos.

89: Embarcações e estruturas flutuantes:
8901: Transatlânticos, barcos de excursão, ferry-boats, cargueiros, chatas e embarcações 
semelhantes, para o transporte de pessoas ou de mercadorias;
8902: Barcos de pesca; navios-fábricas e outras embarcações para o tratamento ou conservação 
de produtos da pesca;
8904: Rebocadores e barcos concebidos para empurrar outras embarcações;
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8905: Barcos-faróis, barcos-bombas, dragas, guindastes flutuantes e outras embarcações em 
que a navegação é acessória da função principal; docas flutuantes; plataformas de perfuração 
ou de exploração, flutuantes ou submersíveis;
8906: Outras embarcações, incluindo os navios de guerra e os barcos salva-vidas, exceto os 
barcos a remos;
8907: Outras estruturas flutuantes (por exemplo, balsas, reservatórios, caixões, boias de 
amarração, boias de sinalização e semelhantes).

90: Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; 
instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios:

9010: Aparelhos e material dos tipos usados nos laboratórios fotográficos ou cinematográficos 
não especificados nem compreendidos noutras posições do presente Capítulo; negatoscópios; 
ecrãs para projeção;
9011: Microscópios óticos, incluindo os microscópios para fotomicrografia, 
cinefotomicrografia ou microprojeção;
9012: Microscópios, exceto óticos; difractógrafos;
9013: Dispositivos de cristais líquidos que não constituam artigos compreendidos mais 
especificamente noutras posições; lasers, exceto díodos laser; outros aparelhos e instrumentos 
de ótica, não especificados nem compreendidos noutras posições do presente Capítulo;
9014: Bússolas, incluindo as agulhas de marear; outros instrumentos e aparelhos de navegação
9015: Instrumentos e aparelhos de geodesia, topografia, agrimensura, nivelamento, 
fotogrametria, hidrografia, oceanografia, hidrologia, meteorologia ou de geofísica, exceto 
bússolas; telémetros;
9016: Balanças sensíveis a pesos iguais ou inferiores a 5 cg, com ou sem pesos;
9017: Instrumentos de desenho, de traçado ou de cálculo (por exemplo, máquinas de desenhar, 
pantógrafos, transferidores, estojos de desenho, réguas de cálculo e discos de cálculo); 
instrumentos de medida de distâncias de uso manual (por exemplo, metros, micrometros, 
paquímetros e calibres), não especificados nem compreendidos noutras posições do presente 
Capítulo;
9024: Máquinas e aparelhos para ensaios de dureza, tração, compressão, elasticidade ou de 
outras propriedades mecânicas de materiais (por exemplo, metais, madeira, têxteis, papel, 
plásticos);
9025: Densímetros, aerómetros, pesa-líquidos e instrumentos flutuantes semelhantes, 
termómetros, pirómetros, barómetros, higrómetros e psicrómetros, registadores ou não, 
mesmo combinados entre si;
9026: Instrumentos e aparelhos para medida ou controlo do caudal, do nível, da pressão ou 
de outras características variáveis dos líquidos ou gases (por exemplo, medidores de caudal, 
indicadores de nível, manómetros, contadores de calor), exceto os instrumentos e aparelhos 
das posições 90.14, 90.15, 90.28 ou 90.32;
9027: Instrumentos e aparelhos para análises físicas ou químicas (por exemplo, polarímetros, 
refratómetros, espectómetros, analisadores de gases ou de fumos); instrumentos e aparelhos 
para ensaios de viscosidade, porosidade, dilatação, tensão superficial ou semelhantes ou para 
medidas calorimétricas, acústicas ou fotométricas (incluindo os indicadores de tempo de 
exposição); micrótomos;
9028: Contadores de gases, de líquidos ou de eletricidade, incluindo os aparelhos para a sua 
aferição;
9029: Outros contadores (por exemplo, contadores de voltas, contadores de produção, 
taxímetros, totalizadores de caminho percorrido, podómetros); indicadores de velocidade e 
tacómetros, exceto os das posições 90.14 ou 90.15; estroboscópios;
9030: Osciloscópios, analisadores de espectro e outros instrumentos e aparelhos para medida 
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ou controlo de grandezas elétricas; instrumentos e aparelhos para medida ou deteção de 
radiações alfa, beta, gama, X, cósmicas ou outras radiações ionizantes;
9031: Instrumentos, aparelhos e máquinas de medida ou controlo, não especificados nem 
compreendidos noutras posições do presente Capítulo; projetores de perfis;
9032: Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos;
9033: Partes e acessórios, não especificados nem compreendidos noutras posições do presente 
Capítulo, para máquinas, aparelhos, instrumentos ou artigos do Capítulo 90.

95: Brinquedos, jogos, artigos para divertimento ou para desporto; suas partes e acessórios:
9506: Artigos e equipamentos para cultura física, ginástica, atletismo, outros desportos 
(incluindo o ténis de mesa) ou jogos ao ar livre, não especificados nem compreendidos 
noutras posições deste Capítulo; piscinas, incluindo as infantis.

a) Panorama geral do mercado francês de máquinas e equipamentos

Segundo os dados do do Ministério da Economia, da Indústria e do Emprego francês, o setor 
das máquinas e equipamentos, nomeadamente mecânicos, representa aproximadamente um terço das 
empresas industriais na França. O setor é composto sobretudo por pequenas e médias empresas, (80% 
de até 100 pessoas). Em média, 21% do trabalho industrial francês é efetuado neste setor. Segundo os 
dados da Federação das Indústrias Mecânicas, que emprega a mais de 600.000 pessoas. 

O setor, que engloba a produção de elementos muito variados, é composto por empresas 
extremamente variadas. Há uma tendência crescente para estas empresas serem compostas por 
capitais estrangeiros. Segundo os dados do Observatório da Metalurgia francês, destacam-se como 
grandes atores do mercado empresas como a Alstom Power, a Areva NP, a Boccard, a Caterpillar 
France, o Haulotte Group, a Ponticelli Frères, a Renault Agriculture, entre outros. Segundo os dados 
da Federação das Indústrias mecânicas, o setor é composto por mais de 30 000 empresas, gerando 
volume de negócios superior a € 110 bilhões.

Mais de metade das exportações francesas do setor são destinadas à União Europeia, sendo a 
Alemanha o primeiro importador de máquinas e equipamentos franceses. 

b) Análise estatística de comércio exterior 

A presente análise contempla posições da NCM brasileira, pertencentes aos seguintes 
capítulos, tal como acima detalhados: Capítulo 84 – Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos 
e instrumentos mecânicos, e suas partes; Capítulo 85 – Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e 
suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução 
de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios; Capítulo 86 – Veículos e material para 
vias-férreas ou semelhantes, e suas partes; aparelhos mecânicos (incluindo eletromecânicos) de 
sinalização para vias de comunicação; Capítulo 89 – Embarcações e estruturas flutuantes; Capítulo 
90 – Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; 
instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios; Capítulo 95 – Brinquedos, jogos, 
artigos para divertimento ou para desporto; suas partes e acessórios.

b.1) Importações francesas gerais
 
Devido à indisponibilidade de dados para as posições 8407, 8408 e 8409 em 2011, a analise 

das importações francesas gerais no setor das máquinas e equipamentos foi feita a partir de 2012. O 
setor registrou, em 2012, importações no valor de € 52,8 bilhões, equivalentes a 10,19% do total geral 
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importado pela França naquele ano. Em 2014, o setor registrou importações no valor de € 53 bilhões, 
correspondentes a 10,68% do total geral importado pelo país. As importações totais do setor de máquinas 
e equipamentos em França registraram assim uma variação de 0,38% no período 2012-2014. 

A posição que mais se destacou no setor foi a 8411 – Turborreatores, turbopropulsores e 
outras turbinas a gás, que registrou importações, em 2011, de € 5,4 bilhões, o que corresponde a 
10,47% do total para o setor e, em 2014, alcançou € 6,8 bilhões, equivalendo a 12,93% do total das 
importações do setor, observando-se assim um aumento das importações desta posição no período 
2011-2014. 

Tabela 17.1 – Importações gerais França-mundo 2011-2014 (valores em €)
HTS-4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.%
8401 1.054.415.619 2,03% 1.247.751.814 2,36% 976.794.953 1,85% 960.716.268 1,81%
8402 90.362.176 0,17% 75.081.232 0,14% 175.760.492 0,33% 59.123.000 0,11%
8403 483.225.221 0,93% 511.009.744 0,97% 496.951.587 0,94% 463.340.631 0,87%
8404 22.844.108 0,04% 18.518.089 0,04% 16.013.804 0,03% 15.908.321 0,03%
8405 7.713.394 0,01% 8.939.079 0,02% 8.343.563 0,02% 6.050.278 0,01%
8406 103.352.659 0,20% 74.061.023 0,14% 92.501.408 0,18% 89.033.441 0,17%
8407* NA NA 70.782.006 0,13% 66.962.571 0,13% 132.865.504 0,25%
8408* NA NA 598.998.433 1,13% 641.021.966 1,22% 544.508.014 1,03%
8409* NA NA 4.444.889 0,01% 2.724.263 0,01% 6.763.153 0,01%
8410 33.045.524 0,06% 26.292.136 0,05% 29.047.828 0,06% 25.982.781 0,05%
8411 5.444.428.299 ##### 6.460.976.428 12,22% 6.838.432.960 #### 6.862.269.286 12,93%
8412 303.126.822 0,58% 301.660.384 0,57% 321.630.132 0,61% 369.062.156 0,70%
8413 1.923.720.354 3,70% 1.931.854.002 3,65% 1.929.894.721 3,66% 1.837.106.175 3,46%
8414 2.212.144.463 4,25% 2.030.303.121 3,84% 1.960.769.504 3,72% 2.065.340.008 3,89%
8415 1.106.217.730 2,13% 1.026.465.243 1,94% 1.049.864.947 1,99% 1.099.610.406 2,07%
8416 88.599.578 0,17% 98.685.729 0,19% 99.782.523 0,19% 98.222.635 0,19%
8417 87.681.192 0,17% 63.770.990 0,12% 50.929.903 0,10% 58.537.130 0,11%
8418 1.504.718.780 2,89% 1.480.517.543 2,80% 1.439.444.516 2,73% 1.547.196.284 2,92%
8419 738.197.449 1,42% 733.912.856 1,39% 770.912.911 1,46% 769.695.176 1,45%
8420 11.072.480 0,02% 10.796.653 0,02% 13.175.988 0,02% 11.685.051 0,02%
8421 1.616.963.592 3,11% 1.618.718.404 3,06% 1.616.814.657 3,07% 1.706.786.026 3,22%
8422 1.154.861.984 2,22% 1.193.083.570 2,26% 1.236.089.790 2,34% 1.210.887.348 2,28%
8423 129.793.016 0,25% 129.040.862 0,24% 128.705.663 0,24% 129.340.396 0,24%
8424 599.253.730 1,15% 650.744.597 1,23% 652.770.495 1,24% 664.408.888 1,25%
8425 235.654.610 0,45% 236.985.001 0,45% 222.724.481 0,42% 236.451.111 0,45%
8426 280.382.056 0,54% 216.195.115 0,41% 223.431.796 0,42% 195.390.479 0,37%
8427 863.896.823 1,66% 907.447.113 1,72% 939.866.777 1,78% 1.011.513.821 1,91%
8428 558.721.107 1,07% 516.028.979 0,98% 547.594.896 1,04% 592.517.353 1,12%
8429 913.031.309 1,76% 966.586.123 1,83% 942.680.655 1,79% 1.113.979.869 2,10%
8430 193.835.515 0,37% 138.252.494 0,26% 147.624.772 0,28% 128.669.147 0,24%
8431 2.389.487.095 4,59% 2.316.022.511 4,38% 2.093.792.512 3,97% 2.071.180.403 3,90%
8432 461.321.434 0,89% 536.188.731 1,01% 543.172.387 1,03% 454.291.834 0,86%
8433 1.284.566.025 2,47% 1.426.941.735 2,70% 1.523.232.361 2,89% 1.417.342.354 2,67%
8434 100.806.649 0,19% 117.470.377 0,22% 137.039.329 0,26% 135.718.326 0,26%
8435 15.645.794 0,03% 16.028.592 0,03% 18.397.023 0,03% 11.921.138 0,02%
8436 186.656.890 0,36% 176.701.914 0,33% 169.073.528 0,32% 168.376.876 0,32%
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HTS-4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.%
8437 31.536.449 0,06% 24.741.208 0,05% 29.459.806 0,06% 25.510.232 0,05%
8438 321.019.611 0,62% 351.529.946 0,66% 315.091.162 0,60% 366.493.637 0,69%
8439 103.678.140 0,20% 95.621.236 0,18% 97.578.800 0,18% 77.013.101 0,15%
8440 49.242.747 0,09% 47.869.266 0,09% 49.011.672 0,09% 42.194.287 0,08%
8441 204.577.715 0,39% 207.253.633 0,39% 220.208.346 0,42% 220.802.342 0,42%
8442 78.905.848 0,15% 68.856.005 0,13% 61.330.264 0,12% 59.037.523 0,11%
8443 3.349.786.296 6,44% 3.278.358.926 6,20% 2.995.600.581 5,68% 2.757.145.892 5,19%
8444 3.034.548 0,01% 2.237.191 0,00% 5.811.089 0,01% 4.044.023 0,01%
8445 6.929.899 0,01% 8.652.020 0,02% 10.896.432 0,02% 11.945.755 0,02%
8446 8.282.980 0,02% 6.636.442 0,01% 8.020.021 0,02% 13.658.693 0,03%
8447 10.911.683 0,02% 11.965.349 0,02% 9.821.233 0,02% 11.801.816 0,02%
8448 44.046.814 0,08% 43.352.692 0,08% 46.141.285 0,09% 48.790.409 0,09%
8449 20.844.184 0,04% 12.030.065 0,02% 7.954.979 0,02% 7.737.475 0,01%
8450 532.949.269 1,02% 534.718.698 1,01% 505.984.932 0,96% 559.151.038 1,05%
8451 194.253.669 0,37% 209.626.715 0,40% 214.710.252 0,41% 224.115.467 0,42%
8452 45.943.349 0,09% 41.769.845 0,08% 45.459.884 0,09% 48.643.856 0,09%
8453 15.007.083 0,03% 14.079.644 0,03% 12.695.796 0,02% 12.834.682 0,02%
8454 37.662.158 0,07% 41.532.415 0,08% 36.124.393 0,07% 39.908.930 0,08%
8455 104.068.510 0,20% 75.105.695 0,14% 77.716.235 0,15% 85.350.345 0,16%
8456 117.548.102 0,23% 95.999.701 0,18% 99.219.061 0,19% 105.739.544 0,20%
8457 144.289.582 0,28% 163.845.315 0,31% 137.943.130 0,26% 148.459.838 0,28%
8458 185.265.328 0,36% 164.485.714 0,31% 151.703.485 0,29% 163.473.666 0,31%
8459 82.298.522 0,16% 67.498.848 0,13% 65.408.777 0,12% 58.231.165 0,11%
8460 93.625.583 0,18% 58.374.846 0,11% 59.449.475 0,11% 61.573.740 0,12%
8461 37.663.272 0,07% 41.756.377 0,08% 40.705.033 0,08% 33.355.470 0,06%
8462 177.000.924 0,34% 137.958.544 0,26% 143.034.633 0,27% 131.397.131 0,25%
8463 35.739.201 0,07% 29.980.420 0,06% 21.638.156 0,04% 16.315.780 0,03%
8464 51.699.731 0,10% 51.674.748 0,10% 48.129.807 0,09% 45.304.376 0,09%
8465 198.837.143 0,38% 193.605.756 0,37% 167.478.168 0,32% 187.293.842 0,35%
8466 610.263.698 1,17% 614.275.861 1,16% 560.228.261 1,06% 562.554.209 1,06%
8467 960.121.507 1,85% 943.858.709 1,79% 998.618.115 1,89% 999.905.667 1,88%
8468 22.819.646 0,04% 23.115.349 0,04% 16.285.251 0,03% 18.200.442 0,03%
8470 157.757.433 0,30% 154.254.954 0,29% 166.372.378 0,32% 152.838.239 0,29%
8472 172.888.747 0,33% 165.331.813 0,31% 174.376.598 0,33% 192.314.958 0,36%
8473 1.361.386.649 2,62% 1.316.749.895 2,49% 1.336.445.095 2,53% 1.392.221.052 2,62%
8474 359.954.262 0,69% 335.237.872 0,63% 320.109.324 0,61% 320.543.860 0,60%
8475 105.792.909 0,20% 33.753.737 0,06% 50.427.294 0,10% 37.833.814 0,07%
8476 92.778.383 0,18% 86.587.915 0,16% 90.753.231 0,17% 93.127.813 0,18%
8477 415.369.714 0,80% 405.614.770 0,77% 404.049.007 0,77% 403.979.185 0,76%
8478 18.414.289 0,04% 14.048.331 0,03% 16.457.830 0,03% 20.063.123 0,04%
8479 1.324.850.509 2,55% 1.239.647.572 2,34% 1.169.905.863 2,22% 1.258.804.873 2,37%
8480 329.248.271 0,63% 363.550.194 0,69% 384.234.252 0,73% 337.219.255 0,64%
8481 2.237.705.722 4,30% 2.345.228.979 4,44% 2.378.624.756 4,51% 2.441.332.993 4,60%
8482 1.215.846.698 2,34% 1.182.049.424 2,24% 1.199.095.092 2,27% 1.265.133.628 2,38%
8483 1.480.668.354 2,85% 1.506.443.238 2,85% 1.473.477.575 2,79% 1.499.148.305 2,82%
8484 183.394.560 0,35% 193.676.035 0,37% 177.732.142 0,34% 171.047.846 0,32%
8486 414.028.352 0,80% 340.225.284 0,64% 297.898.239 0,56% 213.985.436 0,40%
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HTS-4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.%
8487 170.317.391 0,33% 164.731.612 0,31% 139.795.421 0,27% 142.881.863 0,27%
8514 81.118.187 0,16% 72.689.112 0,14% 81.349.280 0,15% 77.602.843 0,15%
8515 195.755.746 0,38% 203.893.114 0,39% 188.730.216 0,36% 191.625.117 0,36%
8543 684.122.412 1,32% 720.631.785 1,36% 748.456.427 1,42% 891.241.303 1,68%
8601 55.834.157 0,001 53.756.830 0,10% 6.581.902 0,01% 1.149 0,00%
8901 619.324.851 1,19% 119.697.558 0,23% 375.021.994 0,71% 330.777.774 0,62%
8902 2.395.528 0,00% 49.501.955 0,09% 1.926.957 0,00% 440.513 0,00%
8904 15.611.547 0,03% 111.019 0,00% 1.351.513 0,00% 1.526.910 0,00%
8905 3.625.570 0,01% 4.787.760 0,01% 99.431.074 0,19% 120.733.104 0,23%
8906 2.237.575 0,00% 15.481.027 0,03% 3.056.799 0,01% 3.528.995 0,01%
8907 19.434.717 0,04% 18.244.067 0,03% 15.532.859 0,03% 22.280.315 0,04%
9010 34.053.257 0,07% 23.411.304 0,04% 21.585.764 0,04% 20.017.527 0,04%
9011 50.008.134 0,10% 50.355.296 0,10% 47.378.710 0,09% 46.970.955 0,09%
9012 45.132.754 0,09% 52.796.861 0,10% 65.416.620 0,12% 63.546.923 0,12%
9013 188.138.058 0,36% 166.456.412 0,31% 145.675.566 0,28% 161.772.359 0,30%
9014 401.502.106 0,77% 355.689.711 0,67% 381.215.767 0,72% 350.780.839 0,66%
9015 211.887.158 0,41% 234.648.775 0,44% 201.548.879 0,38% 196.597.287 0,37%
9016 9.055.219 0,02% 8.956.772 0,02% 9.266.247 0,02% 9.148.764 0,02%
9017 55.220.340 0,11% 53.462.641 0,10% 59.644.513 0,11% 65.840.492 0,12%
9024 44.142.404 0,08% 53.576.219 0,10% 53.519.413 0,10% 55.616.610 0,10%
9025 149.848.339 0,29% 139.851.131 0,26% 128.674.242 0,24% 138.937.489 0,26%
9026 533.692.678 1,03% 520.180.309 0,98% 551.741.218 1,05% 584.671.487 1,10%
9027 1.002.566.810 1,93% 1.029.655.236 1,95% 992.262.782 1,88% 966.308.116 1,82%
9028 173.678.135 0,33% 193.584.857 0,37% 195.574.955 0,37% 217.632.090 0,41%
9029 269.332.671 0,52% 236.932.207 0,45% 236.803.151 0,45% 229.296.107 0,43%
9030 455.773.726 0,88% 476.755.578 0,90% 431.823.771 0,82% 446.079.251 0,84%
9031 694.100.533 1,33% 683.488.526 1,29% 686.919.684 1,30% 668.433.423 1,26%
9032 1.008.464.164 1,94% 998.065.583 1,89% 979.207.632 1,86% 889.601.928 1,68%
9033 62.163.536 0,12% 65.440.319 0,12% 67.847.185 0,13% 65.477.435 0,12%
9506 825.722.699 1,59% 825.638.290 1,56% 808.742.932 1,53% 897.192.025 1,69%
Total 52.013.941.922 100% 52.874.496.570 100% 52.749.472.325 100% 53.075.930.813 100%

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

Gráfico 17.1 importação setorial

Fonte: Douane Française DGDDI/CID
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b.2) Importações francesas originárias do Brasil

Devido à indisponibilidade de dados para as posições 8407, 8408 e 8409 em 2011, a analise 
das importações francesas gerais no setor das máquinas e equipamentos foi feito a partir de 2012. 
Em 2012, as importações provenientes do Brasil alcançaram valor de € 155 milhões, equivalentes a 
0,29% do total setorial das importações francesas. Em 2014, o setor registrou importações oriundas do 
Brasil no valor de € 75 milhões, o que corresponde a 0,14% do total setorial importado pelo país. As 
importações setoriais originárias do Brasil registraram uma variação percentual de - 51% no período 
2012-2014.

As posições que mais se destacaram no setor, com origem do Brasil, foram a posição 8429 
– Bulldozers, angledozers, niveladoras, raspo-transportadoras (scrapers), pás mecânicas, escavadoras, 
carregadoras e pás carregadoras, compactadores e rolos ou cilindros compressores, autopropulsionados, 
que registrou importações, em 2011, de € 12 milhões, o que corresponde a 6,6% do total registrado 
para o setor, e a posição 8414 – Bombas de ar ou de vácuo, compressores de ar ou de outros gases e 
ventiladores; exaustores (coifas aspirantes) para extração ou reciclagem, com ventilador incorporado, 
mesmo filtrantes, que registrou importações de € 10 milhões em 2011, correspondentes a 5,73 do total 
do setor. Em 2014, a posição 8429 importou um total de € 13 milhões, equivalendo a 11,72% do total das 
importações do setor, e a posição 8414, um total de € 10 milhões, equivalendo a 8,3% do total do setor. 

Tabela 17.2 Importações originárias do Brasil, 2011-2014 (valores em €)
HTS-4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.%
8401 4 0,00% 0 0,00% 43 0,00% 0 0,00%
8402 4.513.353 2,37% 1.059.950 0,68% 910.517 0,77% 33.200 0,03%
8403 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
HTS-4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.%
8404 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8405 0 0,00% 1.046 0,00% 2.454 0,00% 0 0,00%
8406 9.246 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 230.684 0,31%
8407* NA NA 369.174 0,24% 570.571 0,48% 0 0,00%
8408* NA NA 2.473.069 1,59% 2.381.574 2,02% 30.105 0,04%
8409* NA NA 43.649 0,03% 2.536 0,00% 0 0,00%
8410 665.077 0,35% 419.804 0,27% 45.239 0,04% 0 0,00%
8411 13.404.737 7,03% 6.948.604 4,47% 2.165.115 1,83% 474.074 0,41%
8412 157.467 0,08% 1.471.449 0,95% 282.852 0,24% 1.518.484 1,32%
8413 10.396.253 5,45% 7.429.676 4,78% 2.294.362 1,94% 2.030.682 1,76%
8414 10.933.727 5,73% 22.467.113 14,45% 14.463.939 12,25% 9.585.876 8,30%
8415 121.681 0,06% 619.228 0,40% 189.515 0,16% 292.049 0,25%
8416 41.257 0,02% 8.436 0,01% 283 0,00% 829 0,00%
8417 48.158 0,03% 59.050 0,04% 56.323 0,05% 108.168 0,09%
8418 923.765 0,48% 187.730 0,12% 159.545 0,14% 43.611 0,04%
8419 524.633 0,28% 325.409 0,21% 173.872 0,15% 1.743.886 1,51%
8420 0 0,00% 0 0,00% 4.957 0,00% 40.501 0,04%
8421 2.324.627 1,22% 1.554.847 1,00% 859.989 0,73% 1.446.251 1,25%
8422 133.945 0,07% 242.185 0,16% 133.385 0,11% 221.597 0,19%
8423 6.278 0,00% 26.371 0,02% 872 0,00% 86.189 0,07%
8424 711.164 0,37% 932.349 0,60% 731.378 0,62% 701.862 0,61%
8425 524.284 0,27% 466.747 0,30% 186.937 0,16% 136.494 0,12%
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HTS-4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.%
8426 0 0,00% 27.298 0,02% 548 0,00% 0 0,00%
8427 82.695 0,04% 104.288 0,07% 346.283 0,29% 65 0,00%
8428 80.298 0,04% 1.529.160 0,98% 690.440 0,58% 11.502 0,01%
8429 12.581.493 6,60% 13.035.511 8,39% 4.654.653 3,94% 13.532.569 11,72%
8430 840 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8431 608.704 0,32% 811.201 0,52% 1.118.212 0,95% 834.619 0,72%
8432 1.608.845 0,84% 1.352.370 0,87% 508.566 0,43% 700.357 0,61%
8433 1.584.733 0,83% 860.374 0,55% 1.533.243 1,30% 1.113.516 0,96%
8434 6.770 0,00% 7.819 0,01% 0 0,00% 340 0,00%
8435 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8436 6.499 0,00% 4.872 0,00% 820 0,00% 668 0,00%
8437 5.771 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8438 921.794 0,48% 745.813 0,48% 787.685 0,67% 2.025.538 1,75%
8439 70.175 0,04% 2.332 0,00% 255.164 0,22% 6.855 0,01%
8440 8.631 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8441 1.035.365 0,54% 2.220.117 1,43% 1.964.046 1,66% 1.590.984 1,38%
8442 11.072 0,01% 497 0,00% 333 0,00% 987 0,00%
8443 89.415 0,05% 79.297 0,05% 64.117 0,05% 421.197 0,36%
8444 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8445 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8446 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8447 0 0,00% 0 0,00% 54.955 0,05% 0 0,00%
8448 18.790 0,01% 13.323 0,01% 17.777 0,02% 16.929 0,01%
8449 0 0,00% 2.216 0,00% 0 0,00% 860 0,00%
8450 0 0,00% 7.966 0,01% 3.518 0,00% 844 0,00%
8451 9.787 0,01% 10.739 0,01% 340 0,00% 5.984 0,01%
8452 213.139 0,11% 257.847 0,17% 46.564 0,04% 69.222 0,06%
8453 0 0,00% 0 0,00% 711 0,00% 185 0,00%
8454 0 0,00% 0 0,00% 291 0,00% 0 0,00%
8455 0 0,00% 64.289 0,04% 0 0,00% 0 0,00%
8456 0 0,00% 10.979 0,01% 31.194 0,03% 28 0,00%
8457 0 0,00% 5.411.280 3,48% 1.274.626 1,08% 0 0,00%
8458 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8459 0 0,00% 2.565 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8460 1.788 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8461 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 9.264 0,01%
8462 0 0,00% 5.956 0,00% 205.695 0,17% 0 0,00%
8463 144 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8464 0 0,00% 0 0,00% 25.337 0,02% 0 0,00%
8465 6.953 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8466 2.237.326 1,17% 2.054.706 1,32% 1.777.429 1,50% 1.899.869 1,65%
8467 189.162 0,10% 163.197 0,10% 357.552 0,30% 484.780 0,42%
8468 37.000 0,02% 0 0,00% 2.022 0,00% 41.729 0,04%
8470 2.284 0,00% 4.298 0,00% 17.565 0,01% 135.026 0,12%
8472 0 0,00% 0 0,00% 375 0,00% 0 0,00%
8473 264.709 0,14% 283.463 0,18% 196.823 0,17% 184.260 0,16%
8474 20.800.818 10,91% 7.868.912 5,06% 3.191.734 2,70% 2.361.905 2,05%
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HTS-4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.%
8475 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8476 4.768 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8477 1.358.919 0,71% 222.690 0,14% 699.604 0,59% 280.298 0,24%
8478 0 0,00% 0 0,00% 198.810 0,17% 0 0,00%
8479 3.141.450 1,65% 2.226.754 1,43% 989.694 0,84% 2.095.998 1,82%
8480 261.725 0,14% 480.957 0,31% 269.937 0,23% 1.283.889 1,11%
8481 13.700.007 7,19% 9.242.430 5,95% 8.883.544 7,52% 9.793.611 8,48%
8482 9.138.825 4,79% 7.008.400 4,51% 4.318.991 3,66% 4.679.729 4,05%
8483 13.937.280 7,31% 9.583.299 6,16% 10.917.645 9,24% 8.980.089 7,78%
8484 306.260 0,16% 186.344 0,12% 215.788 0,18% 77.280 0,07%
8486 276 0,00% 9.065 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
8487 29.746 0,02% 12.541 0,01% 36.555 0,03% 17.825 0,02%
8514 704 0,00% 16.027 0,01% 1.028 0,00% 5.948 0,01%
8515 3.291 0,00% 178.881 0,12% 11.286 0,01% 13.748 0,01%
8543 266.916 0,14% 419.207 0,27% 503.651 0,43% 748.376 0,65%
8601 NA NA NA NA NA NA NA NA
8901 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8902 NA NA NA NA NA NA NA NA
8904 NA NA NA NA NA NA NA NA
8905 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8906 0 0,00% 20.661 0,01% 0 0,00% 32.240 0,03%
8907 4.093 0,00% 3.975 0,00% 0 0,00% 78.100 0,07%
9010 351 0,00% 315 0,00% 0 0,00% 94 0,00%
9011 443 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9012 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9013 1.664 0,00% 34.478 0,02% 20.696 0,02% 17.475 0,02%
9014 204.186 0,11% 1.445.380 0,93% 1.225.174 1,04% 178.734 0,15%
9015 68.306 0,04% 241.930 0,16% 4.109 0,00% 27.647 0,02%
9016 0 0,00% 14.899 0,01% 0 0,00% 923 0,00%
9017 7.113 0,00% 25.531 0,02% 32.102 0,03% 52.385 0,05%
9024 73.755 0,04% 44.923 0,03% 54.001 0,05% 18.071 0,02%
9025 52.095 0,03% 40.273 0,03% 122.541 0,10% 107.055 0,09%
9026 385.306 0,20% 267.244 0,17% 188.856 0,16% 428.076 0,37%
9027 40.165 0,02% 105.120 0,07% 230.548 0,20% 237.689 0,21%
9028 480.464 0,25% 152.825 0,10% 85.099 0,07% 74.951 0,06%
9029 1.683.647 0,88% 1.129.709 0,73% 191.053 0,16% 160.334 0,14%
9030 104.380 0,05% 160.671 0,10% 93.558 0,08% 77.751 0,07%
9031 856.634 0,45% 1.333.754 0,86% 668.568 0,57% 547.784 0,47%
9032 712.388 0,37% 1.409.894 0,91% 794.589 0,67% 1.050.055 0,91%
9033 1.631 0,00% 11.910 0,01% 1.444 0,00% 4.600 0,00%
9506 157.921 0,08% 91.045 0,06% 135.233 0,11% 112.919 0,10%
Total 190.662.686 100% 155.458.923 100% 118.115.593 100% 75.358.298 100%

Fonte: Douane Française DGDDI/CID
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Gráfico 17.2 Importação setorial originária do Brasil

Fonte: Douane Française DGDDI/CID 

b.3) Principais concorrentes

Em 2014, o principal país fornecedor de máquinas e equipamentos para a França foi a 
Alemanha, com 21,03% do total. O Brasil ocupou a 41ª posição no ranking de fornecedores, com 
0,14% da participação total, o que equivale a € 75 milhões. Seguiram-se à Alemanha no ranking: os 
Estados-Unidos, com 12,90%; a China, com 10,78%; a Itália, com 10%; e o Reino-Unido, com 4,47%. 
Segundo os dados da Federação das indústrias mecânicas francesa, a França encontra-se no topo do 
ranking mundial dos 10 maiores produtores e exportadores de máquinas. 

Tabela 17.3 - Importações francesas, por país, 2014 (valores em €)
País Importações Parte% Rank
Alemanha 11.162.004.760 21,03% 1
Estados Unidos 6.845.404.946 12,90% 2
China 5.721.151.032 10,78% 3
Itália 5.308.692.699 10,00% 4
Reino-Unido 2.373.118.929 4,47% 5
Brasil 75.358.298 0,14% 41
Total 53.075.930.813 100,00%

 Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.4) Balança comercial bilateral do setor

O saldo da balança comercial bilateral foi favorável ao Brasil, com superávits de € 486,4 
milhões, em 2011; € 553,2 milhões em 2012; € 600,7 milhões em 2013; e € 491,1 milhões em 2014. Há 
registro de exportações de máquinas e equipamentos franceses para Brasil, em valores inferiores às 
importações, conforme tabela abaixo.
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Tabela 17.4 Brasil-França saldo - 2011-2014 (valores em €)
Ano 2011 2012 2013 2014
Exportações 190.662.686 155.458.923 118.115.593 75.358.298
Importações 677.074.287 708.754.130 718.854.142 566.478.456
Saldo -486.411.601 -553.295.207 -600.738.549 -491.120.158

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.5) Potencial exportador brasileiro para o mercado francês

O potencial exportador de máquinas e equipamentos para a França é prejudicado pelo 
fato da França ser um importante exportador de máquinas e equipamentos mundial. Efetivamente, 
as exportações brasileiras para França representam apenas 0,48% da totalidade das exportações 
brasileiras no setor. 

De todos os componentes do setor de máquinas e equipamentos, as mais significativas 
exportações brasileiras encontram-se no segmento 8905 – Barcos-faróis, barcos-bombas, dragas, 
guindastes flutuantes e outras embarcações em que a navegação é acessória da função principal; docas 
flutuantes; plataformas de perfuração ou de exploração, flutuantes ou submersíveis, com exportações 
totais de US$ 1,9 bilhão, em 2014, seguido do segmento 8429 –Bulldozers, angledozers, niveladoras, 
raspo-transportadoras (scrapers), pás mecânicas, escavadoras, carregadoras e pás carregadoras, 
compactadores e rolos ou cilindros compressores, autopropulsionados, com exportações totais de US$ 
1,8 bilhão, em 2014.

Tabela 17.5 - Exportação brasileira 2014 (valores em US$)
HTS-4 Descrição NCM Valor das 

exportações em US$
Part.%

8401 Reatores nucleares; elementos combustíveis (cartuchos) não irradiados, para 
reatores nucleares; máquinas e aparelhos para a separação de isótopos

NA NA

8429 Bulldozers, angledozers, niveladoras, raspo-transportadoras (scrapers), pás 
mecânicas, escavadoras, carregadoras e pás carregadoras, compactadores e rolos 
ou cilindros compressores, autopropulsionados

1.890.532.753 12,27%

8411 Turborreatores, turbopropulsores e outras turbinas a gás 1.805.961.809 11,72%
8409* Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores 

das posições 84.07 ou 84.08
1.569.103.541 10,19%

8414 Bombas de ar ou de vácuo, compressores de ar ou de outros gases e ventiladores; 
exaustores (coifas aspirantes) para extração ou reciclagem, com ventilador 
incorporado, mesmo filtrantes

842.083.258 5,47%

8481 Torneiras, válvulas (incluindo as redutoras de pressão e as termostáticas) e 
dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e 
outros recipientes

704.048.327 4,57%

8483 Veios de transmissão (incluindo as árvores de cames e cambotas) e manivelas; 
chumaceiras (mancais) e “bronzes”; engrenagens e rodas de fricção; eixos 
de esferas ou de roletes; redutores, multiplicadores, caixas de transmissão e 
variadores de velocidade, incluindo os conversores binários; volantes e polias, 
incluindo as polias para cadernais; embraiagens e dispositivos de acoplamento, 
incluindo as juntas de articulação

592.878.487 3,85%

8413 Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos 549.970.754 3,57%
8407* Motores de pistão, alternativo ou rotativo, de ignição por faísca (motores de 

explosão)
503.202.035 3,27%

8433 Máquinas e aparelhos para colheita ou debulha de produtos agrícolas, incluindo 
as enfardadeiras de palha ou forragem; cortadores de relva e ceifeiras; máquinas 
para limpar ou selecionar ovos, frutas ou outros produtos agrícolas, exceto as da 
posição 84.37

397.557.328 2,58%
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8421 Centrifugadores, incluindo os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou 
depurar líquidos ou gases

311.279.997 2,02%

8479 Máquinas e aparelhos mecânicos com função própria, não especificados nem 
compreendidos noutras posições deste Capítulo

272.146.347 1,77%

8432 Máquinas e aparelhos de uso agrícola, hortícola ou florestal, para preparação ou 
trabalho do solo ou para cultura; rolos para relvados ou para campos de desporto

229.900.182 1,49%

8424 Aparelhos mecânicos (mesmo manuais) para projetar, dispersar ou pulverizar 
líquidos ou pós; extintores, mesmo carregados; pistolas aerográficas e aparelhos 
semelhantes; máquinas e aparelhos de jato de areia, de jato de vapor e aparelhos 
de jato semelhantes

226.952.788 1,47%

8474 Máquinas e aparelhos para selecionar, peneirar, separar, lavar, esmagar, moer, 
misturar ou amassar terras, pedras, minérios ou outras substâncias minerais 
sólidas (incluindo os pós e pastas); máquinas para aglomerar ou moldar 
combustíveis minerais sólidos, pastas cerâmicas, cimento, gesso ou outras 
matérias minerais em pó ou em pasta; máquinas para fazer moldes de areia para 
fundição

182.719.622 1,19%

8431 Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas e 
aparelhos das posições 84.25 a 84.30

173.395.844 1,13%

8418 Refrigeradores, congeladores (freezers) e outros materiais, máquinas e aparelhos 
para a produção de frio, com equipamento elétrico ou outro; bombas de calor, 
excluindo as máquinas e aparelhos de ar-condicionado da posição 84.15

164.678.810 1,07%

8408* Motores de pistão, de ignição por compressão (motores diesel ou semidiesel) 160.744.468 1,04%
8482 Rolamentos de esferas, de roletes ou de agulhas 149.018.637 0,97%
8426 Cábreas; guindastes, incluindo os de cabos; pontes rolantes, pórticos de descarga 

ou de movimentação, pontes-guindastes, carros-pórticos e carros-guindastes
146.262.478 0,95%

8419 Aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos eletricamente (exceto fornos e outros 
aparelhos da posição 8514), para tratamento de matérias por meio de operações 
que impliquem mudança de temperatura, tais como o aquecimento, cozimento, 
torrefação, destilação, retificação, esterilização, pasteurização, estufagem, 
secagem, evaporação, vaporização, condensação ou arrefecimento, exceto os de 
uso doméstico; aquecedores de água não elétricos, de aquecimento instantâneo 
ou de acumulação

133.536.542 0,87%

8467 Ferramentas pneumáticas, hidráulicas ou com motor (elétrico ou não elétrico) 
incorporado, de uso manual

126.842.038 0,82%

8428 Outras máquinas e aparelhos de elevação, de carga, de descarga ou de 
movimentação (por exemplo: elevadores, escadas rolantes, transportadores, 
teleféricos)

98.741.651 0,64%

8443 Máquinas e aparelhos de impressão por meio de blocos, cilindros e outros 
elementos de impressão da posição 84.42; outras impressoras, aparelhos de 
copiar e aparelhos de telecopiar (fax), mesmo combinados entre si; partes e 
acessórios

91.029.658 0,59%

8455 Laminadores de metais e seus cilindros 90.005.120 0,58%
8410 Turbinas hidráulicas, rodas hidráulicas, e seus reguladores 80.231.652 0,52%
8422 Máquinas de lavar louça; máquinas e aparelhos para limpar ou secar garrafas ou 

outros recipientes; máquinas e aparelhos para encher, fechar, rolhar ou rotular 
garrafas, caixas, latas, sacos ou outros recipientes; máquinas e aparelhos para 
capsular garrafas, vasos, tubos e recipientes semelhantes; outras máquinas e 
aparelhos para empacotar ou embalar mercadorias (incluindo as máquinas e 
aparelhos para embalar com película termo-retráctil); máquinas e aparelhos para 
gaseificar bebidas

75.575.323 0,49%

8436 Outras máquinas e aparelhos para agricultura, horticultura, silvicultura, 
avicultura ou apicultura, incluindo os germinadores equipados com dispositivos 
mecânicos ou térmicos e as chocadeiras e criadeiras para avicultura

74.307.055 0,48%

8438 Máquinas e aparelhos não especificados nem compreendidos noutras posições 
do presente Capítulo, para preparação ou fabricação industrial de alimentos ou 
de bebidas, exceto as máquinas e aparelhos para extração ou preparação de óleos 
ou gorduras vegetais fixos ou de óleos ou gorduras animais

68.028.757 0,44%
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8415 Máquinas e aparelhos de ar condicionado, que contenham um ventilador 
motorizado e dispositivos próprios para modificar a temperatura e a humidade, 
incluindo as máquinas e aparelhos em que a humidade não seja regulável 
separadamente

58.744.278 0,38%

8457 Centros de fabricação, máquinas de sistema monostático (single station) e 
máquinas de estações múltiplas, para trabalhar metais

57.383.291 0,37%

8412 Outros motores e máquinas motrizes 57.145.064 0,37%
8477 Máquinas e aparelhos para trabalhar borracha ou plásticos ou para fabricação 

de produtos dessas matérias, não especificados nem compreendidos noutras 
posições deste Capítulo

53.648.388 0,35%

8406 Turbinas a vapor 51.852.736 0,34%
8462 Máquinas-ferramentas (incluindo as prensas) para forjar ou estampar, martelos, 

martelos-pilões e martinetes, para trabalhar metais; máquinas-ferramentas 
(incluindo as prensas) para enrolar, arquear, dobrar, endireitar, aplanar, cisalhar, 
puncionar ou chanfrar metais; prensas para trabalhar metais ou carbonetos 
metálicos, não especificadas acima

50.041.784 0,32%

8473 Partes e acessórios (exceto estojos, capas e semelhantes), reconhecíveis como 
exclusiva ou principalmente destinados às máquinas ou aparelhos das posições 
84.69 a 84.72

48.905.888 0,32%

8402 Caldeiras de vapor (geradores de vapor), excluindo as caldeiras para 
aquecimento central concebidas para produção de água quente e vapor de baixa 
pressão; caldeiras denominadas “de água sobreaquecida”

45.309.876 0,29%

8480 Caixas de fundição; placas de fundo para moldes; modelos para moldes; moldes 
para metais (exceto lingoteiras), carbonetos metálicos, vidro, matérias minerais, 
borracha ou plásticos

37.399.734 0,24%

8437 Máquinas para limpeza, seleção ou peneiração de grãos ou de produtos 
hortícolas secos; máquinas e aparelhos para a indústria de moagem ou 
tratamento de cereais ou de produtos hortícolas secos, exceto dos tipos utilizados 
em fazendas

35.097.466 0,23%

8484 Juntas metaloplásticas; jogos ou sortidos de juntas de composições diferentes, 
apresentados em bolsas, envelopes ou embalagens semelhantes; juntas de 
vedação mecânicas

33.207.758 0,22%

8417 Fornos industriais ou de laboratório, incluindo os incineradores, não elétricos 32.492.485 0,21%
8466 Partes e acessórios reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinados 

às máquinas das posições 84.56 a 84.65, incluindo os porta-peças e porta-
ferramentas, as fieiras de abertura automática, os dispositivos divisores e outros 
dispositivos especiais, para máquinas-ferramentas; porta-ferramentas para 
ferramentas manuais de todos os tipos

32.385.839 0,21%

8439 Máquinas e aparelhos para fabricação de pasta de matérias fibrosas celulósicas ou 
para fabricação ou acabamento de papel ou cartão

26.659.949 0,17%

8425 Talhas, cadernais e moitões; guinchos e cabrestantes; macacos 21.266.535 0,14%
8441 Outras máquinas e aparelhos para o trabalho de pasta de papel, papel ou cartão, 

incluindo as cortadeiras de todos os tipos
18.411.356 0,12%

8465 Máquinas-ferramentas (incluindo as máquinas para pregar, grampear, colar ou 
reunir por qualquer outro modo) para trabalhar madeira, cortiça, osso, borracha 
endurecida, plásticos duros ou matérias duras semelhantes

17.693.616 0,11%

8430 Outras máquinas e aparelhos de terraplanagem, nivelamento, raspagem, 
escavação, compactação, extração ou perfuração da terra, de minerais ou 
minérios; bate-estacas e arranca-estacas; limpa- neves

15.869.614 0,10%

8472 Outras máquinas e aparelhos de escritório (por exemplo, duplicadores 
hectográficos ou a estêncil, máquinas para imprimir endereços, distribuidores 
automáticos de papel- moeda, máquinas para selecionar, contar ou empacotar 
moedas, afiadores (máquinas para apontar lápis) mecânicos de lápis, 
perfuradores ou agrafadores)

15.262.580 0,10%

8450 Máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivo de secagem 13.562.800 0,09%
8458 Tornos (incluindo os centros de torneamento) para metais 12.846.405 0,08%
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8448 Máquinas e aparelhos auxiliares para as máquinas das posições 84.44, 84.45, 
84.46 ou 84.47 (por exemplo, teares-maquinetas, mecanismos Jacquard, quebra-
urdiduras e quebra-tramas, mecanismos troca lançadeiras); partes e acessórios 
reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinados às máquinas da 
presente posição ou das posições 84.44, 84.45, 84.46 ou 84.47 (por exemplo: 
fusos, aletas, guarnições de cardas, pentes, barras, fieiras

11.865.329 0,08%

8470 Máquinas de calcular e máquinas de bolso que permitam gravar, reproduzir 
e visualizar informações, com função de cálculo incorporada; máquinas 
de contabilidade, máquinas de franquear, de emitir bilhetes e máquinas 
semelhantes, com dispositivo de cálculo incorporado; caixas registadoras

11.177.982 0,07%

8445 Máquinas para preparação de matérias têxteis; máquinas para fiação, dobragem 
ou torção de matérias têxteis e outras máquinas e aparelhos para fabricação de 
fios têxteis; máquinas de bobinar (incluindo as bobinadeiras de trama) ou de 
dobar matérias têxteis e máquinas para preparação de fios têxteis para a sua 
utilização nas máquinas das posições 84.46 ou 84.47

10.575.599 0,07%

8423 Aparelhos e instrumentos de pesagem, incluindo as básculas e balanças para 
verificar peças fabricadas, excluindo as balanças sensíveis a pesos não superiores 
a 5 cg; pesos para quaisquer balanças

10.279.636 0,07%

8452 Máquinas de costura, exceto as de costurar cadernos, da posição 84.40; móveis, 
bases e tampas, próprios para máquinas de costura; agulhas para máquinas de 
costura

10.200.899 0,07%

8463 Outras máquinas-ferramentas para trabalhar metais ou ceramais (cermets), que 
trabalhem sem eliminação de matéria

10.175.355 0,07%

8478 Máquinas e aparelhos, para preparar ou transformar tabaco, não especificados 
nem compreendidos noutras posições deste Capítulo

9.141.435 0,06%

8451 Máquinas e aparelhos (exceto as máquinas da posição 84.50), para lavar, limpar, 
espremer, secar, passar, prensar (incluindo as prensas fixadoras), branquear, 
tingir, para apresto e acabamento, para revestir ou impregnar fios, tecidos 
ou obras de matérias têxteis e máquinas para revestir tecidos-base ou outros 
suportes utilizados na fabricação de revestimentos para pavimentos (pisos), tais 
como olinóleo; máquinas para enrolar, desenrolar, dobrar, cortar ou dentear 
tecidos

8.867.448 0,06%

8404 Aparelhos auxiliares para caldeiras das posições 84.02 ou 84.03 (por exemplo: 
economizadores, sobreaquecedores, aparelhos de limpeza de tubos ou de 
recuperação de gás); condensadores para máquinas a vapor

7.935.361 0,05%

8460 Máquinas-ferramentas para rebarbar, afiar, amolar, retificar, brunir, polir, ou 
realizar outras operações de acabamento em metais ou ceramais (cermets) por 
meio de mós, de abrasivos ou de produtos polidores, exceto as máquinas de 
cortar ou acabar engrenagens da posição 84.61

7.655.421 0,05%

8446 Teares para tecidos 7.499.276 0,05%
8453 Máquinas e aparelhos para preparar, curtir ou trabalhar couros ou peles, ou 

para fabricar ou consertar calçado e outras obras de couro ou de pele, exceto 
máquinas de costura

6.650.195 0,04%

8434 Máquinas de ordenhar e máquinas e aparelhos para a indústria de lacticínios 6.106.224 0,04%
8427 Empilhadores; outros veículos para movimentação de carga e semelhantes, 

equipados com dispositivos de elevação
5.876.650 0,04%

8416 Queimadores para alimentação de fornalhas, de combustíveis líquidos, 
combustíveis sólidos pulverizados ou de gás; fornalhas automáticas, incluindo 
as antefornalhas, grelhas mecânicas, descarregadores mecânicos de cinzas e 
dispositivos semelhantes

5.729.527 0,04%

8442 Máquinas, aparelhos e equipamentos (exceto as máquinas- ferramentas das 
posições 84.56 a 84.65), para preparação ou fabricação de clichés, blocos, 
cilindros ou outros elementos de impressão; clichés, blocos, cilindros ou 
outros elementos de impressão; pedras litográficas, blocos, placas e cilindros, 
preparados para impressão (por exemplo, aplainados, granulados ou polidos)

5.023.494 0,03%
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8456 Máquinas-ferramentas que trabalhem por eliminação de qualquer matéria, 
que operem por laser ou por outro feixe de luz ou de fotões, por ultrassom, por 
electroerosão, por processos eletroquímicos, por feixes de eletrões, por feixes 
iónicos ou por jato de plasma: máquinas de corte a jato de água

4.125.528 0,03%

8420 Calandras e laminadores, exceto os destinados ao tratamento de metais ou vidro, 
e seus cilindros

3.835.323 0,02%

8461 Máquinas-ferramentas para aplainar, plainas-limadoras, máquinas-ferramentas 
para escatelar, mandrilar, cortar ou acabar engrenagens, serrar, seccionar e outras 
máquinas- ferramentas que trabalhem por eliminação de metal ou de ceramais 
(cermets), não especificadas nem compreendidas noutras posições

3.406.423 0,02%

8468 Máquinas e aparelhos para soldar, mesmo de corte, exceto os da posição 85.15; 
máquinas e aparelhos a gás para têmpera superficial

3.353.324 0,02%

8464 Máquinas-ferramentas para trabalhar pedra, produtos cerâmicos, betão, 
fibrocimento ou matérias minerais semelhantes, ou para o trabalho a frio do 
vidro

3.144.191 0,02%

8405 Geradores de gás de ar (gás pobre) ou de gás de água, com ou sem depuradores; 
geradores de acetileno e geradores semelhantes de gás, operados a água, com ou 
sem depuradores

3.022.315 0,02%

8435 Prensas, esmagadores e máquinas e aparelhos semelhantes, para fabricação de 
vinho, sidra, sumos de frutas ou bebidas semelhantes

2.968.047 0,02%

8454 Conversores, cadinhos ou colheres de fundição, lingoteiras e máquinas de vazar 
(moldar), para metalurgia, aciaria ou fundição

2.776.352 0,02%

8459 Máquinas-ferramentas (incluindo as unidades com cabeça deslizante) para furar, 
escarear, fresar ou roscar, interior ou exteriormente, metais, por eliminação de 
matéria, exceto os tornos (incluindo os centros de torneamento), da posição 
84.58

2.753.968 0,02%

8487 Partes de máquinas ou de aparelhos, não especificadas nem compreendidas 
noutras posições do presente Capítulo, que não contenham conexões elétricas, 
partes isoladas eletricamente, bobinas, contactos nem quaisquer outros 
elementos com características elétricas

2.662.671 0,02%

8447 Teares para fabricar malhas, máquinas de costura por entrelaçamento 
(couture-tricotage), máquinas para fabricar guipuras, tules, rendas, bordados, 
passamanarias, galões ou redes; máquinas para inserir tufos

1.798.445 0,01%

8440 Máquinas e aparelhos para brochura ou encadernação, incluindo as máquinas de 
costurar cadernos

775.630 0,01%

8475 Máquinas para montagem de lâmpadas, tubos ou válvulas, elétricos ou 
eletrónicos, ou de lâmpadas de luz-relâmpago (flash), que tenham invólucro de 
vidro; máquinas para fabricação ou trabalho a quente do vidro ou das suas obras

604.576 0,00%

8444 Máquinas para extrudar, estirar, texturizar ou cortar matérias têxteis sintéticas ou 
artificiais

436.473 0,00%

8449 Máquinas e aparelhos para fabricação ou acabamento de feltro ou de falsos 
tecidos, em peça ou em formas determinadas, incluindo as máquinas e 
aparelhos, para a fabricação de chapéus de feltro; formas para chapéus e para 
artefatos de uso semelhante

182.491 0,00%

8476 Máquinas automáticas de venda de produtos (por exemplo, selos, cigarros, 
alimentos ou bebidas), incluindo as máquinas de trocar dinheiro

77.065 0,00%

8403 Caldeiras para aquecimento central, exceto as da posição 84.02 72.683 0,00%
8486 Máquinas e aparelhos dos tipos utilizados exclusiva ou principalmente na 

fabricação de “esferas” (boules) ou de bolachas (wafers), de dispositivos 
semicondutores, de circuitos integrados eletrónicos ou de dispositivos de 
visualização de ecrã plano; máquinas e aparelhos especificados na Nota 9 C) do 
presente Capítulo; partes e acessórios

29.891 0,00%

 Subtotal 12.616.707.930  
8543 Máquinas e aparelhos, elétricos, com função própria, não especificados nem 

compreendidos noutras posições do presente Capítulo
41.333.795 0,27%
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8515 Máquinas e aparelhos para soldar (mesmo de corte) elétricos (incluindo os a gás 
aquecido eletricamente), a laser ou outros feixes de luz ou de fotões, a ultrassom, 
a feixes de eletrões, a impulsos magnéticos ou a jato de plasma; máquinas e 
aparelhos elétricos para projeção a quente de metais ou de ceramais (cermets)

12.554.915 0,08%

8514 Fornos elétricos industriais ou de laboratório, incluindo os que funcionam por 
indução ou por perdas dielétricas; outros aparelhos industriais ou de laboratório 
para tratamento térmico de matérias por indução ou por perdas dielétricas

9.236.897 0,06%

 Subtotal 63.125.607  
8601 Locomotivas e locotratores, de fonte externa de eletricidade ou de acumuladores 

elétricos
NA  

 Subtotal NA  
8905 Barcos-faróis, barcos-bombas, dragas, guindastes flutuantes e outras 

embarcações em que a navegação é acessória da função principal; docas 
flutuantes; plataformas de perfuração ou de exploração, flutuantes ou 
submersíveis

1.982.805.603 12,87%

8907 Outras estruturas flutuantes (por exemplo, balsas, reservatórios, caixões, boias de 
amarração, boias de sinalização e semelhantes)

96.315.217 0,63%

8901 Transatlânticos, barcos de excursão, ferry-boats, cargueiros, chatas e 
embarcações semelhantes, para o transporte de pessoas ou de mercadorias

39.676.374 0,26%

8904 Rebocadores e barcos concebidos para empurrar outras embarcações 27.210.350 0,18%
8906 Outras embarcações, incluindo os navios de guerra e os barcos salva-vidas, 

exceto os barcos a remos
18.843.868 0,12%

8902 Barcos de pesca; navios-fábricas e outras embarcações para o tratamento ou 
conservação de produtos da pesca

45.251 0,00%

 Subtotal 2.164.896.663  
9032 Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos 187.768.274 1,22%
9028 Contadores de gases, de líquidos ou de eletricidade, incluindo os aparelhos para 

a sua aferição
69.158.337 0,45%

9029 Outros contadores (por exemplo, contadores de voltas, contadores de produção, 
taxímetros, totalizadores de caminho percorrido, podómetros); indicadores de 
velocidade e tacómetros, exceto os das posições 90.14 ou 90.15; estroboscópios

64.658.095 0,42%

9026 Instrumentos e aparelhos para medida ou controlo do caudal, do nível, da 
pressão ou de outras características variáveis dos líquidos ou gases (por exemplo, 
medidores de caudal, indicadores de nível, manómetros, contadores de calor), 
exceto os instrumentos e aparelhos das posições 90.14, 90.15, 90.28 ou 90.32

58.472.374 0,38%

9031 Instrumentos, aparelhos e máquinas de medida ou controlo, não especificados 
nem compreendidos noutras posições do presente Capítulo; projetores de perfis

55.414.868 0,36%

9027 Instrumentos e aparelhos para análises físicas ou químicas (por exemplo, 
polarímetros, refratómetros, espectómetros, analisadores de gases ou de fumos); 
instrumentos e aparelhos para ensaios de viscosidade, porosidade, dilatação, 
tensão superficial ou semelhantes ou para medidas calorimétricas, acústicas ou 
fotométricas (incluindo os indicadores de tempo de exposição); micrótomos

29.225.384 0,19%

9015 Instrumentos e aparelhos de geodesia, topografia, agrimensura, nivelamento, 
fotogrametria, hidrografia, oceanografia, hidrologia, meteorologia ou de 
geofísica, exceto bússolas; telémetros

21.976.789 0,14%

9014 Bússolas, incluindo as agulhas de marear; outros instrumentos e aparelhos de 
navegação

21.080.784 0,14%

9030 Osciloscópios, analisadores de espectro e outros instrumentos e aparelhos 
para medida ou controlo de grandezas elétricas; instrumentos e aparelhos para 
medida ou deteção de radiações alfa, beta, gama, X, cósmicas ou outras radiações 
ionizantes

12.349.671 0,08%

9025 Densímetros, aerómetros, pesa-líquidos e instrumentos flutuantes semelhantes, 
termómetros, pirómetros, barómetros, higrómetros e psicrómetros, registadores 
ou não, mesmo combinados entre si

11.564.260 0,08%
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9024 Máquinas e aparelhos para ensaios de dureza, tração, compressão, elasticidade ou 
de outras propriedades mecânicas de materiais (por exemplo, metais, madeira, 
têxteis, papel, plásticos)

6.076.033 0,04%

9017 Instrumentos de desenho, de traçado ou de cálculo (por exemplo, máquinas de 
desenhar, pantógrafos, transferidores, estojos de desenho, réguas de cálculo e 
discos de cálculo); instrumentos de medida de distâncias de uso manual (por 
exemplo, metros, micrometros, paquímetros e calibres), não especificados nem 
compreendidos noutras posições do presente Capítulo

5.726.336 0,04%

9013 Dispositivos de cristais líquidos que não constituam artigos compreendidos mais 
especificamente noutras posições; lasers, exceto díodos laser; outros aparelhos e 
instrumentos de ótica, não especificados nem compreendidos noutras posições 
do presente Capítulo

3.081.648 0,02%

9033 Partes e acessórios, não especificados nem compreendidos noutras posições 
do presente Capítulo, para máquinas, aparelhos, instrumentos ou artigos do 
Capítulo 90

1.765.926 0,01%

9011 Microscópios óticos, incluindo os microscópios para fotomicrografia, 
cinefotomicrografia ou microprojeção

1.680.648 0,01%

9010 Aparelhos e material dos tipos usados nos laboratórios fotográficos ou 
cinematográficos não especificados nem compreendidos noutras posições do 
presente Capítulo; negatoscópios; ecrãs para projeção

111.178 0,00%

9012 Microscópios, exceto óticos; difractógrafos 71.874 0,00%
9016 Balanças sensíveis a pesos iguais ou inferiores a 5 cg, com ou sem pesos 68.641 0,00%
 Subtotal 550.251.120  
9506 Artigos e equipamentos para cultura física, ginástica, atletismo, outros desportos 

(incluindo o ténis de mesa) ou jogos ao ar livre, não especificados nem 
compreendidos noutras posições deste Capítulo; piscinas, incluindo as infantis

10.000.717 0,06%

 Subtotal 10.000.717  
 Total do setor 15.404.982.037 100,00%

Fonte: MDIC - http://aliceweb2.mdic.gov.br
* As posições 8407, 8408 e 8409 aqui detalhadas, tomam em conta todas as subposições. Assim, estas posições englobam na estatísticas aduaneiras dados que pertencem ao 
setor das máquinas e automóveis, e o volume de negócios é por isso mais elevado que na realidade.

b.6) Perfil tarifário setorial da França

Segundo os dados do Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior,( AliceWeb), 
da SECEX/MDIC, as posições que registraram as exportações mais elevadas do Brasil para a França 
no ano de 2014 foram as posições 84112100 - Turbopropulsores de potência não superior a 1.100 kW, 
90328990 - Outros instrumentos e aparelhos automáticos, para regulação/controle, 84821090 - Outros 
rolamentos de esferas, 84819090 - Partes de torneiras, outros dispositivos para canalizações, etc e 
84292090 - Outros niveladores. Assim, estas posições merecem um maior detalhe na análise tarifária. 
Para as restantes posições, é possível proceder a uma análise tarifária através do site do ProDouane da 
alfândega francesa, na sua seção “RITA”.

As tarifas aduaneiras na França são impostas pela União Europeia, no âmbito da Pauta 
Aduaneira Comum, para o produto que provém de países não membros da UE. Assim, as tarifas são 
as mesmas para todos os países, variando apenas em função do tipo de produto, e de eventuais taxas 
internas adicionais.

As importações do setor de máquinas e equipamentos estão submetidas às tarifas aplicáveis 
a países terceiros (tarifa erga omnes, aplicável uniformemente para todos os países) e à tarifa de 
integração na nomenclatura Europeia.É necessárioa apresentação de um certificado de origem. 

Observa-se que a posição 84112100 está submetida a uma tarifa de 3,6% em aplicação da 
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tarifa erga omnes e de integração na nomenclatura Europeia, e a uma taxa sobre o valor agregado 
(TVA) de 20%. 

A posição 90328990 é submetida a taxa de 2,8% devido à (tarifa erga omnes e de integração 
na nomenclatura Europeia), a qual deve-se agregar 20% de taxa sobre o valoragregado (TVA). 

Da mesma forma, a posição 84821090 esta submetida a uma taxa de 8% (tarifa erga omnes e 
à tarifa de integração na nomenclatura Europeia), e taxa sobre o valor agregado (TVA) de 20%. 

À posição 84819090 é aplicável uma tarifa erga omnes e de integração na nomenclatura pautal 
Europeia de 2,2%, e uma taxa sobre o valor acrescentado de 20%.  Por último, a posição 84292090, é 
submetida somente uma taxa sobre o valor agregado (TVA) de 20%. 

c) Procedimentos normativos de caráter geral para a importação

A importação de máquinas e equipamentos está submetida à Diretiva 2006/42/CE. O 
importador tem que cumprir com obrigações contidas na Diretiva, que visam a proteção da saúde 
e da segurança dos consumidores europeus. As máquinas importadas devem conter um manual 
de instruções que esteja em conformidade com as normas Europeias, devem ser avaliadas por um 
organismo que certifique a sua segurança, devem conter uma declaração de conformidade da União 
Europeia e por fim, devem possuir o selo “CE”, de forma a certificar que estão em conformidade com 
as regras Europeias. 

A importação de máquinas e equipamentos com fins médicos, destinadas a em contato direto 
com o corpo humano, devem ser conformes à Diretiva 2007/47/CE de setembro/2007. 

d) Barreiras à importação

A União Europeia aplica barreiras tarifárias e não tarifárias à importação de produtos 
provenientes do setor de máquinas e equipamentos. As tarifas variam em função da produção interna 
francesa e do destino final dessas máquinas: quando as máquinas e equipamentos são destinados ao 
setor privado, as tarifas são menos favoráveis que quando destinadas ao setor público. As barreiras não 
tarifárias são compostas por quotas, que limitam as quantidades exportadas para a União Europeia. As 
normas de segurança aplicáveis a certas máquinas e equipamentos constituem também uma barreira 
suplementar às importações, porque obrigam os operadores a cumprir com restrições técnicas. 

e) Principais feiras e eventos do Setor na França

A principal feira do setor na França é o salão Industrie Expo, que tem lugar em diferentes 
lugares, em 2015 em Lyon, de 7 a 10 de abril [http://industrie-expo.com/].

Outro salão importante é o salão Solutions Electroniques Paris, que tem lugar de 23 a 24 de 
março 2016 em Paris [http://www.salons-solutions-electroniques.com/]. 

Pode-se também mencionar o salão SEPEM industries, que tem lugar várias vezes ao ano em 
diferentes localidades na França, entre as quais Angers, de 6 a 8 de outubro 2015, Rouen, de 26 a 28 
de janeiro 2016, Colmar, de 31 de maio a 2 de junho 2016, ou Toulouse, de 27 a 29 de setembro 2016 
[http://www.sepem-industries.com/]. 



18 - Minérios
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18.  Minérios

Capítulo e posições tarifárias do Sistema Harmonizado sobre os quais trata esta seção:

25: Sal; Enxofre; Terras e pedras; Gesso, cal e cimento:
2501: Sal (incluindo o sal de mesa e o sal desnaturado) e cloreto de sódio puro, mesmo em 
solução aquosa ou adicionados de agentes antiaglomerantes ou de agentes que assegurem 
uma boa fluídez; água do mar ;
2502: Pirites de ferro não ustuladas;
2503: Enxofre de qualquer espécie, exceto o enxofre sublimado, o precipitado e o coloidal
2504: Grafite natural;
2505: Areias naturais de qualquer espécie, mesmo coradas, exceto areias metalíferas do 
Capítulo 26;
2506: Quartzo (exceto areias naturais); quartzites, mesmo desbastadas ou simplesmente 
cortadas à serra ou por outro meio, em blocos ou placas de forma quadrada ou retangular;
2507: Caulino (caulim) e outras argilas caulínicas, mesmo calcinados;
2508: Outras argilas (exceto argilas expandidas da posição 68.06), andaluzite, cianite, silimanite, 
mesmo calcinadas; mulita; barro cozido em pó (terra de chamotte) e terra de dinas;
2509: Cré;
2510: Fosfatos de cálcio naturais, fosfatos aluminocálcicos naturais e cré fosfatado;
2511: Sulfato de bário natural (baritina); carbonato de bário natural (witherite), mesmo 
calcinado, exceto o óxido de bário da posição 28.16;
2512: Farinhas siliciosas fósseis (por exemplo: Kieselguhr, tripolite, diatomite) e outras terras 
siliciosas análogas de densidade aparente não superior a 1, mesmo calcinadas;
2513: Pedra-pomes; esmeril; corindo natural, granada natural e outros abrasivos naturais, 
mesmo tratados termicamente;
2517: Calhaus, cascalho, pedras britadas, dos tipos geralmente usados em betão ou para 
empedramento de estradas, vias- férreas ou outros balastros, seixos rolados e sílex, mesmo 
tratados termicamente; macadame de escórias de altos- fornos, de outras escórias ou de 
resíduos industriais semelhantes, mesmo que contenham matérias incluindo na primeira 
parte do texto desta posição; tarmacadame; grânulos, lascas e pós, das pedras das posições 
25.15 ou 25.16, mesmo tratados termicamente;
2518: Dolomite, mesmo sinterizada ou calcinada, incluindo a dolomite desbastada ou 
simplesmente cortada à serra ou por outro meio, em blocos ou placas de forma quadrada ou 
retangular; aglomerados de dolomite;
2519: Carbonato de magnésio natural (magnesite); magnésia electrofundida; magnésia 
calcinada a fundo (sinterizada), mesmo que contenham pequenas quantidades de outros 
óxidos adicionados antes da sinterização; outro óxido de magnésio, mesmo puro;
2520: Gipsite; anidrite; gesso, mesmo corado ou adicionado de pequenas quantidades de 
aceleradores ou de retardadores;
2521: Castinas; pedras calcárias utilizadas na fabricação de cal ou de cimento;
2522: Cal viva, cal apagada e cal hidráulica, com exclusão do óxido e do hidróxido de cálcio 
da posição 28.25;
2523: Cimentos hidráulicos (incluindo os cimentos não pulverizados, denominados 
“clinkers”), mesmo corados;
2524: Amianto;
2525: Mica, incluindo a mica clivada em lamelas irregulares (splittings); desperdícios de mica
2526: Esteatite natural, mesmo desbastada ou simplesmente cortada à serra ou por outro 
meio, em blocos ou placas de forma quadrada ou retangular; talco;
2528: Boratos naturais e seus concentrados (calcinados ou não), exceto boratos extraídos 
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de salmouras naturais; ácido bórico natural com um teor máximo de 85% de H3BO3, em 
produto seco;
2529: Feldspato; leucite; nefelina e nefelina- sienite; espatoflúor;
2530: Matérias minerais não especificadas nem compreendidas noutras posições.

26: Minérios, escórias e cinzas:
2601: Minérios de ferro e seus concentrados, incluindo as pirites de ferro ustuladas (cinzas 
de pirites);
2602: Minérios de manganés e seus concentrados, incluindo os minérios de manganés 
ferruginosos e seus concentrados de teor em manganés de 20% ou mais, em peso, sobre o 
produto seco;
2603: Minérios de cobre e seus concentrados;
2604: Minérios de níquel e seus concentrados;
2605: Minérios de cobalto e seus concentrados;
2606: Minérios de alumínio e seus concentrados;
2607: Minérios de chumbo e seus concentrados;
2608: Minérios de zinco e seus concentrados;
2609: Minérios de estanho e seus concentrados;
2610: Minérios de crómio e seus concentrados;
2611: Minérios de tungsténio (volfrâmio) e seus concentrados;
2612: Minérios de urânio ou de tório, e seus concentrados;
2613: Minérios de molibdénio e seus concentrados;
2614: Minérios de titânio e seus concentrados;
2615: Minérios de nióbio, tântalo, vanádio ou de zircónio, e seus concentrados
2616: Minérios de metais preciosos e seus concentrados;
2617: Outros minérios e seus concentrados;
2618: Escória de altos-fornos granulada (areia de escória) proveniente da fabricação de ferro 
fundido, ferro ou aço ;
2619: Escórias (exceto escória de altos-fornos granulada) e outros desperdícios da fabricação 
do ferro fundido, ferro ou aço;
2620: Escórias, cinzas e resíduos (exceto os provenientes da fabricação do ferro fundido, 
ferro ou aço), que contenham metais, arsénio ou os seus compostos;
2621: Outras escórias e cinzas, incluindo as cinzas de algas; cinzas e resíduos provenientes da 
incineração de lixos municipais.

a) Panorama geral do mercado francês de minérios

O consumo de minérios na França reparte-se entre as necessidades para a indústria, para a 
construção, e por fim para o consumo de bens utilizados pela população no seu dia a dia. 

Segundo os dados da Mineralinfo, o portal francês dos recursos minerais não-energéticos, a 
França é majoritariamente uma importadora neste setor, sendo assim fortemente dependente do exterior. 
Existem poucas barreiras à importação de minérios na França. O Brasil é o maior fornecedor do país.

Alguns minérios utilizados na construção ou na indústria, tais como os granulados, o talco, 
o sal, a andaluzite ou o feldspato, ainda são extraídos na França em quantidades suficientes para 
atender a demanda nacional. Nota-se que muitas minas foram fechadas nas últimas décadas e a França 
metropolitana já não extrai nenhum minério de origem metálica. Mantêm-se algumas minas nos 
departamentos ultramarinos, mas a produção é residual e insuficiente para alimentar as necessidades 
francesas. Segundo a Mineralinfo, é difícil calcular o volume e valor do consumo de minérios na 
França, principalmente os minérios de origem metálica. 
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Segundo o Ministério da Ecologia, do Desenvolvimento e da Energia francês, a França vem 
desenvolvendo e incentivando atividades de reciclagem de minério para diminuir a dependência às 
importações. 

b) Análise estatística de comércio exterior 
 
A presente análise contempla posições pertencentes ao Capítulo 25 da NCM brasileira – 

Sal; Enxofre; Terras e pedras; Gesso, cal e cimento, específicamente as posições (2501) a (2517), 
(2523) a (2526), (2528) a (2530), e ao Capítulo 26 da NCM brasileira – Minérios, escórias e cinzas, 
nomeadamente as posições (2601) a (2621).

b.1) Importações francesas gerais
 
O setor registrou, em 2011, importações no valor de € 3,2 bilhões, equivalentes a 0,62% do 

total geral importado pela França naquele ano. Em 2014, o setor registrou importações no valor de 
€ 2,6 bilhões, correspondentes a 0,54% do total geral importado pelo país. As importações totais do 
setor do minério em França registraram assim uma queda de 15% no período 2011-2014.

A posição que mais se destacou no setor foi a 2601 – Minérios de ferro e seus concentrados, 
incluindo as pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites), que registrou importações, em 2011, de 
aproximadamente € 1,6 bilhão, o que corresponde a 51,7% do total para o setor e, em 2014, alcançou € 
1,2 bilhão, equivalendo a 46,97% do total das importações do setor, observando-se assim uma ligeira 
queda no período 2011-2014. Segundo a Mineralinfo, além da crise econômico-financeira, a queda nas 
importações de minérios na França explica-se por uma crescente desindustrialização e deslocalização 
das indústrias. 

Tabela 18.1 - Importações gerais França-mundo 2011-2014 (valores em €)
HTS-4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.%
2501 110.577.254 3,45% 68.382.754 2,28% 98.633.671 3,40% 72.286.662 2,69%
2502 110.500 0,00% 81.946 0,00% 223.535 0,01% 375.534 0,01%
2503 17.768.246 0,55% 25.979.699 0,87% 23.372.422 0,81% 25.312.155 0,94%
2504 7.472.109 0,23% 5.194.918 0,17% 3.872.856 0,13% 4.289.291 0,16%
2505 67.603.245 2,11% 66.370.571 2,21% 49.680.960 1,71% 49.984.499 1,86%
2506 21.926.090 0,68% 18.216.788 0,61% 15.615.946 0,54% 18.650.734 0,69%
2507 42.970.735 1,34% 43.191.785 1,44% 39.519.464 1,36% 30.773.610 1,14%
2508 61.159.602 1,91% 59.758.079 1,99% 65.925.985 2,27% 60.330.149 2,24%
2509 19.433.456 0,61% 21.248.986 0,71% 16.279.044 0,56% 9.392.490 0,35%
2510 28.911.861 0,90% 39.533.845 1,32% 22.288.912 0,77% 23.559.501 0,88%
2511 9.146.043 0,29% 8.207.431 0,27% 7.861.155 0,27% 6.316.730 0,23%
2512 5.542.878 0,17% 5.103.619 0,17% 4.230.739 0,15% 4.742.468 0,18%
2513 5.395.212 0,17% 3.326.653 0,11% 3.736.748 0,13% 3.384.834 0,13%
2517 89.801.398 2,80% 88.080.241 2,94% 102.920.693 3,55% 102.200.749 3,80%
2518 31.821.256 0,99% 26.594.700 0,89% 21.518.911 0,74% 27.490.506 1,02%
2519 45.034.841 1,41% 41.111.302 1,37% 43.193.831 1,49% 44.909.300 1,67%
2520 24.330.984 0,76% 26.200.820 0,87% 25.219.426 0,87% 26.449.130 0,98%
2521 3.087.300 0,10% 2.622.343 0,09% 2.415.816 0,08% 2.861.439 0,11%
2522 45.376.519 1,42% 46.914.967 1,56% 48.706.133 1,68% 44.487.352 1,65%
2523 338.615.470 10,57% 334.380.618 11,15% 321.473.155 11,07% 335.576.647 12,47%
2524 6.820 0,00% 2.520 0,00% 7.484 0,00% 0 0,00%
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2525 3.857.562 0,12% 3.701.677 0,12% 2.788.958 0,10% 2.323.815 0,09%
2526 17.850.144 0,56% 18.535.474 0,62% 18.971.114 0,65% 13.465.285 0,50%
2528 3.222.371 0,10% 3.295.261 0,11% 1.232.374 0,04% 3.273.522 0,12%
2529 12.353.856 0,39% 12.949.777 0,43% 13.994.311 0,48% 15.855.830 0,59%
2530 96.226.072 3,00% 79.536.177 2,65% 84.111.738 2,90% 88.961.317 3,30%
2601 1.656.169.127 51,70% 1.395.665.687 46,52% 1.441.771.837 49,66% 1.264.355.837 46,97%
2602 81.153.963 2,53% 70.320.594 2,34% 66.787.740 2,30% 37.181.251 1,38%
2603 60.695 0,00% 77.082 0,00% 93.765 0,00% 242.162 0,01%
2604 34.264 0,00% 488.002 0,02% 1.740.739 0,06% 1.838.216 0,07%
HTS-4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.%
2605 116.462 0,00% 65.465 0,00% 285.234 0,01% 89.453 0,00%
2606 91.982.796 2,87% 85.257.146 2,84% 63.353.096 2,18% 71.695.218 2,66%
2607 151.292 0,00% 63.629 0,00% 34.055 0,00% 63.991 0,00%
2608 107.105.383 3,34% 148.407.978 4,95% 155.531.736 5,36% 153.355.072 5,70%
2609 1.239.703 0,04% 477.723 0,02% 386.599 0,01% 200.303 0,01%
2610 7.904.973 0,25% 7.794.386 0,26% 4.011.867 0,14% 5.615.165 0,21%
2611 85.407 0,00% 4.034.844 0,13% 6.496.162 0,22% 15.199 0,00%
2612 61.520 0,00% 65.236 0,00% 69.751 0,00% 184.226 0,01%
2613 26.650.114 0,83% 21.364.600 0,71% 17.573.677 0,61% 26.186.477 0,97%
2614 14.907.782 0,47% 120.119.502 4,00% 31.852.988 1,10% 57.757.043 2,15%
2615 42.123.812 1,31% 51.161.573 1,71% 33.845.944 1,17% 18.089.257 0,67%
2616 806.653 0,03% 152.774 0,01% 930.124 0,03% 1.083.927 0,04%
2617 914.366 0,03% 341.745 0,01% 528.251 0,02% 348.574 0,01%
2618 9.648.894 0,30% 12.091.421 0,40% 11.857.911 0,41% 8.489.502 0,32%
2619 31.513.256 0,98% 14.010.655 0,47% 9.312.449 0,32% 8.507.657 0,32%
2620 21.152.157 0,66% 19.545.525 0,65% 18.991.343 0,65% 19.289.533 0,72%
Total 3.203.384.443 100% 3.000.028.518 100% 2.903.250.649 100% 2.691.841.612 100%

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

Gráfico 18.1 Importação setorial

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.2) Importações francesas originárias do Brasil
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Em 2011, as importações provenientes do Brasil alcançaram valor de € 880 milhões, 
equivalentes a 27,47% do total setorial das importações francesas. Em 2014, o setor registrou 
importações oriundas do Brasil no valor de € 626 milhões, o que corresponde a 23,26% do total 
setorial importado pelo país. As importações setoriais originárias do Brasil registraram uma variação 
de – 40,57% no período 2011-2014.

A posição que mais se destacou no setor, com origem do Brasil, foi a 2601 Minérios de ferro e 
seus concentrados, incluindo as pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites), que registrou importações, 
em 2011, de € 813 milhões, o que corresponde a 92,4% do total registrado para o setor. Em 2014, esta 
mesma posição importou um total de € 599 milhões, equivalendo a 95,76% do total das importações 
do setor, existindo uma variação percentual de – 26,27% no período 2011-2014. 

Tabela 18.2 Importações originárias do Brasil, 2011-2014 (valores em €)
HTS-4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.%
2501 409.660 0,05% 840 0,00% 1.313 0,00% 4.552 0,00%
2502 NA  NA  NA  NA  
2503 65 0,00% 420 0,00% 253 0,00% 0 0,00%
2504 793.767 0,09% 490.400 0,06% 473.309 0,05% 406.470 0,06%
2505 26.144 0,00% 118.301 0,01% 242.587 0,03% 26.144 0,00%
2506 4.020.365 0,46% 12.718 0,00% 1.743.152 0,19% 1.425.174 0,23%
2507 5.718.111 0,65% 2.666.390 0,32% 11.181.476 1,19% 477.916 0,08%
2508 25.976 0,00% 12.494.880 1,52% 148.907 0,02% 167.734 0,03%
2509 0 0,00% 84.139 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
2510 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4.012 0,00%
2511 NA  NA  NA  NA  
2512 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2513 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2517 1.478 0,00% 6.721 0,00% 752 0,00% 306 0,00%
2518 118.719 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 227 0,00%
2519 113.559 0,01% 0 0,00% 34.028 0,00% 14.188 0,00%
2520 22.612 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2521 0 0,00% 2.000 0,00% 0 0,00% 1.626 0,00%
2522 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2523 4.627 0,00% 151 0,00% 3.025 0,00% 291 0,00%
2524 NA  NA  NA  NA  
2525 202.207 0,02% 190.380 0,02% 221.113 0,02% 148.693 0,02%
2526 17.556 0,00% 46.106 0,01% 195 0,00% 394 0,00%
2528 NA  NA  NA  NA  
2529 2.032 0,00% 0 0,00% 1.320 0,00% 0 0,00%
2530 1.710.461 0,19% 371.386 0,05% 1.066.444 0,11% 144.622 0,02%
2601 813.291.663 92,40% 759.104.862 92,12% 872.883.897 93,24% 599.598.161 95,76%
2602 47.982.704 5,45% 40.263.036 4,89% 39.737.995 4,24% 13.129.810 2,10%
2603 0 0,00% 114 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2604 NA  NA  NA  NA  
2605 NA  NA  NA  NA  
2606 44.346 0,01% 36405 0,00% 40.158 0,00% 12392 0,00%
2607 NA  NA  NA  NA  
2608 NA  NA  NA  NA  
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2609 0 0,00% 564 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2610 NA  NA  NA  NA  
2611 NA  NA  NA  NA  
2612 NA  NA  NA  NA  
2613 NA  NA  NA  NA  
2614 5.623.098 0,64% 8182977 0,99% 8.297.848 0,89% 10297698 1,64%
2615 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 94 0,00%
2616 NA  NA  NA  NA  
2617 1.943 0,00% 0 0,00% 73 0,00% 0 0,00%
HTS-4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.%
2618 4.366 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2619 15.599 0,00% 0 0,00% 68.243 0,01% 267876 0,04%
2620 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 95 0,00%
2621 NA  NA  NA  NA  
Total 880.151.058 100% 824.072.790 100% 936.146.088 100% 626.128.475 100%

 Fonte: Douane Française DGDDI/CID

Gráfico 18.2 importação setorial originária do Brasil

  
Fonte: Douane Française DGDDI/CID 

b.3) Principais concorrentes

Em 2014, o principal país fornecedor de minérios para a França foi o Brasil, com 23,26% 
do total, o que equivale a € 626 milhões. Seguiram-se ao Brasil no ranking: o Canadá, com 18,89%; 
a Bélgica, com 9,04%; a Alemanha, com 7,38%; e a Espanha, com 7,06%. Nota-se que, os dois 
fornecedores são responsáveis por 41% das importações francesas no setor.
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Tabela 18.3 - Importações francesas, por país, 2014 (valores em €)
País Importações Parte% Rank
Brasil 626.128.475 23,26% 1
Canada 508.517.265 18,89% 2
Bélgica 243.449.433 9,04% 3
Alemanha 198.661.867 7,38% 4
Espanha 190.172.160 7,06% 5
Total 2.691.841.612 100,00%

  Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.4) Balança comercial bilateral do setor

O saldo da balança comercial bilateral foi favorável ao Brasil, com superávits de € 876 milhões, 
em 201; € 817,9 milhões em 2012; € 929,5 milhões em 2013; e € 620 milhões  em 2014. 

Há registro de exportações de minérios de França para o Brasil, em valores significativamente 
inferiores ao fluxo contrário, conforme tabela a seguir.Tabela 18.4 Brasil-França saldo - 2011-2014 
(valores em €)

Ano 2011 2012 2013 2014
Exportações 880.151.058 824.072.790 936.146.088 626.128.475
Importações 4.066.149 6.164.340 6.639.233 6.072.036
Saldo 876.084.909 817.908.450 929.506.855 620.056.439

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.5) Potencial exportador brasileiro para o mercado francês
 
O Brasil é o principal país fornecedor de minérios para a França. As exportações brasileiras 

para a França representam no entanto apenas 2,1% da totalidade das exportações brasileiras no setor. 

De todos os componentes do setor de minérios, as mais significativas exportações brasileiras 
encontram-se no segmento 2601 –Minérios de ferro e seus concentrados, incluindo as pirites de ferro 
ustuladas (cinzas de pirites), com exportações totais de US$ 25 bilhões, em 2014.

Tabela 18.5 - Exportação brasileira 2014 (valores em US$)
HTS-4 Descrição NCM Valor das exportações 

em US$
Part.%

2612 Minérios de urânio ou de tório, e seus concentrados NA  
2601 Minérios de ferro e seus concentrados, incluindo as pirites de ferro ustuladas 

(cinzas de pirites)
25819090176 89,23%

2603 Minérios de cobre e seus concentrados 1805254300 6,24%
2606 Minérios de alumínio e seus concentrados 272408262 0,94%
2602 Minérios de manganés e seus concentrados, incluindo os minérios de 

manganés ferruginosos e seus concentrados de teor em manganés de 20% ou 
mais, em peso, sobre o produto seco

229453494 0,79%

2507 Caulino (caulim) e outras argilas caulínicas, mesmo calcinados 209930279 0,73%
2604 Minérios de níquel e seus concentrados 141147220 0,49%
2519 Carbonato de magnésio natural (magnesite); magnésia electrofundida; 

magnésia calcinada a fundo (sinterizada), mesmo que contenham pequenas 
quantidades de outros óxidos adicionados antes da sinterização; outro óxido de 
magnésio, mesmo puro

96366570 0,33%
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2524 Amianto 87025102 0,30%
2615 Minérios de nióbio, tântalo, vanádio ou de zircónio, e seus concentrados 49028215 0,17%
2504 Grafite natural 31694932 0,11%
2609 Minérios de estanho e seus concentrados 30967873 0,11%
2501 Sal (incluindo o sal de mesa e o sal desnaturado) e cloreto de sódio puro, 

mesmo em solução aquosa ou adicionados de agentes antiaglomerantes ou de 
agentes que assegurem uma boa fluídez; água do mar

20347160 0,07%

2506 Quartzo (exceto areias naturais); quartzites, mesmo desbastadas ou 
simplesmente cortadas à serra ou por outro meio, em blocos ou placas de forma 
quadrada ou retangular

18820284 0,07%

2607 Minérios de chumbo e seus concentrados 15797391 0,05%
2508 Outras argilas (exceto argilas expandidas da posição 68.06), andaluzite, cianite, 

silimanite, mesmo calcinadas; mulita; barro cozido em pó (terra de chamotte) e 
terra de dinas

15277992 0,05%

2523 Cimentos hidráulicos (incluindo os cimentos não pulverizados, denominados 
“clinkers”), mesmo corados

14468144 0,05%

2614 Minérios de titânio e seus concentrados 14187140 0,05%
2530 Matérias minerais não especificadas nem compreendidas noutras posições 13770578 0,05%
2611 Minérios de tungsténio (volfrâmio) e seus concentrados 12762228 0,04%
2608 Minérios de zinco e seus concentrados 6863602 0,02%
2518 Dolomite, mesmo sinterizada ou calcinada, incluindo a dolomite desbastada ou 

simplesmente cortada à serra ou por outro meio, em blocos ou placas de forma 
quadrada ou retangular; aglomerados de dolomite

6710471 0,02%

2526 Esteatite natural, mesmo desbastada ou simplesmente cortada à serra ou por 
outro meio, em blocos ou placas de forma quadrada ou retangular; talco

6492092 0,02%

2517 Calhaus, cascalho, pedras britadas, dos tipos geralmente usados em betão 
ou para empedramento de estradas, vias- férreas ou outros balastros, seixos 
rolados e sílex, mesmo tratados termicamente; macadame de escórias de 
altos- fornos, de outras escórias ou de resíduos industriais semelhantes, mesmo 
que contenham matérias incluindo na primeira parte do texto desta posição; 
tarmacadame; grânulos, lascas e pós, das pedras das posições 25.15 ou 25.16, 
mesmo tratados termicamente

2365084 0,01%

2610 Minérios de crómio e seus concentrados 2213578 0,01%
2525 Mica, incluindo a mica clivada em lamelas irregulares (splittings); desperdícios 

de mica
1884505 0,01%

2513 Pedra-pomes; esmeril; corindo natural, granada natural e outros abrasivos 
naturais, mesmo tratados termicamente

1830971 0,01%

2503 Enxofre de qualquer espécie, exceto o enxofre sublimado, o precipitado e o 
coloidal

1600232 0,01%

2529 Feldspato; leucite; nefelina e nefelina- sienite; espatoflúor 1353078 0,00%
2520 Gipsite; anidrite; gesso, mesmo corado ou adicionado de pequenas quantidades 

de aceleradores ou de retardadores
1159950 0,00%

2522 Cal viva, cal apagada e cal hidráulica, com exclusão do óxido e do hidróxido de 
cálcio da posição 28.25

1138231 0,00%

2616 Minérios de metais preciosos e seus concentrados 935227 0,00%
2505 Areias naturais de qualquer espécie, mesmo coradas, exceto areias metalíferas 

do Capítulo 26
675588 0,00%

2511 Sulfato de bário natural (baritina); carbonato de bário natural (witherite), 
mesmo calcinado, exceto o óxido de bário da posição 28.16

493383 0,00%

2613 Minérios de molibdénio e seus concentrados 433359 0,00%
2619 Escórias (exceto escória de altos-fornos granulada) e outros desperdícios da 

fabricação do ferro fundido, ferro ou aço
432028 0,00%

2620 Escórias, cinzas e resíduos (exceto os provenientes da fabricação do ferro 
fundido, ferro ou aço), que contenham metais, arsénio ou os seus compostos

388410 0,00%
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2617 Outros minérios e seus concentrados 388244 0,00%
2521 Castinas; pedras calcárias utilizadas na fabricação de cal ou de cimento 344367 0,00%
2512 Farinhas siliciosas fósseis (por exemplo: Kieselguhr, tripolite, diatomite) e 

outras terras siliciosas análogas de densidade aparente não superior a 1, mesmo 
calcinadas

317206 0,00%

2509 Cre 168763 0,00%
2510 Fosfatos de cálcio naturais, fosfatos aluminocálcicos naturais e cré fosfatado 159405 0,00%
2605 Minérios de cobalto e seus concentrados 135244 0,00%
2502 Pirites de ferro não ustuladas 67079 0,00%
2528 Boratos naturais e seus concentrados (calcinados ou não), exceto boratos 

extraídos de salmouras naturais; ácido bórico natural com um teor máximo de 
85% de H3BO3, em produto seco

23289 0,00%

2618 Escória de altos-fornos granulada (areia de escória) proveniente da fabricação 
de ferro fundido, ferro ou aço 

6998 0,00%

 Total do setor 28.936.377.724 100,00%
 Fonte: MDIC - http://aliceweb2.mdic.gov.br

b.6) Perfil tarifário setorial da França
 
Segundo os dados do Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior, (AliceWeb), 

da SECEX/MDIC, as posições que registraram as exportações mais elevadas do Brasil para a França no 
ano de 2014 foram as posições 26011100 - Minérios de ferro e seus concentrados, exceto as piritas de 
ferro ustuladas (cinzas de piritas), não aglomerados, 26011200 - Minérios de ferro aglomerados e seus 
concentrados, 26011210 - Minérios de ferro e seus concentrados, exceto as piritas de ferro ustuladas 
(cinzas de piritas), aglomerados por processo de peletização, de diâmetro superior ou igual a 8mm e 
inferior ou igual a 18mm, 26020090 - Outros minérios de manganês e seus concentrados, incluindo 
os minérios de manganês ferruginosos e seus concentrados, de teor em manganês de 20% ou mais, 
em peso, sobre o produto seco e 26140010 - Ilmenita (minérios de titânio). Assim, estas posições 
merecem um maior detalhe na análise tarifária. Para as restantes posições, é possível proceder a uma 
análise tarifária através do site do ProDouane da alfândega francesa, na sua seção “RITA”.

As tarifas aduaneiras na França são impostas pela União Europeia, no âmbito da Pauta 
Aduaneira Comum, para o produto que provém de países não membros da UE. Assim, as tarifas são 
as mesmas para todos os países, variando apenas em função do tipo de produto, e de eventuais taxas 
internas adicionais.

A maioria dos produtos provenientes de países fora da UE são submetidos às tarifas 
aplicáveis a países terceiros (tarifa erga omnes, aplicável uniformemente para todos os países) e à 
tarifa de integração na nomenclatura Europeia, mediante a apresentação de um certificado de origem. 
Contudo, nenhuma das posições acima referidas é submetida a estas taxas. As posições 26011100, 
26011200, 26011210, 26020090 e 26140010 estão submetidas a uma taxa sobre o valor agregado (TVA) 
de 20% ao entrarem em França. 

Assim, observa-se que ao contrário de outros setores, o regime tarifário aplicável aos produtos 
do setor dos minérios provenientes do Brasil é favorável. Uma possível explicação para isto é o fato da 
UE ser fortemente dependente de países terceiros para satisfazer as suas necessidades em termos de 
minérios. Efetivamente, uma carga tributária mais leve torna as exportações para a UE mais atrativas. 
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c) Procedimentos normativos de caráter geral para a importação

Não existem procedimentos normativos particulares à importação de minérios para a França. 

d) Barreiras à importação

Não existem barreiras particulares à importação de minérios para a França.

e) Principais feiras e eventos do Setor na França

A principal feira do setor na França é o Salon International des Mineraux-Fossiles-Pierres 
précieuses-Bijoux, que ocorre em Paris, em dezembro, mas que ainda não tem edição marcada para 
2015 [http://www.mineralexpoparis.com/index.htm].

O Salon de l’Industrie, que tem lugar em Lyon, de 7 a 10 de abril, é também um salão 
interessante no que diz respeito ao setor dos minérios [http://industrie-expo.com/], assim como o 
salão de construção Batimat, que tem lugar em Paris de 2 a 6 de novembro [http://www.batimat.com/].



19 - Móveis
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19.  Móveis

Capítulo e posições tarifárias do Sistema Harmonizado sobre os quais trata esta seção:

94: Móveis; Mobiliários médico-cirúrgico; Colchões, almofadas e semelhantes; Aparelhos de 
iluminação não especificados nem compreendidos noutros capítulos; Anúncios, tabuletas ou cartazes 
e placas indicadoras luminosos e artigos semelhantes; Construções pré-fabricadas;

9401: Assentos (exceto os da posição 94.02), mesmo transformáveis em camas, e suas partes;
9402: Mobiliário para medicina, cirurgia, odontologia ou veterinária (por exemplo, mesas 
de operação, mesas de exames, camas dotadas de mecanismos para usos clínicos, cadeiras 
de dentista); cadeiras para salões de cabeleireiro e cadeiras semelhantes, com dispositivos de 
orientação e de elevação; suas partes;
9403: Outros móveis e suas partes;
9404: Suportes para camas (sommiers); colchões, edredões, almofadas, pufes, travesseiros e 
artigos semelhantes, equipados com molas ou guarnecidos interiormente de quaisquer matérias, 
compreendendo esses artigos de borracha ou de plásticos alveolares, mesmo recobertos;
9405: Aparelhos de iluminação (incluindo os projetores) e suas partes, não especificados 
nem compreendidos noutras posições; anúncios, cartazes ou tabuletas e placas indicadoras 
luminosos, e artigos semelhantes, que contenham uma fonte luminosa fixa permanente, e 
suas partes não especificadas nem compreendidas noutras posições;
9406: Construções pré-fabricadas.

a) Panorama geral do mercado francês de móveis

Segundo dados do Institut national de la statistique et des études économiques-INSEE” 
francês, a indústria mobiliária na França representa um volume de negócio de € 9 bilhões e mais de 
12.000 empresas em 2014. O setor é composto majoritariamente de pequenas e médias empresas. O 
setor emprega aproximadamente 62.900 pessoas.

A França é o quarto exportador europeu de mobiliário. Mais de 60% da sua produção é 
destinada ao mobiliário doméstico e só o restante ao mobiliário profissional. O mobiliário não 
doméstico, como escritório, representou, em 2013, um volume de negócios de aproximadamente € 
940 milhões, o que é significativamente inferior ao mobiliário doméstico. 

Segundo os dados do INSEE, o Noroeste e o Sudeste de França são regiões de maior produção 
mobiliária. Segundo o IPEA, o mercado mobiliário francês sofreu uma importante contração nos 
últimos anos, e os produtores estão cada vez mais confrontados a uma forte concorrência. Em 2014, o 
mercado atingiu o seu nível mais baixo desde 2009. Efetivamente, durante os anos de crise, a população 
francesa limitou aos gastos mobiliários, uma tendência que se tem mantido. Além disso, em 2013, foi 
criada uma nova eco-taxa que veio aumentar as taxas ligadas ao setor mobiliário. Existe também uma 
nova tendência que consiste em revender móveis na internet e a comprar mobiliário de segunda mão. 
Segundo os dados do Instituto de Prospectivas e Estudos Mobiliários, os gastos em móveis domésticos, 
excluindo a cozinha, repartem-se em aproximadamente 50% para os móveis da sala de estar e da sala 
de jantar, aproximadamente 40% para os quartos, e o restante para outros mobiliários. A população 
francesa privilegia também os móveis em kit. Nota-se também que o mobiliário de quarto, e como 
as camas, é o único mobiliário cujo consumo continua em crescimento. Por fim, o mobiliário francês 
mantém-se fonte importante de exportação e constitue luxo.

Segundo dados do INSEE francês, mais de 75% das exportações de móveis franceses tem por 
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destino países da União Europeia. Os países africanos também são um mercado para estes produtos. 

b) Análise estatística de comércio exterior 
 
A presente análise contempla posições pertencentes ao Capítulo 94 da NCM brasileira – 

Móveis; Mobiliários médico-cirúrgico; Colchões, almofadas e semelhantes; Aparelhos de iluminação 
não especificados nem compreendidos noutros capítulos; Anúncios, tabuletas ou cartazes e placas 
indicadoras luminosos e artigos semelhantes; Construções pré-fabricadas: posições (9401) – Assentos 
(exceto os da posição 94.02), mesmo transformáveis em camas, e suas partes; (9402) – Mobiliário para 
medicina, cirurgia, odontologia ou veterinária (por exemplo, mesas de operação, mesas de exames, 
camas dotadas de mecanismos para usos clínicos, cadeiras de dentista); cadeiras para salões de 
cabeleireiro e cadeiras semelhantes, com dispositivos de orientação e de elevação; suas partes; (9403) – 
Outros móveis e suas partes; (9404) – Suportes para camas (sommiers); colchões, edredões, almofadas, 
pufes, travesseiros e artigos semelhantes, equipados com molas ou guarnecidos interiormente de 
quaisquer matérias, compreendendo esses artigos de borracha ou de plásticos alveolares, mesmo 
recobertos; (9405) – Aparelhos de iluminação (incluindo os projetores) e suas partes, não especificados 
nem compreendidos noutras posições; anúncios, cartazes ou tabuletas e placas indicadoras luminosos, 
e artigos semelhantes, que contenham uma fonte luminosa fixa permanente, e suas partes não 
especificadas nem compreendidas noutras posições; (9406) – Construções pré-fabricadas.

b.1) Importações francesas gerais
 
O setor registrou, em 2011, importações no valor de € 8,1 bilhões, equivalentes a 1,59% do 

total geral importado pela França. Em 2014, o setor registrou importações no valor de € 7,9 bilhões, 
correspondentes a 1,6% do total geral importado pelo país. As importações totais do setor de móveis 
na França registraram assim uma queda de – 2,35% no período 2011-2014.

A posição que mais se destacou no setor foi a 9403 – Outros móveis e suas partes, que registrou 
importações, em 2011, de € 3,3 bilhões, o que corresponde a 40,47% do total para o setor e, em 2014, 
alcançou € 3,1 bilhões, equivalendo a 39,44% do total das importações do setor, observando-se assim 
uma queda no período 2011-2014. 

Essa queda explica-se, entre outras razões por uma baixa das vendas de móveis desde 2013. 
Em função desta baixa os distribuidores franceses tem cada vez menos necessidade de elevação dos 
níveis de estoque. O mercado como forma de compensar esta estagnação interna muda seu foco para 
as exportações observando, ao mesmo tempo, queda das importações. 

Tabela 19.1 - importações gerais França-Mundo 2011-2014 (valores em €)
HTS-4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.%
9401 2.733.937.160 33,49% 2.752.525.593 33,21% 2.457.128.272 32,29% 2.587.222.169 32,46%
9402 125.657.728 1,54% 121.570.238 1,47% 110.424.724 1,45% 118.416.436 1,49%
9403 3.303.514.129 40,47% 3.355.117.701 40,48% 3.045.878.710 40,03% 3.143.786.337 39,44%
9404 485.310.925 5,95% 492.432.449 5,94% 471.411.619 6,19% 490.758.800 6,16%
9405 1.247.143.215 15,28% 1.308.640.721 15,79% 1.298.393.354 17,06% 1.381.320.839 17,33%
9406 267.008.019 3,27% 258.524.313 3,12% 226.571.788 2,98% 248.658.383 3,12%
Total 8.162.571.176 100% 8.288.811.015 100% 7.609.808.467 100% 7.970.162.964 100%

Fonte: Douane Française DGDDI/CID
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Gráfico 19.1 Importação setorial

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.2) Importações francesas originárias do Brasil
 
Em 2011, as importações provenientes do Brasil alcançaram valor de € 41 milhões, equivalentes 

a 0,51% do total setorial das importações francesas. Em 2014, o setor registrou importações oriundas 
do Brasil no valor de € 17 milhões, o que corresponde a 0,22% do total setorial importado pelo país. As 
importações setoriais originárias do Brasil registraram uma variação de – 57% no período 2011-2014.

A posição que mais se destacou no setor, com origem do Brasil, foi a 9403 – Outros móveis e 
suas partes, que registrou importações, em 2011, de € 38 milhões, o que corresponde a 91,06% do total 
registrado para o setor. Em 2014, esta mesma posição importou € 16 milhões, equivalendo a 89,99% 
do total das importações do setor, existindo uma variação de – 57% no período 2011-2014. 

Uma possível explicação para a queda das importações originárias do Brasil é o lugar cada 
vez mais importante ocupado pelos concorrentes brasileiros, especificamente a China, que tem uma 
quota do mercado europeu considerável. 

Tabela 19.2 Importações originárias do Brasil, 2011-2014 (valores em €)
HTS-4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.%
9401 1.482.625 3,55% 2.004.155 6,50% 1.000.321 4,21% 631.559 3,54%
9402 27.837 0,07% 3.732 0,01% 7.684 0,03% 23.807 0,13%
9403 38.010.675 91,06% 26.362.351 85,51% 21.166.537 89,07% 16.066.164 89,99%
9404 114.419 0,27% 111.466 0,36% 49.042 0,21% 38.580 0,22%
9405 961.411 2,30% 1.022.616 3,32% 749.088 3,15% 611.117 3,42%
9406 1.144.841 2,74% 1.325.583 4,30% 792.112 3,33% 481.424 2,70%
Total 41.741.808 100% 30.829.903 100% 23.764.784 100% 17.852.651 100%

Fonte: Douane Française DGDDI/CID
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Gráfico 19.2 Importação setorial originária do Brasil

  
Fonte: Douane Française DGDDI/CID 

b.3) Principais concorrentes
 
Em 2014, o principal país fornecedor de móveis para a França foi a China, com 24% do 

total. O Brasil ocupou a 35ª posição no ranking de fornecedores, com 0,22% da participação total, 
o que equivale a € 17 milhões. Seguiram-se à China no ranking: a Itália, com 14,07%; a Alemanha, 
com 13,52%; a Polônia, com 6,96%; e a Espanha, com 5%. Nota-se que dos primeiros 5 fornecedores, 
apenas a China encontra-se fora da UE.

Tabela 19.3 - Importações francesas, por país, 2014 (valores em €)
País Importações Parte% Rank
China 1.912.599.998 24,00% 1
Itália 1.121.316.253 14,07% 2
Alemanha 1.077.511.244 13,52% 3
Polónia 554.909.640 6,96% 4
Espanha 398.666.584 5,00% 5
Brasil 17.852.651 0,22% 35
Total 7.970.162.964 100,00%

  Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.4) Balança comercial bilateral do setor

O saldo da balança comercial bilateral foi favorável ao Brasil em 2011 e 2012, com superávits de 
€ 21 milhões, e € 4 milhões. Em 2013 e 2014 o saldo foi desfavorável ao Brasil, com déficits respectivos 
de – € 4 milhões e – € 13 milhões.

A queda das exportações brasileiras para a França foi mais importante que o aumento das 
importações de móveis franceses para o Brasil, conforme tabela abaixo.
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Tabela 19.4 Brasil-França saldo - 2011-2014 (valores em €)
Ano 2011 2012 2013 2014
Exportações 41.741.808 30.829.903 23.764.784 17.852.651
Importações 20.375.870 26.635.034 28.623.512 31.665.661
Saldo 21.365.938 4.194.869 -4.858.728 -13.813.010

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.5) Potencial exportador brasileiro para o mercado francês
 
O potencial exportador de móveis para a França é prejudicado por barreiras protecionistas. 

Efetivamente, as exportações brasileiras para França representam apenas 1,99% da totalidade das 
exportações brasileiras no setor. 

De todos os componentes do setor de móveis, as mais significativas exportações brasileiras 
encontram-se no segmento 9403 – Outros móveis e suas partes, com exportações totais de US$ 524 
milhões, em 2014.

Tabela 19.5 - Exportação brasileira 2014 (valores em US$)
HTS-4 Descrição NCM Valor das exportações 

em US$
Part.%

9403 Outros móveis e suas partes 524.551.647 58,65%
9406 Construções pré-fabricadas 162.326.125 18,15%
9401 Assentos (exceto os da posição 94.02), mesmo transformáveis em camas, e 

suas partes
141.003.352 15,77%

9405 Aparelhos de iluminação (incluindo os projetores) e suas partes, não 
especificados nem compreendidos noutras posições; anúncios, cartazes 
ou tabuletas e placas indicadoras luminosos, e artigos semelhantes, que 
contenham uma fonte luminosa fixa permanente, e suas partes não 
especificadas nem compreendidas noutras posições

26.426.969 2,95%

9404 Suportes para camas (sommiers); colchões, edredões, almofadas, pufes, 
travesseiros e artigos semelhantes, equipados com molas ou guarnecidos 
interiormente de quaisquer matérias, compreendendo esses artigos de 
borracha ou de plásticos alveolares, mesmo recobertos

23.927.282 2,68%

9402 Mobiliário para medicina, cirurgia, odontologia ou veterinária (por 
exemplo, mesas de operação, mesas de exames, camas dotadas de 
mecanismos para usos clínicos, cadeiras de dentista); cadeiras para salões 
de cabeleireiro e cadeiras semelhantes, com dispositivos de orientação e de 
elevação; suas partes

16.162.470 1,81%

 Total do setor 894.397.845 100,00%
Fonte: MDIC - http://aliceweb2.mdic.gov.br

b.6) Perfil tarifário setorial da França
 
Segundo os dados do Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior,( AliceWeb), 

da SECEX/MDIC, as posições que registraram as exportações mais elevadas do Brasil para a França 
no ano de 2014 foram as posições 94035000 - Móveis de madeira, do tipo utilizado em quartos de 
dormir, 94036000 - Outros móveis de madeira, 94039010 - Partes para móveis, de madeira, 94014010 
- Assentos (exceto de jardim ou de acampamento) transformáveis em camas, de madeira e 94034000 - 
Móveis de madeira, do tipo utilizado em cozinhas. Assim, estas posições merecem um maior detalhe 
na análise tarifária. Para as restantes posições, é possível proceder a uma análise tarifária através do 
site do ProDouane da alfândega francesa, na sua seção “RITA”.
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As tarifas aduaneiras na França são impostas pela União Europeia, no quadro da Pauta 
Aduaneira Comum, que é aplicável a partir do momento em que um produto provém de fora da União. 
Assim, as tarifas são as mesmas para todos os países, variando apenas em função do tipo de produto, 
e eventuais taxas internas adicionais.As importações do setor madeireiro, estão submetidas às tarifas 
aplicáveis a países terceiros (tarifa erga omnes, aplicável uniformemente para todos os países) e à tarifa de 
integração na nomenclatura Europeia, mediante a apresentação de um certificado de origem. 

Assim, observa-se que a posição 9401410 não está submetida a nenhuma destas duas tarifas, 
mas é-lhe contudo aplicável uma “Taxa para o desenvolvimento da indústria mobiliária” de 0,2%. Esta 
taxa é aplicável desde o momento em que o produto entra nas fronteiras aduaneiras francesas e conta 
no cálculo da taxa sobre o valor agregado (TVA) de 20%. 

No que diz respeito às posições 94039010 e 94034000, é aplicável uma tarifa erga omnes e de 
integração na nomenclatura pautal Europeia de 2,7%. Aos produtos desta posição é também aplicável 
uma “Taxa para o desenvolvimento da indústria mobiliária”, de 0,2%, assim como uma taxa sobre o 
valor agregado (TVA) de 20% de 20%. 

Por último, as posições 9403500 e 94036000, que não são sujeitas a taxa erga omnes, mas 
estão submetidas a uma “Taxa para o desenvolvimento da indústria mobiliária” de 0,2%, a qual deve 
adicionar-se taxa sobre valor agregado (TVA). 

c) Procedimentos normativos de caráter geral para a importação

Os móveis exportados para França devem conformar-se às normas gerais de segurança 
dos produtos, de acordo com a Diretiva 2001/95/CE, que visa a proteção da saúde e segurança do 
consumidor. Assim, se o produto apresenta um possível risco ao consumidor, os produtores devem 
providenciar os documentos necessários à utilização do produto.

Tal como os produtos provenientes do setor madeireiro, os móveis podem ser sujeitos 
a controles para verificar a origem. Em 2013, foi adotado um novo Regulamento para evitar as 
importações de madeira obtida de forma ilegal, particulamente as madeiras de origem tropical. Assim, 
os importadores devem ter registro de como foi obtida a madeira ou o produto derivado. 

Há que notar que os produtos da posição 94014010 - Assentos (exceto de jardim ou de 
acampamento) transformáveis em camas, de madeira, são sujeitos a um controle à importação de 
peles de gato e de cão. Além disso, os produtos desta posição compostos de fibras têxteis só podem 
acessar o mercado europeu com a devida etiquetagem. 

Por fim, alguns produtos da posição 94035000, como beliches, precisam de uma atestação 
de conformidade com as normas de segurança Europeia. As autoridades aduaneiras exigem assim a 
apresentação de um relatório técnico sobre o produto ou de um certificado de conformidade. 

d) Barreiras à importação

A União Europeia aplica barreiras tarifárias e não tarifárias à importação de produtos 
provenientes do setor mobiliário. 

Quanto às barreiras tarifárias, destacam-se as taxas previamente detalhadas. As tarifas variam 
em função do fato dos produtos provenientes do setor serem de primeira ou segunda transformação. 

As barreiras não tarifárias são quotas compostas, que limitam as quantidades que podem 
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ser exportadas para a União Europeia. As normas de segurança constituem também uma barreira 
suplementar às importações, porque obrigam os operadores a cumprir com restrições técnicas. 

Na União Europeia é comum a combinação de barreiras tarifárias e não tarifárias. Quando as 
importações ultrapassam as quotas, as tarifas aplicáveis são mais elevadas.

e) Principais feiras e eventos do Setor na França

A principal feira do setor na França é o Salon du mobilier, que ocorre em Nantes, de 7 a 9 de 
fevereiro [http://www.salondumobilier.com/].

Destacam-se também o salão Maison&Objet que tem lugar em Paris duas vezes ao ano, de 
23 a 27 de janeiro e de 4 a 8 de setembro [http://www.maison-objet.com/fr/paris/a-propos], e o salão 
Esprit Meuble, que tem lugar em Paris de 5 a 8 de dezembro [http://www.espritmeuble.com/].

Por último, o Tradexpo é um salão que tem lugar em Paris em diferentes períodos do ano 
[http://www.tradexpo-paris.com/].





20 - Óleos e Gorduras
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20. Óleos e Gorduras

Capítulo e posições tarifárias do Sistema Harmonizado sobre os quais trata esta seção:

15: Gorduras e óleos, animais ou vegetais; Produtos da sua dissociação; Gorduras alimentícias 
elaboradas; Ceras de origem animal ou vegetal;

1501: Gorduras de porco (incluindo a banha) e gorduras de aves, exceto as das posições 0209 
ou 1503;
1502: Gorduras de animais das espécies bovina, ovina ou caprina, exceto as da posição 1503.
1503: Estearina solar, óleo de banha de porco, óleo-estearina, óleo-margarina e óleo de sebo, 
não emulsionados nem misturados, nem preparados de outro modo;
1504: Gorduras, óleos e respetivas frações, de peixes ou de mamíferos marinhos, mesmo 
refinados, mas não quimicamente modificados;
1505: Suarda e substâncias gordas dela derivadas, incluindo a lanolina;
1506: Outras gorduras e óleos animais e respetivas frações, mesmo refinados, mas não 
quimicamente modificados;
1507: Óleo de soja e respetivas frações, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados;
1508: Óleo de amendoim e respetivas frações, mesmo refinados, mas não quimicamente 
modificados;
1509: Azeite de oliveira (oliva) e respetivas frações, mesmo refinados, mas não quimicamente 
modificados;
1510: Outros óleos e respetivas frações, obtidos exclusivamente a partir de azeitonas, mesmo 
refinados, mas não quimicamente modificados, e misturas desses óleos ou frações com óleos 
ou frações da posição 15.09;
1511: Óleo de palma e respetivas frações, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados;
1512: Óleos de girassol, de cártamo ou de algodão e respetivas frações, mesmo refinados, mas 
não quimicamente modificados;
1513: Óleo de coco (óleo de copra), de amêndoa de palma (palmiste) ou de babaçu e respetivas 
frações, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados;
1514: Óleos de nabo silvestre, de colza ou de mostarda, e respetivas frações, mesmo refinados, 
mas não quimicamente modificados;
1515: Outras gorduras e óleos vegetais (incluindo o óleo de jojoba) e respetivas frações, fixos, 
mesmo refinados, mas não quimicamente modificados;
1516: Gorduras e óleos animais ou vegetais, e respetivas frações, parcial ou totalmente 
hidrogenados, interesterificados, reesterificados ou elaidinizados, mesmo refinados, mas não 
preparados de outro modo;
1517: Margarina; misturas ou preparações alimentícias de gorduras ou de óleos animais ou 
vegetais ou de frações das diferentes gorduras ou óleos do presente Capítulo, exceto as gorduras 
e óleos alimentícios, e respetivas frações, da posição 15.16;
1518: Gorduras e óleos animais ou vegetais, e respetivas frações, cozidos, oxidados, desidratados, 
sulfurados, soprados, estandolizados ou modificados quimicamente por qualquer outro 
processo, com exclusão dos da posição 15.16; misturas ou preparações não alimentícias, de 
gorduras ou de óleos animais ou vegetais ou de frações de diferentes gorduras ou óleos do 
presente Capítulo, não especificadas nem compreendidas noutras posições;
1520: Glicerol em bruto; águas e lixívias glicéricas;
1521: Ceras vegetais (exceto os triglicéridos), ceras de abelha ou de outros insetos e espermacete, 
mesmo refinados ou corados;
1522: Dégras; resíduos provenientes do tratamento das substâncias gordas ou das ceras animais 
ou vegetais.
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a) Panorama geral do mercado francês de óleos e gorduras

A França, produtora de diferentes óleos e gorduras, importa o óleo de coco, de palma, 
de azeite, entre outros. O setor francês é composto na maioria por grande empresas, francesas e 
estrangeiras, entre as quais se pode citar a Cargill (Estados-Unidos), a Sofiproteol, a Saria Industries 
ou a Unilever (Países-Baixos). Observa-se que as despesas das famílias francesas com estes produtos 
tem diminuído progressivamente nos últimos anos, devido a crescente sensibilização da população 
para as problemáticas de saúde. 

Segundo os dados do Ministério da Agricultura francês, as exportações e importações de 
óleos, em particular os não refinados, têm diminuído notoriamente. 

Segundo os dados da Associação Francesa Interprofissional de Azeites, a França é um dos 
maiores produtores de manteiga na Europa, com produção de mais de 400.000 toneladas por ano, 
tendo também o maior consumo de manteiga por habitante na União Europeia. A França produz 
também margarinas e outras gorduras. Segundo os dados do Ministério da Agricultura francês, 
consome-se mais manteiga e outras gorduras no Norte e no Oeste de França, e o Sul do país tem uma 
nítida preferência pelos óleos vegetais. 

Segundo os dados da FranceAgriMer, o estabelecimento nacional de produtos da agricultura 
e do mar francês, dois terços da produção de óleos em França é destinada ao consumo humano, 
repartido entre uso doméstico e uso pela indústria agroalimentar. A França tem também utilizado 
mais óleos no seu setor industrial, com o desenvolvimento dos biocombustíveis. Em termos de óleos, 
a França produz e refina grandes quantidades de óleo de colza, de girassol e de soja, sendo o segundo 
maior produtor de óleos não refinados na União Europeia, atrás da Alemanha. Produz também 
quantidades menos importantes de azeite e óleo de amendoim. A maioria do consumo francês de 
óleos divide-se entre o óleo de girassol e o azeite, sendo o resto do mercado residual e gerando um 
volume de negócios muito menos significativo.

O mercado francês dos óleos e gorduras é marcado por uma valorização dos produtos de 
origem orgânica, e vários óleos franceses têm “Denominações de Origem Controlada”, um sistema de 
denominação a nível europeu para certificar e regular certos produtos de origem agrícola.

b) Análise estatística de comércio exterior
               
A presente análise contempla posições pertencentes ao Capítulo 44 da NCM brasileira – 

Gorduras e óleos, animais ou vegetais; Produtos da sua dissociação; Gorduras alimentícias elaboradas; 
Ceras de origem animal ou vegetal; posições (1501) – Gorduras de porco (incluindo a banha) e 
gorduras de aves, exceto as das posições 0209 ou 1503; (1502) – Gorduras de animais das espécies 
bovina, ovina ou caprina, exceto as da posição 1503; (1503) – Estearina solar, óleo de banha de porco, 
óleo-estearina, óleo-margarina e óleo de sebo, não emulsionados nem misturados, nem preparados 
de outro modo; (1504) – Gorduras, óleos e respetivas frações, de peixes ou de mamíferos marinhos, 
mesmo refinados, mas não quimicamente modificados; (1505) – Suarda e substâncias gordas dela 
derivadas, incluindo a lanolina; (1506) – Outras gorduras e óleos animais e respetivas frações, mesmo 
refinados, mas não quimicamente modificados; (1507) – Óleo de soja e respetivas frações, mesmo 
refinados, mas não quimicamente modificados; (1508) – Óleo de amendoim e respetivas frações, 
mesmo refinados, mas não quimicamente modificados; (1509) – Azeite de oliveira (oliva) e respetivas 
frações, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados; (1510) – Outros óleos e respetivas 
frações, obtidos exclusivamente a partir de azeitonas, mesmo refinados, mas não quimicamente 
modificados, e misturas desses óleos ou frações com óleos ou frações da posição 15.09; (1511) – Óleo 
de palma e respetivas frações, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados; (1512) – Óleos 
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de girassol, de cártamo ou de algodão e respetivas frações, mesmo refinados, mas não quimicamente 
modificados; (1513) – Óleo de coco (óleo de copra), de amêndoa de palma (palmiste) ou de babaçu 
e respetivas frações, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados; (1514) – Óleos de nabo 
silvestre, de colza ou de mostarda, e respetivas frações, mesmo refinados, mas não quimicamente 
modificados; (1515) – Outras gorduras e óleos vegetais (incluindo o óleo de jojoba) e respetivas frações, 
fixos, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados; (1516) – Gorduras e óleos animais ou 
vegetais, e respectivas frações, parcial ou totalmente hidrogenados, interesterificados, reesterificados 
ou elaidinizados, mesmo refinados, mas não preparados de outro modo; (1517) – Margarina; misturas 
ou preparações alimentícias de gorduras ou de óleos animais ou vegetais ou de frações das diferentes 
gorduras ou óleos do presente Capítulo, exceto as gorduras e óleos alimentícios, e respetivas frações, da 
posição 15.16; (1518) – Gorduras e óleos animais ou vegetais, e respetivas frações, cozidos, oxidados, 
desidratados, sulfurados, soprados, estandolizados ou modificados quimicamente por qualquer outro 
processo, com exclusão dos da posição 15.16; misturas ou preparações não alimentícias, de gorduras 
ou de óleos animais ou vegetais ou de frações de diferentes gorduras ou óleos do presente Capítulo, 
não especificadas nem compreendidas noutras posições; (1520) – Glicerol em bruto; águas e lixívias 
glicéricas; (1521) – Ceras vegetais (exceto os triglicéridos), ceras de abelha ou de outros insetos e 
espermacete, mesmo refinados ou corados; (1522) – Dégras; resíduos provenientes do tratamento das 
substâncias gordas ou das ceras animais ou vegetais.

b.1) Importações francesas gerais
     
O setor registrou, em 2011, importações no valor de € 2,3 bilhões, equivalentes a 0,46% do 

total geral importado pela França naquele ano. Em 2014, o setor registrou importações no valor de 
€ 1,8 bilhão, correspondentes a 0,36% do total geral importado pelo país. As importações totais do 
setor de óleos e gorduras na França registraram assim uma queda de – 23,52% no período 2011-2014. 
A posição que mais se destacou no setor foi a 1509 – Azeite de oliveira (oliva) e respectivas frações, 
mesmo refinados, mas não quimicamente modificados, que registrou importações, em 2011, no 
montante de aproximadamente € 302 milhões, o que corresponde a 12,81% do total para o setor e, em 
2014, alcançou € 324 milhões, equivalendo a 17,98% do total das importações do setor, observando-se 
assim um aumento destas importações no período 2011-2014. 

As principais possíveis razões para explicar essa queda são: a redução da importação de óleos 
de soja (1507) e de óleos de colza (1514). Efetivamente, a França tem diminuído suas importações 
de óleo de soja devido ao desenvolvimento das culturas de soja trangênica e dos eventuais impactos 
destas culturas sobre o meio ambiente. No que diz respeito aos óleos de colza, a tendência na França é 
privilegiar a produção local em relação à importação.

Tabela 20.1 - Importações gerais França-Mundo 2011-2014 (valores em €)
HTS-4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.%
1501 16.573.447 0,70% 10.505.761 0,48% 12.338.914 0,59% 16.922.324 0,94%
1502 9.482.843 0,40% 9.044.485 0,41% 11.218.035 0,54% 4.325.208 0,24%
1503 122.165 0,01% 143.538 0,01% 57.679 0,00% 171.777 0,01%
1504 41.563.350 1,76% 53.388.346 2,42% 52.197.469 2,50% 52.397.795 2,90%
1505 10.552.160 0,45% 10.560.661 0,48% 11.649.027 0,56% 7.939.048 0,44%
1506 4.453.376 0,19% 2.191.519 0,10% 2.724.940 0,13% 2.528.301 0,14%
1507 369.752.131 15,67% 206.968.206 9,38% 79.580.927 3,82% 51.076.348 2,83%
1508 32.974.566 1,40% 45.582.398 2,07% 30.714.639 1,47% 18.838.162 1,04%
1509 302.230.234 12,81% 293.006.646 13,28% 355.388.906 17,05% 324.589.973 17,98%
1510 824.331 0,03% 600.140 0,03% 845.774 0,04% 636.127 0,04%
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1511 240.324.418 10,18% 376.285.549 17,05% 379.790.913 18,22% 310.629.062 17,21%
1512 140.086.806 5,94% 245.929.313 11,14% 171.297.706 8,22% 165.028.669 9,14%
1513 99.299.869 4,21% 56.364.833 2,55% 60.325.730 2,89% 59.059.736 3,27%
1514 353.330.280 14,97% 213.741.355 9,68% 246.925.468 11,85% 125.578.833 6,96%
1515 255.968.960 10,85% 219.235.786 9,93% 227.519.906 10,92% 230.272.573 12,76%
1516 82.717.192 3,50% 67.240.853 3,05% 62.943.668 3,02% 70.680.904 3,92%
1517 361.713.217 15,33% 361.975.152 16,40% 339.486.464 16,29% 307.741.961 17,05%
1518 19.095.315 0,81% 16.516.980 0,75% 21.344.422 1,02% 22.753.285 1,26%
1520 1.322.361 0,06% 1.355.743 0,06% 1.610.238 0,08% 5.640.908 0,31%
1521 16.790.051 0,71% 15.957.985 0,72% 14.759.510 0,71% 17.414.025 0,96%
1522 911.279 0,04% 384.395 0,02% 1.437.834 0,07% 10.736.832 0,59%
Total 2.360.088.351 100% 2.206.979.644 100% 2.084.158.169 100% 1.804.961.851 100%

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

Gráfico 20.1 Importação setorial

 
Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.2) Importações francesas originárias do Brasil

Em 2011, as importações provenientes do Brasil alcançaram valor de € 86 milhões, equivalentes 
a 3,69% do total setorial das importações francesas. Em 2014, o setor registrou importações oriundas 
do Brasil no valor de € 2,7 milhões, o que corresponde a 0,15% do total setorial importado pelo país. As 
importações setoriais originárias do Brasil registraram uma variação de – 96,81% no período 2011-2014.

A posição que mais se destacou no setor, com origem do Brasil, foi em 2011 a posição 1507 – 
Óleo de soja e respetivas frações, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados, que registrou 
importações de € 83 milhões, o que corresponde a 96,45% do total registrado para o setor nesse ano. 
Contudo, em 2014, esta mesma posição apenas importou um total de € 440.450, equivalendo a 15,97% 
do total das importações do setor, existindo uma variação de – 99% no período 2011-2014. Assim, em 
2014, a posição que mais se destacou foi a posição 1521 – Ceras vegetais (exceto os triglicéridos), ceras 
de abelha ou de outros insetos e espermacete, mesmo refinados ou corados, com importações no valor 
de € 1,9 milhão, o que representou 69,38% das importações do setor nesse ano. 
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A enorme baixa das importações de óleos derivados da soja é uma das razões pelas quais as 
importações provenientes do Brasil sofreram uma queda tão forte entre 2011 e 2014. Esta diminuição 
das importações deve-se possivelmente ao fato de o óleo de soja, tal como o óleo de palma, ter sido 
alvo de criticas no que diz respeito à sua sustentabilidade e à utilização de soja transgênico, sendo 
menos aceito pelo consumidor europeu.

Tabela 20.2 Importações originárias do Brasil, 2011-2014 (valores em €)
HTS-4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.%
1501 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1502 NA  NA  NA  NA  
1503 NA  NA  NA  NA  
1504 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1505 0 0,00% 1.768 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
1506 NA  NA  NA  NA  
1507 83.520.485 96,45% 31.410.681 92,35% 6.394.533 76,77% 440.450 15,97%
1508 6.846 0,01% 4.508 0,01% 487 0,01% 191 0,01%
1509 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 73 0,00%
1510 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1511 20.041 0,02% 193 0,00% 51 0,00% 2.961 0,11%
1512 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1513 1.035 0,00% 8.742 0,03% 31.116 0,37% 7.483 0,27%
1514 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1515 347.485 0,40% 638.728 1,88% 630.106 7,57% 369.176 13,39%
1516 23.256 0,03% 12.708 0,04% 8.502 0,10% 738 0,03%
1517 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1518 102.433 0,12% 12.986 0,04% 4.419 0,05% 23.361 0,85%
1520 0 0,00% 8.720 0,03% 0 0,00% 0 0,00%
1521 2.576.836 2,98% 1.913.472 5,63% 1.259.924 15,13% 1.913.568 69,38%
1522 NA  NA  NA  NA  
Total 86.598.417 100% 34.012.506 100% 8.329.138 100% 2.758.001 100%

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

Gráfico 20.2 Importação setorial originária do Brasil

Fonte: Douane Française DGDDI/CID 
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b.3) Principais concorrentes

Em 2014, o principal país fornecedor de óleos e gorduras para a França foi os Países-
Baixos, com 21,38% do total. O Brasil ocupou a 33ª posição no ranking de fornecedores, com 0,15% 
da participação total, o que equivale a € 2,7 milhões. Seguiram-se aos Países-Baixos no ranking: a 
Espanha, com 18,13%; a Bélgica, com 16,42%; a Alemanha, com 8,02%; e a Itália, com 6,99%. 

Tabela 20.3 - Importações francesas, por país, 2014 (valores em €)
País Importações Parte% Rank
Países-Baixos 394.048.932 21,83% 1
Espanha 327.217.164 18,13% 2
Bélgica 296.351.409 16,42% 3
Alemanha 144.730.787 8,02% 4
Itália 126.253.371 6,99% 5
Brasil 2.758.001 0,15% 33
Total 1.804.961.851 100,00%

  Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.4) Balança comercial bilateral do setor

O saldo da balança comercial bilateral foi favorável ao Brasil, com superávits de € 85,3 milhões, 
em 2011; € 29,3 milhões em 2012; € 4,4 milhões em 2013; e um défcit € 285,6 milhões em 2014. 

Estas flutuações da balança comercial entre o Brasil e a França em matéria de óleos e gorduras 
explica-se pela queda das vendas brasileiras para França da posição 1507 – Óleo de soja e respetivas 
frações, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados.

Tabela 20.4 Brasil-França saldo 2011-2014 (valores em €)
Ano 2011 2012 2013 2014
Exportações 86.598.417 34.012.506 8.329.138 2.758.001
Importações 1.295.036 4.646.726 3.884.757 3.043.643
Saldo 85.303.381 29.365.780 4.444.381 -285.642

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.5) Potencial exportador brasileiro para o mercado francês
 
O potencial exportador de óleos e gorduras para a França é prejudicado por controles 

normativos e tarifas importantes à importação. Efetivamente, as exportações brasileiras para França 
representam apenas 0,17% da totalidade das exportações brasileiras no setor. 

De todos os componentes do setor de óleos e gorduras, que representa exportações no valor de 
US$ 1,5 bilhão, as exportações brasileiras mais significativas encontram-se no segmento 1507 – Óleo 
de soja e respetivas frações, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados, com exportações 
totais de US$ 1,1 bilhão, em 2014.
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Tabela 20.5 - Exportação brasileira 2014 (valores em US$)
HTS-4 Descrição NCM Valor das 

exportações em 
US$

Part.%

1507 Óleo de soja e respetivas frações, mesmo refinados, mas não quimicamente 
modificados

1.129.658.774 71,30%

1521 Ceras vegetais (exceto os triglicéridos), ceras de abelha ou de outros insetos e 
espermacete, mesmo refinados ou corados

126.241.819 7,97%

1511 Óleo de palma e respetivas frações, mesmo refinados, mas não quimicamente 
modificados

86.645.271 5,47%

1517 Margarina; misturas ou preparações alimentícias de gorduras ou de óleos animais 
ou vegetais ou de frações das diferentes gorduras ou óleos do presente Capítulo, 
exceto as gorduras e óleos alimentícios, e respetivas frações, da posição 15.16

79.376.134 5,01%

1520 Glicerol em bruto; águas e lixívias glicéricas 57.955.887 3,66%
1508 Óleo de amendoim e respetivas frações, mesmo refinados, mas não quimicamente 

modificados
47.892.620 3,02%

1515 Outras gorduras e óleos vegetais (incluindo o óleo de jojoba) e respetivas frações, 
fixos, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados

14.844.904 0,94%

1518 Gorduras e óleos animais ou vegetais, e respetivas frações, cozidos, oxidados, 
desidratados, sulfurados, soprados, estandolizados ou modificados quimicamente 
por qualquer outro processo, com exclusão dos da posição 15.16; misturas ou 
preparações não alimentícias, de gorduras ou de óleos animais ou vegetais ou de 
frações de diferentes gorduras ou óleos do presente Capítulo, não especificadas nem 
compreendidas noutras posições

11.401.947 0,72%

1516 Gorduras e óleos animais ou vegetais, e respetivas frações, parcial ou totalmente 
hidrogenados, interesterificados, reesterificados ou elaidinizados, mesmo refinados, 
mas não preparados de outro modo

8.689.690 0,55%

1513 Óleo de coco (óleo de copra), de amêndoa de palma (palmiste) ou de babaçu e 
respetivas frações, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados

6.257.076 0,39%

1505 Suarda e substâncias gordas dela derivadas, incluindo a lanolina 5.175.496 0,33%
1501 Gorduras de porco (incluindo a banha) e gorduras de aves, exceto as das posições 

0209 ou 1503
4.453.584 0,28%

1512 Óleos de girassol, de cártamo ou de algodão e respetivas frações, mesmo refinados, 
mas não quimicamente modificados

3.910.320 0,25%

1514 Óleos de nabo silvestre, de colza ou de mostarda, e respetivas frações, mesmo 
refinados, mas não quimicamente modificados

1.010.482 0,06%

1502 Gorduras de animais das espécies bovina, ovina ou caprina, exceto as da posição 
1503

579.511 0,04%

1509 Azeite de oliveira (oliva) e respetivas frações, mesmo refinados, mas não 
quimicamente modificados

194.766 0,01%

1522 Dégras; resíduos provenientes do tratamento das substâncias gordas ou das ceras 
animais ou vegetais

163.538  

1506 Outras gorduras e óleos animais e respetivas frações, mesmo refinados, mas não 
quimicamente modificados

2.810 0,00%

1503 Estearina solar, óleo de banha de porco, óleo-estearina, óleo-margarina e óleo de 
sebo, não emulsionados nem misturados, nem preparados de outro modo

1.743 0,00%

1504 Gorduras, óleos e respetivas frações, de peixes ou de mamíferos marinhos, mesmo 
refinados, mas não quimicamente modificados

NA  

1510 Outros óleos e respetivas frações, obtidos exclusivamente a partir de azeitonas, 
mesmo refinados, mas não quimicamente modificados, e misturas desses óleos ou 
frações com óleos ou frações da posição 15.09

NA  

 Total do setor 1.584.456.372 100,00%
Fonte: MDIC - http://aliceweb2.mdic.gov.br
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b.6) Perfil tarifário setorial da França

Segundo os dados do Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior, (AliceWeb), 
da SECEX/MDIC, as posições que registraram as exportações mais elevadas do Brasil para a França no 
ano de 2014 foram as posições 15211000 - Ceras vegetais, 15159090 - Outras gorduras e óleos vegetais, 
mesmo refinado, 15162000 - Gorduras e óleos vegetais e respectivas frações, 15079011 - Óleo de soja, 
refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros e 15180090 - Outras gorduras e 
óleos animais/vegetais cozidos, oxidados, etc. Assim, estas posições merecem um maior detalhe na 
análise tarifária. Para as restantes posições, é possível proceder a uma análise tarifária através do site 
do ProDouane da alfândega francesa, na sua seção “RITA”.

As tarifas aduaneiras na França são impostas pela União Europeia, no âmbito da Pauta 
Aduaneira Comum, para o produto que provém de países não membros da UE. Assim, as tarifas 
são as mesmas para todos os países, variando apenas em função do tipo de produto, e de eventuais 
taxas internas adicionais. As importações do setor de óleos e gorduras, estão submetidas às tarifas 
aplicáveis a países terceiros (tarifa erga omnes, aplicável uniformemente para todos os países) e à tarifa 
de integração na nomenclatura Europeia, mediante a apresentação de um certificado de origem. 

A posição 15211000 não está submetida a nenhuma destas duas tarifas, mas é-lhe contudo 
aplicável uma taxa sobre o valor agregado (TVA) de 20%. 

Os produtos da posição 15159090, são submetidos a uma tarifa erga omnes e de integração 
na nomenclatura Europeia que varia entre 12,8%, e 9,6%,. Além disso, é aplicável também uma taxa 
especial sobre óleos alimentares de 7,857% / hectolitro, e de 12,813% / hectolitro. Por fim, é aplicável 
uma taxa sobre o valor agregado (TVA) de 20%.

A posição 15162000 está submetida a uma tarifa erga omnes de 3,4%, e a uma taxa sobre o 
valor agregado (TVA) 20%. 

A posição 15079011 é afetada por uma taxa erga omnes e de integração na nomenclatura 
pautal Europeia de 9,6%, mas pode ser submetida uma taxa preferencial de 5,1% em função do regime 
de destino especial que se aplica a certas mercadorias, em função do Regulamento (CEE) n° 2454/93 da 
Comissão. A esta posição é também aplicável uma taxa sobre os produtos petrolíferos de 43,82 euros / 
hectolitro, sempre que seja importado para ser utilizado pelas coletividades territoriais francesas. Por 
fim, é aplicável uma taxa sobre o valor agregado (TVA) de 20%. 

Por último, no que diz respeito à posição 15180090, é aplicável uma taxa erga omnes e de 
integração na nomenclatura de 7,7%, e uma taxa de controle veterinário para os produtos que ainda 
não tenham sido sujeitos a um tal controle de 6,1 euros/tonelada, sendo que o mínimo aplicável são 
€ 30,49 e o máximo são € 457,35. É também aplicável uma taxa sobre o valor agregado (TVA) de 
20%, ou de 10% se o produto se destinar exclusivamente ou em parte à alimentação animal. Há que 
notar que são também aplicáveis taxas anti-dumping a certas empresas Estadunidenses, Argentinas e 
Indonésias.

c) Procedimentos normativos de caráter geral para a importação

Os produtos do setor de óleos e gorduras são submetidos a vários procedimentos normativos 
ao serem importados para França.

Os produtos da posição 15211000 que estiverem mencionados na lista anexa ao Regulamento 
(CE) n° 338/97, têm que apresentar um certificado que autorize a importação. 
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Os produtos da posição 15159090 devem apresentar às autoridades aduaneiras um documento 
comum de entrada na UE, em aplicação do Regulamento (CE) 669/2009, afim de verificar que todos 
os controles oficiais foram efetuados. Estes produtos, quando mencionados no anexo do Regulamento 
(CE) n° 338/97, são também sujeitos ao controle à importação CITES, instrumento de supervisão dos 
produtos que são destinados a uso pessoal ou domestico. 

À posição 15079011, é exigido um certificado sanitário ou um documento comum de entrada 
em conformidade com o Regulamento (CE) 669/2009, sempre que os produtos importados sejam 
destinados à alimentação animal. Quando os produtos são provenientes da agricultura orgânica, é 
necessário também a apresentação de um certificado de inspeção comprovando a origem do produto. 
A posição 15180090 deve também apresentar um certificado sanitário ou um documento comum de 
entrada, afim de assegurar que os produtos estão conformes aos controles veterinários internos. Estes 
produtos devem também ser submetidos ao controle à importação CITES.

d) Barreiras à importação

A União Europeia aplica barreiras tarifárias e não tarifárias à importação de produtos 
provenientes do setor de óleos e gorduras.

 
No que diz respeito às barreiras tarifárias, destacam-se as taxas previamente detalhadas. As 

tarifas variam em função do fato dos produtos provenientes do setor serem de primeira ou segunda 
transformação. Há que se notar que o setor dos óleos e gorduras é submetido a um numero importante 
de taxas, em função também do fato dos óleos e gorduras serem destinados ao consumo humano ou 
a outros usos. 

No que diz respeito às barreiras não tarifárias, tratam-se de quotas às importações, que limitam 
as quantidades que podem ser exportadas para a União Europeia. As normas sanitárias constituem 
também uma barreira suplementar às importações, porque obrigam os operadores a cumprir com 
restrições técnicas. 

e) Principais feiras e eventos do Setor na França

A principal feira do setor na França é o Salon International de l’Agriculture, que acontece em 
Paris, de 21 de fevereiro a 1 de março [http://www.salon-agriculture.com].





21 - Papel e Celulose
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21.  Papel e Celulose

Capítulo e posições tarifárias do Sistema Harmonizado sobre os quais trata esta seção:

47: Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas; papel ou cartão para reciclar 
(desperdícios e aparas):

4701: Pastas mecânicas de madeira;
4702: Pastas químicas de madeira, para dissolução;
4703: Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto pastas para dissolução;
4704: Pastas químicas de madeira, ao bissulfito, exceto pastas para dissolução;
4705: Pastas de madeira obtidas por combinação de um tratamento mecânico com um 
tratamento químico;
4706: Pastas de fibras obtidas a partir de papel ou de cartão reciclados (desperdícios e aparas) 
ou de outras matérias fibrosas celulósicas;
4707: Papel ou cartão para reciclar (desperdícios e aparas).

48: Papel e cartão, obras de pasta de celulose, de papel ou de cartão:
4801: Papel de jornal, em rolos ou em folhas;
4802: Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outros 
fins gráficos, e papel e cartão para fabricar cartões ou tiras perfurados, não perfurados, em 
rolos ou em folhas de forma quadrada ou retangular, de qualquer formato ou dimensões, 
com exclusão do papel das posições 4801 ou 4803; papel e cartão feitos à mão (folha a folha);
4803: Papel dos tipos utilizados para papel de toucador, toalhas, guardanapos ou para papéis 
semelhantes de uso doméstico, higiénico ou toucador, pasta (ouate) de celulose e mantas 
de fibras de celulose, mesmo encrespados, plissados, gofrados, estampados, perfurados, 
coloridos à superfície, decorados à superfície ou impressos, em rolos ou em folhas;
4804: Papel e cartão Kraft, não revestidos, em rolos ou em folhas, exceto das posições 48.02 
e 48.03;
4805: Outros papéis e cartões, não revestidos, em rolos ou em folhas, não tendo sofrido trabalho 
complementar nem tratamentos, exceto os especificados na Nota 3 do presente Capítulo;
4806: Papel-pergaminho e cartão-pergaminho (sulfurizados), papel impermeável a gorduras, 
papel vegetal, papel cristal e outros papéis calandrados transparentes ou translúcidos, em 
rolos ou em folhas;
4807: Papel e cartão obtidos por colagem de folhas sobrepostas, não revestidos na superfície 
nem impregnados, mesmo reforçados interiormente, em rolos ou em folhas;
4808: Papel e cartão canelados (mesmo recobertos por colagem), encrespados, plissados, 
gofrados, estampados ou perfurados, em rolos ou em folhas, exceto o papel dos tipos descritos 
no texto da posição 48.03;
4809: Papel-químico, papel autocopiativo e outros papéis para cópia ou duplicação (incluindo 
os papéis revestidos ou impregnados, para estênceis ou para chapas offset), mesmo impressos, 
em rolos ou em folhas;
4810: Papel e cartão revestidos de caulino (caulim) ou de outras substâncias inorgânicas 
numa ou nas duas faces, com ou sem aglutinantes, sem qualquer outro revestimento, mesmo 
coloridos à superfície, decorados à superfície ou impressos, em rolos ou em folhas de forma 
quadrada ou retangular, de qualquer formato ou dimensões;
4811: Papel, cartão, pasta (ouate) de celulose e mantas de fibras de celulose, revestidos, 
impregnados, recobertos, coloridos à superfície, decorados à superfície ou impressos, em 
rolos ou em folhas de forma quadrada ou retangular, de qualquer formato ou dimensões, 
exceto os produtos dos tipos descritos nos textos das posições 4803, 4809 ou 4810;
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4812: Blocos e chapas, filtrantes, de pasta de papel;
4813: Papel para cigarros, mesmo cortado nas dimensões próprias, cadernos ou em tubos;
4814: Papel de parede e revestimento de parede semelhantes; papel para vitrais;
4816: Papel-químico, papel autocopiativo e outros papéis para cópia ou duplicação (exceto 
da posição 48.09), estênceis completos e chapas offset, de papel, mesmo acondicionados em 
caixas;
4817: Envelopes, aerogramas, bilhetes- postais não ilustrados e cartões para correspondência, 
de papel ou cartão; caixas, sacos e semelhantes, de papel ou cartão, que contenham um sortido 
de artigos para correspondência;
4818: Papel higiénico e papéis semelhantes, pasta (ouate) de celulose, ou mantas de fibras 
de celulose, dos tipos utilizados para fins domésticos ou sanitários, em rolos de largura não 
superior a 36 cm, ou cortados em formas próprias; lenços incluindo os de demaquilagem, 
toalhas de mão, toalhas de mesa, guardanapos, lençóis e artigos semelhantes, para usos 
domésticos, de toucador, higiénicos ou hospitalares, vestuário e seus acessórios, de pasta de 
papel, papel, pasta (ouate) de celulose ou de mantas de fibras de celulose;
4819: Caixas, sacos, bolsas, cartuchos e outras embalagens, de papel, cartão, pasta (ouate) 
de celulose ou de mantas de fibras de celulose; cartonagens para escritórios, lojas e 
estabelecimentos semelhantes;
4820: Livros de registo e de contabilidade, blocos de notas, de encomendas, de recibos, de 
apontamentos, de papel para cartas, agendas e artigos semelhantes, cadernos, pastas para 
documentos, classificadores, capas para encadernação (de folhas soltas ou outras), capas de 
processos e outros artigos escolares, de escritório ou de papelaria, incluindo os formulários 
em blocos tipo manifold, mesmo com folhas intercaladas de papel químico, de papel ou 
cartão; álbuns para amostras ou para coleções e capas para livros, de papel ou cartão;
4821: Etiquetas de qualquer espécie, de papel ou cartão, impressas ou não;
4822: Carretéis, bobinas, tubos, canelas e suportes semelhantes, de pasta de papel, papel ou 
cartão, mesmo perfurados ou endurecidos;
4823: Outros papéis, cartões, pasta (ouate) de celulose e mantas de fibras de celulose, cortados 
em forma própria; outras obras de pasta de papel, papel, cartão, pasta (ouate) de celulose ou 
de mantas de fibras de celulose.

a) Panorama geral do mercado francês de papel e celulose

A indústria francesa de papel e celulose é muito vasta, e compreende uma série de atividades 
e operações diversas. Efetivamente, os produtos deste setor são não só produtos de primeira, como 
também de segunda transformação, e mobilizam assim importantes recursos econômicos.

Segundo os dados de um estudo para o “Ministère de l’écologie, du développement durable 
et de l’énergie”, o setor representa aproximadamente 15.000 postos de trabalho, que se dividem entre 
as atividades de produção, transformação e distribuição da pasta de papel e de papel; as atividades 
de impressão e triagem de papel; e a distribuição de produtos à base de papel. Segundo os dados 
do “Ministère de l’économie, des finances et de l’insdustrie”, a França produz cerca de 8 milhões de 
toneladas de papel por ano. 

Segundo o estudo anual realizado pela COPACEL, a “Union Française des Industries des 
Cartons, Papiers et Celluloses”, estima-se que existam 75 empresas no setor do papel na França, com 
cerca de 91 fábricas. Nota-se que mais de 60% dos detentores de capitais na indústria do papel e da 
celulose são grupos estrangeiros implantados na França. Paralelamente, continua a ser difícil para 
a França atrair mais investidores estrangeiros, devido ao peso da regulamentação em matéria de 
ecologia e de desenvolvimento sustentável. As regiões francesas que mais se destacam na produção 
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de papel são a Lorraine, a Aquitaine, Midi-Pyrénées e o norte do país. Tal como para a maioria dos 
setores industriais franceses, a França realiza a maior parte do comércio no setor com os países da 
União Europeia. 

É importante notar que esta é uma indústria que tem sofrido com os progressos tecnológicos, 
devido a uma desmaterialização progressiva dos dados e suportes de conhecimento. Efetivamente, 
numa era em que o digital ocupa um espaço cada vez maior na vida das populações, os suportes 
em papel são cada vez menos necessários. Os dados econômicos revelam que muitas fábricas de 
papel fecharam ao longo dos anos 2000, com o progressivo declínio da indústria transformadora. 
Contudo, segundo os dados do estudo feito para o Ministère de l’écologie, du développement durable 
et de l’énergie, “certos produtos deste setor continuam a ter uma procura elevada, tal como os papeis 
destinados às embalagens de todos os tipos, os papeis destinados à higiene, e a celulose começa a ser 
explorada para novos usos, tal como o bicombustível. 

Um dos desafios da indústria do papel e celulose na França é reduzir seu impacto no meio 
ambiente. A França está cada vez mais preocupada com a reciclagem e a triagem do papel utilizado, 
privilegiando cada vez mais a reutilização. Além disso, a indústria do papel consome muita água, 
energia e matérias primas, o que a torna cada vez menos adaptada iniciativas de sustentabilidade que 
se espalham em muitos países nos últimos anos.

b) Análise estatística de comércio exterior 

A presente análise contempla posições pertencentes ao Capítulo 47 da NCM brasileira – 
Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas; papel ou cartão para reciclar (desperdícios 
e aparas) e ao Capítulo 48 da NCM brasileira – Papel e cartão, obras de pasta de celulose, de papel ou 
de cartão.

b.1) Importações francesas gerais

O setor registrou em, 2011, importações no valor de € 9,5 bilhões, equivalentes a 1,86% do 
total geral importado pela França naquele ano. Em 2014, o setor registrou importações no valor de € 
8 bilhões, correspondentes a 1,62% do total geral importado pelo país. As importações totais do setor 
de papel e celulose em França registraram assim uma queda de – 15,67% no período 2011-2014.

A posição que mais se destacou no setor foi a “4810 – Papel e cartão revestidos de caulino 
(caulim) ou de outras substâncias inorgânicas numa ou nas duas faces, com ou sem aglutinantes, 
sem qualquer outro revestimento, mesmo coloridos à superfície, decorados à superfície ou impressos, 
em rolos ou em folhas de forma quadrada ou retangular, de qualquer formato ou dimensões”, que 
registrou importações, em 2011, de € 1,7 bilhão, o que corresponde a 18,18% do total para o setor e, 
em 2014, alcançou  €1,4 bilhão, equivalendo a 18,21% do total das importações do setor, observando-
se assim uma queda no período 2011-2014. 

Desde 2003 as importações do setor de papel e celulose têm diminuído na França, o que se 
explica em parte pelo progressivo declínio da indústria na sua totalidade, observando-se uma queda 
no consumo de pasta de papel desde o inicio dos anos 2000.
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Tabela 21.1 - Importações gerais França-Mundo 2011-2014 (valores em €)
HTS-4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.%
4701 40 951 381 0,43% 24 524 739 0,29% 14 720 017 0,18% 13 029 201 0,16%
4702 25 950 258 0,27% 30 985 727 0,36% 36 900 561 0,45% 32 520 669 0,40%
4703 1 020 017 916 10,68% 921 489 565 10,80% 997 107 854 12,03% 897 209 364 11,14%
4704 25 754 857 0,27% 26 262 420 0,31% 28 740 746 0,35% 31 859 482 0,40%
4705 29 141 716 0,31% 23 256 478 0,27% 32 383 358 0,39% 27 330 043 0,34%
4706 69 921 243 0,73% 26 946 788 0,32% 22 254 928 0,27% 25 954 439 0,32%
4707 149 903 991 1,57% 106 824 425 1,25% 104 603 963 1,26% 126 844 546 1,57%
4801 208 660 203 2,18% 174 941 267 2,05% 177 887 436 2,15% 196 472 400 2,44%
4802 1 078 359 599 11,29% 1 037 348 296 12,15% 975 804 428 11,77% 894 786 175 11,11%
4803 106 950 982 1,12% 101 170 447 1,19% 116 981 781 1,41% 86 819 056 1,08%
4804 318 287 864 3,33% 296 332 795 3,47% 264 461 215 3,19% 265 439 274 3,29%
4805 518 946 283 5,43% 452 568 782 5,30% 443 522 973 5,35% 396 736 140 4,92%
4806 70 889 579 0,74% 32 106 058 0,38% 80 287 491 0,97% 98 032 042 1,22%
4807 28 237 312 0,30% 24 591 629 0,29% 24 508 778 0,30% 23 477 554 0,29%
4808 57 483 401 0,60% 48 636 823 0,57% 50 819 554 0,61% 56 554 686 0,70%
4809 43 579 933 0,46% 39 260 583 0,46% 34 389 037 0,41% 41 672 676 0,52%
4810 1 736 837 247 18,18% 1 647 986 548 19,31% 1 478 599 682 17,84% 1 467 513 810 18,21%
4811 712 862 280 7,46% 716 021 385 8,39% 676 860 255 8,16% 643 389 635 7,99%
4812 7 821 504 0,08% 7 793 664 0,09% 6 351 388 0,08% 6 885 804 0,09%
4813 42 217 717 0,44% 38 528 872 0,45% 41 011 257 0,49% 36 371 506 0,45%
4814 120 302 494 1,26% 117 811 108 1,38% 114 872 722 1,39% 106 653 280 1,32%
4816 17 359 145 0,18% 15 261 858 0,18% 11 510 078 0,14% 10 792 957 0,13%
4817 53 686 230 0,56% 53 819 838 0,63% 53 573 406 0,65% 52 378 138 0,65%
4818 1 095 078 360 11,46% 561 750 498 6,58% 527 130 649 6,36% 495 422 524 6,15%
4819 1 351 505 302 14,15% 1 387 101 756 16,25% 1 364 811 676 16,46% 1 400 862 413 17,39%
4820 147 899 628 1,55% 155 344 567 1,82% 159 979 660 1,93% 166 604 283 2,07%
4821 233 858 715 2,45% 228 242 732 2,67% 209 732 399 2,53% 203 840 183 2,53%
HTS-4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.%
4822 32 820 139 0,34% 30 890 373 0,36% 28 544 677 0,34% 30 327 960 0,38%
4823 209 070 625 2,19% 206 747 223 2,42% 211 581 940 2,55% 221 016 892 2,74%
Total 9 554 355 904 100% 8 534 547 244 100% 8 289 933 909 100% 8 056 797 132 100%

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

Gráfico 21.1 Importação setorial

 
Fonte: Douane Française DGDDI/CID
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b.2) Importações francesas originárias do Brasil
 
Em 2011, as importações provenientes do Brasil alcançaram valor de € 290 milhões, 

equivalentes a 3,04% do total setorial das importações francesas. Em 2014, o setor registrou importações 
oriundas do Brasil no valor de € 270 milhões, o que corresponde a 3,35% do total setorial importado 
pelo país. As importações setoriais originárias do Brasil registraram uma variação de – 7,01% no 
período 2011-2014.

A posição que mais se destacou no setor, com origem do Brasil, foi a “4703 – Pastas químicas 
de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto pastas para dissolução”, que registrou importações, em 2011, 
de € 267 milhões, o que corresponde a 91,99% do total registrado para o setor. Em 2014, esta mesma 
posição importou um total de € 242 milhões, equivalendo a 89,63% do total das importações do setor, 
existindo uma variação de – 9,4% no período 2011-2014. 

Tabela 21.2 Importações originárias do Brasil, 2011-2014 (valores em €)
HTS-4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.%
4701 140 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4702 0 0,00% 0 0,00% 5 261 979 1,80% 8 809 504 3,26%
4703 267 689 194 91,99% 245 195 610 91,77% 264 623 806 90,39% 242 512 083 89,63%
4704 2 316 178 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4705 NA  NA  NA  NA  
4706 854 856 0,29% 38 774 0,01% 37 684 0,01% 632 568 0,23%
4707 1 945 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4801 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4802 15 152 198 5,21% 16 509 547 6,18% 15 161 453 5,18% 10 038 592 3,71%
4803 515 0,00% 16 0,00% 0 0,00% 1 149 0,00%
4804 1 994 092 0,69% 1 681 528 0,63% 2 955 537 1,01% 3 457 850 1,28%
4805 1 216 0,00% 10 601 0,00% 0 0,00% 188 0,00%
4806 0 0,00% 12 939 0,00% 0 0,00% 2 766 0,00%
4807 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4808 7 0,00% 2 047 0,00% 5 384 0,00% 18 052 0,01%
4809 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4810 2 588 903 0,89% 1 814 679 0,68% 1 784 578 0,61% 2 352 638 0,87%
4811 101 0,00% 7 056 0,00% 263 0,00% 1 104 0,00%
4812 0 0,00% 4 909 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4813 0 0,00% 1 404 399 0,53% 2 485 773 0,85% 2 443 635 0,90%
4814 118 0,00% 0 0,00% 1 805 0,00% 2 706 0,00%
4816 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4817 335 0,00% 36 943 0,01% 1 955 0,00% 4 365 0,00%
4818 23 660 0,01% 7 683 0,00% 3 040 0,00% 13 0,00%
4819 307 131 0,11% 360 301 0,13% 290 346 0,10% 176 473 0,07%
4820 8 975 0,00% 10 158 0,00% 42 102 0,01% 16 258 0,01%
4821 19 019 0,01% 24 969 0,01% 19 356 0,01% 23 812 0,01%
4822 64 0,00% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4823 38 530 0,01% 68 866 0,03% 67 223 0,02% 75 961 0,03%
Total 290 997 177 100% 267 191 048 100% 292 742 284 100% 270 569 717 100%

Fonte: Douane Française DGDDI/CID
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Gráfico 21.2 Importação setorial originária do Brasil

 
Fonte: Douane Française DGDDI/CID 

b.3) Principais concorrentes

Em 2014, o principal país fornecedor de papel e celulose para a França foi a Alemanha, com 
19,02% do total. O Brasil ocupou a 9ª posição no ranking de fornecedores, com 3,36% da participação 
total, o que equivale a € 270 milhões. Seguiram-se à Alemanha no ranking: a Italia, com 11,84%; a 
Espanha, com 9,28%; a Bélgica, com 8,30%; e a Suecia, com 6,98%. 

Tabela 21.3 - Importações francesas, por país, 2014 (valores em €)
País Importações Parte% Rank
Alemanha 1.766.310.355 21,92% 1
Itália 953.997.584 11,84% 2
Espanha 747.891.103 9,28% 3
Bélgica 668.624.131 8,30% 4
Suécia 562.392.172 6,98% 5
Brasil 270.569.717 3,36% 9
Total 8.056.797.132 100,00%

  Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.4) Balança comercial bilateral do setor

O saldo da balança comercial bilateral foi favorável ao Brasil, com superávits de € 246 milhões, 
em 2011; € 227 milhões em 2012; € 258 milhões em 2012; e € 250 milhões em 2014.

Há registro de exportações de papel francês para o Brasil, em valores significativamente 
inferiores ao fluxo contrário, conforme tabela abaixo.
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Tabela 21.4 Brasil-França saldo - 2011-2014 (valores em €)
Ano 2011 2012 2013 2014
Exportações 290 997 177 267 191 048 292 742 284 270 569 717
Importações 44 154 353 39 676 931 33 843 982 19 664 536
Saldo 246 842 824 227 514 117 258 898 302 250 905 181

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.5) Potencial exportador brasileiro para o mercado francês

O potencial exportador de papel e celulose para a França é prejudicado pelo declínio interno 
da indústria do papel e da celulose na França. Efetivamente, as exportações brasileiras para França 
representam apenas 3,74% da totalidade das exportações brasileiras no setor. 

De todos os componentes do setor do papel e celulose, as mais significativas exportações 
brasileiras encontram-se no segmento “4703 –Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto 
pastas para dissolução” com exportações totais de US$ 4,9 bilhões, em 2014.

Tabela 21.5 - Exportação brasileira 2014 (valores em US$)
HTS-04 Descrição NCM Valor das 

exportações em 
US$

Part.%

4704 Pastas químicas de madeira, ao bissulfito, exceto pastas para dissolução NA  
4705 Pastas de madeira obtidas por combinação de um tratamento mecânico com um 

tratamento químico
NA  

4703 Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto pastas para dissolução 4 914 364 863 68,06%
4802 Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para escrita, impressão ou 

outros fins gráficos, e papel e cartão para fabricar cartões ou tiras perfurados, não 
perfurados, em rolos ou em folhas de forma quadrada ou retangular, de qualquer 
formato ou dimensões, com exclusão do papel das posições 4801 ou 4803; papel e 
cartão feitos à mão (folha a folha)

783 911 822 10,86%

4810 Papel e cartão revestidos de caulino (caulim) ou de outras substâncias inorgânicas 
numa ou nas duas faces, com ou sem aglutinantes, sem qualquer outro 
revestimento, mesmo coloridos à superfície, decorados à superfície ou impressos, 
em rolos ou em folhas de forma quadrada ou retangular, de qualquer formato ou 
dimensões

404 056 580 5,60%

4702 Pastas químicas de madeira, para dissolução 376 455 059 5,21%
4804 Papel e cartão Kraft, não revestidos, em rolos ou em folhas, exceto das posições 

48.02 e 48.03
250 120 570 3,46%

4811 Papel, cartão, pasta (ouate) de celulose e mantas de fibras de celulose, revestidos, 
impregnados, recobertos, coloridos à superfície, decorados à superfície ou 
impressos, em rolos ou em folhas de forma quadrada ou retangular, de qualquer 
formato ou dimensões, exceto os produtos dos tipos descritos nos textos das 
posições 4803, 4809 ou 4810

199 510 218 2,76%

4819 Caixas, sacos, bolsas, cartuchos e outras embalagens, de papel, cartão, pasta 
(ouate) de celulose ou de mantas de fibras de celulose; cartonagens para 
escritórios, lojas e estabelecimentos semelhantes

111 577 857 1,55%

4813 Papel para cigarros, mesmo cortado nas dimensões próprias, cadernos ou em tubos 43 477 264 0,60%
4820 Livros de registo e de contabilidade, blocos de notas, de encomendas, de recibos, 

de apontamentos, de papel para cartas, agendas e artigos semelhantes, cadernos, 
pastas para documentos, classificadores, capas para encadernação (de folhas 
soltas ou outras), capas de processos e outros artigos escolares, de escritório ou de 
papelaria, incluindo os formulários em blocos tipo manifold, mesmo com folhas 
intercaladas de papel químico, de papel ou cartão; álbuns para amostras ou para 
coleções e capas para livros, de papel ou cartão

32 877 156 0,46%
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4818 Papel higiénico e papéis semelhantes, pasta (ouate) de celulose, ou mantas de 
fibras de celulose, dos tipos utilizados para fins domésticos ou sanitários, em 
rolos de largura não superior a 36 cm, ou cortados em formas próprias; lenços 
incluindo os de demaquilagem, toalhas de mão, toalhas de mesa, guardanapos, 
lençóis e artigos semelhantes, para usos domésticos, de toucador, higiénicos ou 
hospitalares, vestuário e seus acessórios, de pasta de papel, papel, pasta (ouate) de 
celulose ou de mantas de fibras de celulose

16 681 945 0,23%

4805 Outros papéis e cartões, não revestidos, em rolos ou em folhas, não tendo sofrido 
trabalho complementar nem tratamentos, exceto os especificados na Nota 3 do 
presente Capítulo

14 159 130 0,20%

4823 Outros papéis, cartões, pasta (ouate) de celulose e mantas de fibras de celulose, 
cortados em forma própria; outras obras de pasta de papel, papel, cartão, pasta 
(ouate) de celulose ou de mantas de fibras de celulose

13 210 170 0,18%

4809 Papel-químico, papel autocopiativo e outros papéis para cópia ou duplicação 
(incluindo os papéis revestidos ou impregnados, para estênceis ou para chapas 
offset), mesmo impressos, em rolos ou em folhas

12 574 579 0,17%

4803 Papel dos tipos utilizados para papel de toucador, toalhas, guardanapos ou para 
papéis semelhantes de uso doméstico, higiénico ou toucador, pasta (ouate) de 
celulose e mantas de fibras de celulose, mesmo encrespados, plissados, gofrados, 
estampados, perfurados, coloridos à superfície, decorados à superfície ou 
impressos, em rolos ou em folhas

10 881 597 0,15%

4808 Papel e cartão canelados (mesmo recobertos por colagem), encrespados, 
plissados, gofrados, estampados ou perfurados, em rolos ou em folhas, exceto o 
papel dos tipos descritos no texto da posição 48.03

8 471 768 0,12%

4816 Papel-químico, papel autocopiativo e outros papéis para cópia ou duplicação 
(exceto da posição 48.09), estênceis completos e chapas offset, de papel, mesmo 
acondicionados em caixas

6 066 483 0,08%

4806 Papel-pergaminho e cartão-pergaminho (sulfurizados), papel impermeável a 
gorduras, papel vegetal, papel cristal e outros papéis calandrados transparentes ou 
translúcidos, em rolos ou em folhas

6 021 036 0,08%

4707 Papel ou cartão para reciclar (desperdícios e aparas) 5 658 379 0,08%
4821 Etiquetas de qualquer espécie, de papel ou cartão, impressas ou não 5 160 355 0,07%
4706 Pastas de fibras obtidas a partir de papel ou de cartão reciclados (desperdícios e 

aparas) ou de outras matérias fibrosas celulósicas
1 631 817 0,02%

4801 Papel de jornal, em rolos ou em folhas 1 116 619 0,02%
4822 Carretéis, bobinas, tubos, canelas e suportes semelhantes, de pasta de papel, papel 

ou cartão, mesmo perfurados ou endurecidos
1 094 323 0,02%

4817 Envelopes, aerogramas, bilhetes- postais não ilustrados e cartões para 
correspondência, de papel ou cartão; caixas, sacos e semelhantes, de papel ou 
cartão, que contenham um sortido de artigos para correspondência

563 847 0,01%

4807 Papel e cartão obtidos por colagem de folhas sobrepostas, não revestidos na 
superfície nem impregnados, mesmo reforçados interiormente, em rolos ou em 
folhas

494 096 0,01%

4812 Blocos e chapas, filtrantes, de pasta de papel 76 736 0,00%
4814 Papel de parede e revestimento de parede semelhantes; papel para vitrais 75 600 0,00%
4701 Pastas mecânicas de madeira 36 048 0,00%
 Total do setor 7 220 325 917 100%

Fonte: MDIC - http://aliceweb2.mdic.gov.br

b.6) Perfil tarifário setorial da França

Segundo os dados do Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior, (AliceWeb), 
da SECEX/MDIC, as posições que registraram as exportações mais elevadas do Brasil para a França 
no ano de 2014 foram as posições 47032900 - Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto 
pastas para dissolução, semibranqueadas ou branqueadas, de não coníferas, 48025610 - Outros papéis 
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e cartões,sem fibras obtidas por processo mecânico ou químico-mecânico ou em que a percentagem 
destas fibras < 10%, em peso,do conteúdo total de fibras,de peso >= 40 g/m2, mas < 150 g/m2,em que 
nenhum lado exceda 360 mm, quando não dobradas, 47020000 - Pasta química de madeira, para 
dissolução, 48132000 - Papel para cigarros, em rolos de largura não superior a 5 cm e 48109290 - 
Outros papéis e cartões de camadas múltiplas, revestidos de caulim, em rolos ou folhas. Assim, estas 
posições merecem um maior detalhe na análise tarifária. Para as restantes posições, é possível proceder 
a uma análise tarifária através do site do ProDouane da alfândega francesa, na sua seção “RITA”.

As tarifas aduaneiras na França são impostas pela União Europeia, no âmbito da Pauta 
Aduaneira Comum, para o produto que provém de países não membros da UE. Assim, as tarifas são 
as mesmas para todos os países, variando apenas em função do tipo de produto, e de eventuais taxas 
internas adicionais.

Em principio, todas as importações são submetidas às tarifas aplicáveis a países terceiros (tarifa 
erga omnes, aplicável uniformemente para todos os países) e à tarifa de integração na nomenclatura 
europeuia, mediante a apresentação de um certificado de origem. Contudo, os direitos aduaneiros 
aplicáveis aos produtos do setor de papel e celulose são fracos e não existem nenhumas restrições às 
importações.

Assim, observa-se que nenhuma das posições aqui identificadas é submetida a estas duas 
tarifas, mas é contudo aplicável a todas as posições uma taxa sobre o valor agregado (TVA) de 20%. 

c) Procedimentos normativos de caráter geral para a importação
 
Não existem procedimentos normativos particulares que afetem as importações de papel e 

celulose para a França. 

d) Barreiras à importação

Existem poucas barreiras tarifárias à importação de papel e celulose para a França. O maior 
desafio para as empresas estrangeiras é fazer face ao fraco desenvolvimento da indústria do papel 
francesa, que tem sofrido um progressivo declínio. As empresas estrangeiras não têm incentivos a 
vir implementar-se na França, onde o peso da regulação ecológica e do desenvolvimento sustentável 
é importante. A falta de investimento no setor representa também uma dificuldade a mais para os 
importadores.

e) Principais feiras e eventos do Setor na França
 
Algumas das principis feiras e eventos na França: Salon de l’emballage [http://www.all4pack.

fr/salon-emballage ] que acontecerá do 17 ao 20 de novembro de 2016 em Paris, e congresso anual da 
ATIP [http://www.atip.asso.fr/] do 24 ao 26 de novembro de 2015 em Grenoble. 





22 - Peixes e Crustáceos
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22. Peixes e Crustáceos

Capítulo e posições tarifárias do Sistema Harmonizado sobre os quais trata esta seção:

03: Peixes e crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos:
0301: Peixes vivos;
0302: Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filetes de peixes e outra carne de peixes da 
posição 03.04;
0303: Peixes congelados, exceto os filetes de peixes e outra carne de peixes da posição 03.04;
0304: Filetes de peixes e outra carne de peixes (mesmo picada), frescos, refrigerados ou 
congelados;
0305: Peixes secos, salgados ou em salmoura; peixes fumados, mesmo cozidos antes ou 
durante a defumação; farinhas, pós e pellets, de peixe, próprios para a alimentação humana;
0306: Crustáceos, com ou sem casca, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salgados 
ou em salmoura; crustáceos fumados, com ou sem casca, cozidos ou não durante a defumação; 
crustáceos, com casca, cozidos em água ou vapor, mesmo refrigerados, congelados, secos, 
salgados ou em salmoura; farinhas, pós e pellets de crustáceos, próprios para a alimentação 
humana;
0307: Moluscos, com ou sem concha, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salgados 
ou em salmoura; moluscos fumados, com ou sem casca, mesmo cozidos antes ou durante a 
defumação; farinhas, pós e pellets de moluscos, próprios para a alimentação humana;

a) Panorama geral do mercado francês de peixes e crustáceos

A indústria dos peixes e crustáceos francesa representa uma parte importante da indústria 
agroalimentar francesa. Efetivamente, o consumo de produtos deste setor vem aumentando de 
maneira constante todos os anos, mesmo se é por vezes prejudicado por preços mais elevados, como 
os que se têm vindo a registrar nos últimos anos. A França é o quarto produtor europeu de produtos 
provenientes da pesca, atrás da Espanha, da Dinamarca e do Reino-Unido, segundo os dados da France 
Agrimer, o estabelecimento nacional francês da agricultura e do mar. Contudo, a produção interna 
só permite satisfazer um terço da demanda francesa por peixes e crustáceos. Assim, as importações 
do setor são muito importantes e destinam-se sobretudo à transformação, vindo principalmente da 
União Europeia.

Segundo os dados do Office national interprofessionnel des produits de la mer et de 
l’aquaculture, a produção de produtos ligados à pesca representa cerca de 850.000 toneladas por ano 
e € 1,6 bilhão, sem levar em conta qualquer tipo de transformação. Segundo os dados do Ministère 
de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, o setor representa um volume de negócios de 
cerca de € 3,5 bilhões, empregando aproximadamente 12.000 trabalhadores, só no que diz respeito à 
transformação e conservação de peixes e crustáceos. 

Os pescadores franceses estão organizados entre 18 organizações de produtores, que fornecem 
85% do volume da produção nacional em peixes e crustáceos. Segundo os dados da France Agrimer, 
a França tem cerca de 20.000 pescadores no mar, com aproximadamente 5.000 navios. O comércio 
atacadista e a indústria de transformação são compostos por cerca de 300 empresas. 

Entre os peixes e crustáceos mais consumidos na França encontram-se o atum, o bacalhau, o 
salmão, os camarão e as ostras. A zona de pesca marítima francesa é muito vasta, tendo em conta os 
territórios ultramarinos. 
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b) Análise estatística de comércio exterior 

A presente análise contempla posições pertencentes ao Capítulo 03 da NCM brasileira – 
Peixes e crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos: posições (0301) – Peixes vivos; (0302) 
– Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filetes de peixes e outra carne de peixes da posição 03.04; 
(0303) – Peixes congelados, exceto os filetes de peixes e outra carne de peixes da posição 03.04; (0304) 
– Filetes de peixes e outra carne de peixes (mesmo picada), frescos, refrigerados ou congelados; 
(0305) – Peixes secos, salgados ou em salmoura; peixes fumados, mesmo cozidos antes ou durante a 
defumação; farinhas, pós e pellets, de peixe, próprios para a alimentação humana; (0306) – Crustáceos, 
com ou sem casca, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura; crustáceos 
fumados, com ou sem casca, cozidos ou não durante a defumação; crustáceos, com casca, cozidos 
em água ou vapor, mesmo refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura; farinhas, pós e 
pellets de crustáceos, próprios para a alimentação humana; (0307) – Moluscos, com ou sem concha, 
vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura; moluscos fumados, com ou 
sem casca, mesmo cozidos antes ou durante a defumação; farinhas, pós e pellets de moluscos, próprios 
para a alimentação humana.

b.1) Importações francesas gerais
 
O setor registrou, em 2011, importações no valor de € 3,7 bilhões, equivalentes a 0,73% do 

total geral importado pela França naquele ano. Em 2014, o setor registrou importações no valor de € 3,8 
bilhões, correspondentes a 0,76% do total geral importado pelo país. As importações totais do setor de 
peixes e crustáceos em França registraram assim um aumento de 1,09% no período 2011-2014.

A posição que mais se destacou no setor foi a “0304 – Filetes de peixes e outra carne de 
peixes (mesmo picada), frescos, refrigerados ou congelados”, que registrou importações, em 2011, 
de € 1 bilhão, o que corresponde a 29,02% do total para o setor e, em 2014, alcançou € 1,1 bilhão, 
equivalendo a 29,50% do total das importações do setor, observando-se assim um ligeiro aumento no 
período 2011-2014. 

A principal possível razão para explicar este aumento é o progressivo aumento do consumo 
de produtos alimentares pela população francesa. Efetivamente, durante o período mais intenso de 
crise de 2008 a 2011, houve uma redução do consumo de peixes e crustáceos, bens alimentícios que 
são vendidos a preços elevados e não são considerados de primeira necessidade. 

Tabela 22.1 - Importações gerais França-Mundo 2011-2014 (valores em €)
HTS-4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.%
0301 19 603 384 0,52% 24 164 220 0,66% 19 255 277 0,51% 17 697 798 0,46%
0302 922 374 993 24,40% 906 453 052 24,73% 1 013 238 111 26,72% 1 011 405 871 26,47%
0303 230 233 343 6,09% 186 249 906 5,08% 160 897 678 4,24% 148 989 913 3,90%
0304 1 096 890 041 29,02% 1 102 582 648 30,09% 1 137 971 556 30,00% 1 127 406 735 29,50%
0305 154 056 672 4,08% 159 884 851 4,36% 169 357 170 4,47% 160 067 628 4,19%
0306 840 219 976 22,23% 833 852 528 22,75% 870 963 546 22,96% 943 969 504 24,70%
0307 516 952 057 13,67% 451 501 156 12,32% 420 947 991 11,10% 411 930 522 10,78%
Total 3 780 330 466 100% 3 664 688 361 100% 3 792 631 329 100% 3 821 467 971 100%

Fonte: Douane Française DGDDI/CID
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Gráfico 22.1 Importação setorial

 
Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.2) Importações francesas originárias do Brasil
 
Em 2011, as importações provenientes do Brasil alcançaram valor de € 14 milhões, equivalentes 

a 0,39% do total setorial das importações francesas. Em 2014, o setor registrou importações oriundas 
do Brasil no valor de € 5 milhões, o que corresponde a 0,14% do total setorial importado pelo país. As 
importações setoriais originárias do Brasil registraram uma variação de – 61,87% no período 2011-2014.

A posição que mais se destacou no setor, com origem do Brasil, foi a “0303 – Peixes congelados, 
exceto os filetes de peixes e outra carne de peixes da posição 03.04”, que registrou importações, em 
2011, de € 5 milhões, o que corresponde a 38,97% do total registrado para o setor. Em 2014, esta 
mesma posição importou um total de € 2 milhões, equivalendo a 40,60% do total das importações do 
setor, existindo uma variação de – 60,27% no período 2011-2014.

Tabela 22.2 Importações originárias do Brasil, 2011-2014 (valores em €)
HTS-4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.%
0301 22 942 0,15% 27 395 0,27% 26 684 0,24% 26 575 0,47%
0302 1 283 009 8,61% 451 229 4,41% 1 037 276 9,30% 294 954 5,19%
0303 5 805 511 38,97% 5 720 492 55,87% 4 700 425 42,13% 2 305 955 40,60%
0304 1 273 963 8,55% 1 257 185 12,28% 745 865 6,69% 501 925 8,84%
0305 7 505 0,05% 1 719 0,02% 0 0,00% 0 0,00%
0306 6 490 956 43,57% 2 780 029 27,15% 4 645 385 41,64% 2 549 754 44,90%
0307 13 445 0,09% 739 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
Total 14 897 331 100% 10 238 788 100% 11 155 635 100% 5 679 163 100%

Fonte: Douane Française DGDDI/CID
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Gráfico 22.2 Importação setorial originária do Brasil

 
Fonte: Douane Française DGDDI/CID 

b.3) Principais concorrentes

Em 2014, o principal país fornecedor de peixes e crustáceos para a França foi o Reino 
Unido, com 8,37% do total. O Brasil ocupou a 49ª posição no ranking de fornecedores, com 0,19% da 
participação total, o que equivale a € 5 milhões. Seguiram-se ao Reino-Unido no ranking: a Noruega, 
com 7,51%; o Equador, com 6,92%; os Estados-Unidos, com 5,67%; e a China, com 4,95%. 

Tabela 22.3 - Importações francesas, por país, 2014 (valores em €)*
País Importações Parte% Rank
Reino Unido 235.116.703 8,37% 1
Noruega 211.071.463 7,51% 2
Equador 194.417.281 6,92% 3
Estados Unidos 159.276.160 5,67% 4
China 139.062.893 4,95% 5
Brasil 5.384.209 0,19% 49
Total 2.810.062.100 100,00%

 Fonte: Douane Française DGDDI/CID
*A presente tabela não toma em conta a posição (0302) – Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filetes de peixes e outra carne de peixes da posição 03.04

b.4) Balança comercial bilateral do setor
 
O saldo da balança comercial bilateral foi favorável ao Brasil, com superávits de € 14 milhões, 

em 2011; € 10 milhões em 2012; € 11 milhões  em 2012; e € 5 milhões em 2014.

Há registro de exportações de peixes e crustáceos da França para o Brasil, em valores 
significativamente inferiores ao fluxo contrário, conforme a tabela abaixo.

Tabela 22.4 Brasil-França saldo - 2011-2014 (valores em €)
Ano 2011 2012 2013 2014
Exportações 14 897 331 10 238 788 11 155 635 5 679 163
Importações 233 281 51 626 1 533 0
Saldo 14 664 050 10 187 162 11 154 102 5 679 163

Fonte: Douane Française DGDDI/CID
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b.5) Potencial exportador brasileiro para o mercado francês
 
O potencial exportador de peixes e crustáceos para a França é prejudicado por barreiras 

tarifárias e não tarifárias, detalhadas abaixo. Efetivamente, as exportações brasileiras para França 
representam apenas 2,9% da totalidade das exportações brasileiras no setor. 

De todos os componentes do setor de peixes e crustáceos, as mais significativas exportações 
brasileiras encontram-se no segmento “0306 – Crustáceos, com ou sem casca, vivos, frescos, 
refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura; crustáceos fumados, com ou sem casca, 
cozidos ou não durante a defumação; crustáceos, com casca, cozidos em água ou vapor, mesmo 
refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura; farinhas, pós e pellets de crustáceos, 
próprios para a alimentação humana” com exportações totais de US$ 74 milhões, em 2014.

Tabela 22.5 - Exportação brasileira 2014 (valores em US$)
HTS-04 Descrição NCM Valor das 

Exportações em 
US$

Part.%

0306 Crustáceos, com ou sem casca, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, 
salgados ou em salmoura; crustáceos fumados, com ou sem casca, cozidos ou 
não durante a defumação; crustáceos, com casca, cozidos em água ou vapor, 
mesmo refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura; farinhas, 
pós e pellets de crustáceos, próprios para a alimentação humana

74 287 273 38,71%

0303 Peixes congelados, exceto os filetes de peixes e outra carne de peixes da 
posição 03.04

65 180 430 33,96%

0305 Peixes secos, salgados ou em salmoura; peixes fumados, mesmo cozidos antes 
ou durante a defumação; farinhas, pós e pellets, de peixe, próprios para a 
alimentação humana

20 588 384 10,73%

0302 Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filetes de peixes e outra carne de 
peixes da posição 03.04

13 886 380 7,24%

0301 Peixes vivos 13 847 055 7,21%
0304 Filetes de peixes e outra carne de peixes (mesmo picada), frescos, refrigerados 

ou congelados
4 137 883 2,16%

0307 Moluscos, com ou sem concha, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, 
salgados ou em salmoura; moluscos fumados, com ou sem casca, mesmo 
cozidos antes ou durante a defumação; farinhas, pós e pellets de moluscos, 
próprios para a alimentação humana

49 0,00%

 Total do setor 191 927 454 100,00%
Fonte: MDIC - http://aliceweb2.mdic.gov.br

b.6) Perfil tarifário setorial da França
 
Segundo os dados do Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior, (AliceWeb), 

da SECEX/MDIC, as posições que registraram as exportações mais elevadas do Brasil para a França no 
ano de 2014 foram as posições 03061190 - Outras lagostas (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), 
congeladas, exceto as inteiras, 03061710 - Outros camarões inteiros, congelados, 03038932 - Pargo 
(Lutjanus purpureus), congelado, 03048990 - Outros filés congelados, de peixes e 03038990 - Outros 
peixes congelados, exceto filés, outras carnes,etc. Assim, estas posições merecem um maior detalhe na 
análise tarifária. Para as restantes posições, é possível proceder a uma análise tarifária através do site 
do ProDouane da alfândega francesa, na sua seção “RITA”.

As tarifas aduaneiras na França são impostas pela União Europeia, no âmbito da Pauta 
Aduaneira Comum, para o produto que provém de países não membros da UE. Assim, as tarifas são 
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as mesmas para todos os países, variando apenas em função do tipo de produto, e de eventuais taxas 
internas adicionais. 

As importações do setor de peixes e crustáceos, estão submetidas às tarifas aplicáveis a países 
terceiros (tarifa erga omnes, aplicável uniformemente para todos os países) e à tarifa de integração na 
nomenclatura pautal europeia, mediante a apresentação de um certificado de origem. 

Assim, observa-se que a posição 03061190 está submetida a estas duas tarifas de 12,5%. Contudo, esta 
posição beneficia de um regime tarifário preferencial no montante de 6% sempre que o produto, congelado, 
ainda esteja destinado a ser dividido em mais porções ou submetido a um tratamento térmico para permitir 
a eliminação de bactérias internas. É também aplicável uma taxa de 0,27% em benefício da FranceAgrimer, 
o organismo nacional de produtos agrícolas e marítimos francês. Esta taxa é paga às autoridades aduaneiras 
uma vez que o produto entra no território nacional e é descontado do valor da taxa sobre o valoragregafo. 
Existe também um imposto aplicável quando há controles veterinários que devem ser efetuados sobre o 
produto. Nomeadamente, é aplicável uma taxa mínima de 6,1 €/tonelada pelo controle veterinário que deve 
ser efetuado sobre os produtos de pesca que tenham sido preparados e sejam destinados ao consumo humano. 
Por último, aplica-se uma taxa sobre o valor agregado (TVA) de 10%.

Quanto à posição 03061710, lhe aplica-se uma tarifa erga omnes e de integração na nomenclatura 
europeia de 20%, assim como uma taxa de 0,27% em benefício da FranceAgrimer. Os controles 
veterinários são também submetidos a uma taxa de 6,1 €/tonelada. Por fim, é lhe também aplicável uma 
taxa sobre o valor agregado (TVA) de 10%. 

No que diz respeito às posições 03048990 e 03038990, é aplicável uma tarifa erga omnes e de 
integração na nomenclatura pautal europeia de 15%. À posição 03038932 é aplicável uma tarifa erga 
omnes de 7,5%. Os produtos destas posições estão também submetidos a uma taxa em benefício da 
FranceAgrimer de 0,27%, uma vez que o produto passe a fronteira, assim como uma taxa de 6,1 €/
tonelada pelos controles veterinários. Por fim, é aplicável uma taxa sobre o valor agregado (TVA) de 10% 
aos produtos provenientes destas posições. 

c) Procedimentos normativos de caráter geral para a importação
 
Os produtos do setor de peixes e crustáceos estão submetidos às restrições que se aplicam aos 

produtos alimentares, ao nível da União Europeia. Existem vários controles afim de proteger a saúde dos 
consumidores. 

Estes produtos são submetidos a controles veterinários, e devem apresentar um documento 
veterinário comum de entrada, tal como previsto pelo Regulamento (CE) nº 136/2004. Os animais vivos 
que são importados para a França devem também apresentar este documento veterinário comum de 
entrada, em conformidade com o Regulamento (CE) nº 282/2004. 

A UE tem uma política de luta contra a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada. Assim, 
ao importar produtos de peixes e crustáceos para a França, é necessário apresentar um certificado de 
captura desses produtos. Se os produtos deste setor forem vendidos como produtos biológicos devem 
apresentar um certificado de inspeção biológica. 

d) Barreiras à importação

A União Europeia aplica barreiras tarifárias e não tarifárias à importação de produtos 
provenientes do setor de peixes e crustáceos. 
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No que diz respeito às barreiras tarifárias, destacam-se as taxas previamente detalhadas. As 
tarifas variam em função do fato dos produtos provenientes do setor serem diretamente destinados 
ao consumo humano ou ainda para transformação. Contudo, nota-se que as tarifas aplicáveis a estes 
produtos não são muito elevadas, mesmo se diversificadas, de maneira a incitar as importações. A União 
Europeia e a França precisam importar para suprir a demanda.

No que diz respeito às barreiras não tarifárias, tratam-se de quotas às importações, que limitam 
as quantidades que podem ser exportadas para a União Europeia. As normas sanitárias constituem 
também uma barreira suplementar às importações, porque obrigam os operadores a cumprir com 
restrições técnicas. A política de luta contra a pesca ilegal vem também dificultar as importações para a 
França, exigindo a apresentação de um certificado de origem. 

e) Principais feiras e eventos do setor na França
 
A principal feira do setor na França é o Salon International de l’alimentaire, em Paris uma vez 

por ano, de 16 a 20 de outubro [http://www.sialparis.fr/]. Este evento é destinado particularmente a 
profissionais da indústria alimentar. Outra feira de interesse para o setor é a MDD Expo, feira destinada 
aos consumidores, anualmente em Paris, geralmente no mês de março [http://mdd-expo.com/].





23 - Peles e Couros
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23. Peles e Couros

Capítulo e posições tarifárias do Sistema Harmonizado da seção:

41: Peles, exceto as peles com pelo, e couros:
4101: Couros e peles em bruto de bovinos (incluindo os búfalos) ou de equídeos (frescos ou 
salgados, secos, tratados pela cal, piquelados ou conservados de outro modo, mas não curtidos, 
nem apergaminhados nem preparados de outro modo), mesmo depilados ou divididos;
4102: Peles em bruto de ovinos (frescas ou salgadas, secas, tratadas pela cal, piqueladas ou 
conservadas de outro modo, mas não curtidas, nem apergaminhadas, nem preparadas de outro 
modo), mesmo depiladas ou divididas, com exceção das excluídas pela Nota 1 c) do presente 
Capítulo;
4103: Outros couros e peles em bruto (frescos ou salgados, secos, tratados pela cal, piquelados 
ou conservados de outro modo, mas não curtidos, nem apergaminhados nem preparados de 
outro modo), mesmo depilados ou divididos, com exceção dos excluídos pelas Notas 1 b) ou 1 
c) do presente Capítulo;
4104: Couros e peles curtidos ou em crosta, de bovinos (incluindo os búfalos) ou de equídeos, 
depilados, mesmo divididos, mas não preparados de outro modo;
4105: Peles curtidas ou em crosta de ovinos, depiladas, mesmo divididas, mas não preparadas 
de outro modo;
4106: Couros e peles, depilados, de outros animais e peles de animais desprovidos de pelos, 
curtidos ou em crosta, mesmo divididos, mas não preparados de outro modo;
4107: Couros preparados após curtimenta ou após secagem e couros e peles apergaminhados, 
de bovinos (incluindo os búfalos) ou de equídeos, depilados, mesmo divididos, exceto os da 
posição 4114;
4112: Couros preparados após curtimenta ou após secagem e couros e peles apergaminhados, 
de ovinos, depilados, mesmo divididos, exceto os da posição 4114;
4113: Couros preparados após curtimenta ou após secagem e couros e peles apergaminhados, 
de outros animais, depilados, e couros preparados após curtimenta e couros e peles 
apergaminhados, de animais desprovidos de pelos, mesmo divididos, exceto os da posição 4114;
4114: Couros e peles acamurçados (incluindo a camurça combinada); couros e peles 
envernizados ou revestidos; couros e peles metalizados;
4115: Couro reconstituído, à base de couro ou de fibras de couro, em chapas, folhas ou tiras, 
mesmo enroladas; aparas e outros desperdícios de couros ou de peles preparados ou de couro 
reconstituído, não utilizáveis para fabricação de obras de couro; serragem, pó e farinha de couro.

42: Obras de couro; artigos de correeiro ou de seleiro; artigos de viagem, bolsas e artefatos semelhantes; 
obras de tripa:

4201: Artigos de seleiro ou de correeiro, para quaisquer animais (incluindo as trelas, 
joelheiras, focinheiras, mantas de sela, alforges, agasalhos para cães e artigos semelhantes), 
de quaisquer matérias;
4202: Arcas para viagem, malas e maletas, incluindo as de toucador e as maletas e pastas 
de documentos e para estudantes, os estojos para óculos, binóculos, câmaras fotográficas 
e de filmar, instrumentos musicais, armas, e artefactos semelhantes; sacos de viagem, sacos 
isolantes para géneros alimentícios e bebidas, bolsas de toucador, mochilas, bolsas, sacos para 
compras (sacolas), carteiras, porta-moedas, porta-cartões, cigarreiras, tabaqueiras, estojos 
para ferramentas, bolsas e sacos para artigos de desporto, estojos para frascos ou para joias, 
caixas para pó de arroz, estojos para ourivesaria e artefactos semelhantes, de couro natural ou 
reconstituído, de folhas de plásticos, de matérias têxteis, de fibra vulcanizada ou de cartão, ou 
recobertos, no todo ou na maior parte, dessas mesmas matérias ou de papel;
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4203: Vestuário e seus acessórios, de couro natural ou reconstituído;
4205: Outras obras de couro natural ou reconstituído;
4206: Obras de tripa, de “baudruches”, de bexiga ou de tendões.

43: Peles com pelo e suas obras; peles com pelo artificial:
4301: Peles com pelo em bruto (incluindo as cabeças, caudas, patas e outras partes, utilizáveis 
na indústria de peles), exceto as peles em bruto das posições 41.01, 41.02 ou 41.03;
4302: Peles com pelo curtidas ou acabadas (incluindo as cabeças, caudas, patas e outras 
partes, desperdícios e aparas), não reunidas (não montadas) ou reunidas (montadas) sem 
adição de outras matérias, com exceção das da posição 43.03;
4303: Vestuário, seus acessórios e outros artefatos de peles com pelo;
4304: Peles com pelo artificial, e suas obras.

a) Panorama geral do mercado francês de peles e couros

A França é um dos maiores produtores mundiais de peles e couros trabalhados. Existe uma 
vasta indústria de transformação e tratamento de peles de animais que se destinam a obras de couro. 
As empresas francesas transformam não só peles de bovinos, como também peles exóticas, como as 
de crocodilo, serpente ou avestruz. Estas peles são utilizadas não só pela indústria de curtumes, como 
também para sapatos, luvas e marroquinaria.

 
Segundo dados do “Institut National de Statistique”, a indústria das peles e couros é composta por 

aproximadamente 138 empresas, a grande maioria de pequena ou média escala. A indústria do luxo é um 
dos maiores consumidores de peles e couros na França, razão pela qual este setor tem uma importância 
particular para o país. Segundos os dados do “Conseil National des Cuirs”, as exportações no setor em 2014 
atingem os € 365 milhões para os couros e peles em bruto, e 314 milhões para os couros trabalhados. Mais 
de metade das exportações do setor destinam-se à Europa, e um terço à Ásia e Oceania. 

Destacam-se como grandes empresas a fábrica de curtumes Roux, especializada nas peles de 
bovinos, a France Croco, especializada nas peles de crocodilo, ou a fábrica de curtumes d’Annonay. As 
grandes marcas como a Hermés, a PPR (detentora da Gucci, da Saint Laurent ou da Bottega Veneta) 
ou a LVMH, adquirem também participações nas empresas que trabalham peles, tendo assim um 
acesso mais facilitado aos produtos do setor. 

b) Análise estatística de comércio exterior 

A presente análise contempla posições pertencentes ao Capítulo 41 da NCM brasileira – Peles, 
exceto as peles com pelo, e couros, ao Capítulo 42 da NCM brasileira – Obras de couro; artigos de 
correeiro ou de seleiro; artigos de viagem, bolsas e artefatos semelhantes; obras de tripa e ao Capítulo 
43 da NCM brasileira – Peles com pelo e suas obras; peles com pelo artificiais.

b.1) Importações francesas gerais

O setor registrou em 2011 importações no valor de € 3,5 bilhões, equivalentes a 0,70% do 
total geral importado pela França naquele ano. Em 2014, o setor registrou importações no valor de 
€ 4,1 bilhões, correspondentes a 0,84% do total geral importado pelo país. As importações totais do 
setor do de peles e couros na França registraram assim um aumento de 16,33% no período 2011-2014.

A posição que mais se destacou no setor foi a “4202 – Arcas para viagem, malas e maletas, 
incluindo as de toucador e as maletas e pastas de documentos e para estudantes, os estojos para óculos, 
binóculos, câmaras fotográficas e de filmar, instrumentos musicais, armas, e artefactos semelhantes; 
sacos de viagem, sacos isolantes para géneros alimentícios e bebidas, bolsas de toucador, mochilas, 
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bolsas, sacos para compras (sacolas), carteiras, porta-moedas, porta-cartões, cigarreiras, tabaqueiras, 
estojos para ferramentas, bolsas e sacos para artigos de desporto, estojos para frascos ou para joias, caixas 
para pó de arroz, estojos para ourivesaria e artefatos semelhantes, de couro natural ou reconstituído, 
de folhas de plásticos, de matérias têxteis, de fibra vulcanizada ou de cartão, ou recobertos, no todo 
ou na maior parte, dessas mesmas matérias ou de papel”, que registrou importações, em 2011, no 
montante de aproximadamente € 2,3 bilhões, o que corresponde a 64,70% do total para o setor e, em 
2014, alcançou € 2,7 bilhões, equivalendo a 66,84% do total das importações do setor, observando-se 
assim uma pequena queda no período 2011-2014. 

Tabela 23.1 - Importações gerais França-Mundo 2011-2014 (valores em €)
HTS-4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.%
4101 29 992 402 0,83% 26 586 376 0,65% 37 090 207 0,94% 41 216 891 0,98%
4102 25 212 862 0,70% 26 127 204 0,64% 30 163 541 0,76% 28 067 441 0,67%
4103 48 536 547 1,35% 67 930 107 1,66% 75 377 245 1,90% 82 628 882 1,97%
4104 32 494 858 0,90% 28 541 703 0,70% 32 658 941 0,82% 45 192 005 1,08%
4105 11 654 551 0,32% 12 803 812 0,31% 16 410 655 0,41% 12 489 848 0,30%
4106 23 529 355 0,65% 23 817 095 0,58% 26 912 197 0,68% 22 205 840 0,53%
4107 236 722 106 6,58% 243 813 461 5,97% 222 002 185 5,60% 212 242 090 5,07%
4112 32 823 069 0,91% 38 482 167 0,94% 26 979 790 0,68% 25 070 297 0,60%
4113 55 436 617 1,54% 67 859 328 1,66% 73 232 025 1,85% 68 972 213 1,65%
4114 23 384 698 0,65% 31 980 409 0,78% 31 823 495 0,80% 27 738 625 0,66%
4115 1 207 418 0,03% 957 193 0,02% 1 288 445 0,03% 1 109 653 0,03%
4201 59 142 414 1,64% 58 137 011 1,42% 59 727 180 1,51% 64 755 321 1,55%
4202 2 328 843 462 64,70% 2 751 043 767 67,40% 2 595 597 047 65,44% 2 798 734 130 66,84%
4203 478 106 015 13,28% 465 040 621 11,39% 495 228 157 12,48% 511 490 238 12,22%
4205 65 620 088 1,82% 80 555 863 1,97% 70 761 920 1,78% 74 781 479 1,79%
4206 20 334 341 0,56% 24 944 951 0,61% 22 544 395 0,57% 25 261 177 0,60%
4301 7 646 428 0,21% 9 437 847 0,23% 12 743 634 0,32% 8 846 733 0,21%
4302 33 594 456 0,93% 37 121 755 0,91% 39 949 019 1,01% 32 114 844 0,77%
4303 81 708 374 2,27% 84 241 862 2,06% 94 218 683 2,38% 102 548 465 2,45%
4304 3 207 280 0,09% 2 074 166 0,05% 1 937 188 0,05% 1 782 647 0,04%
Total 3 599 197 341 100% 4 081 496 698 100% 3 966 645 949 100% 4 187 248 819 100%

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

Gráfico 23.1 Importação setorial

 
Fonte: Douane Française DGDDI/CID
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b.2) Importações francesas originárias do Brasil
 
Em 2011, as importações provenientes do Brasil alcançaram o valor de € 6,8 milhões, 

equivalentes a 0,18% do total setorial das importações francesas. Em 2014, o setor registrou importações 
oriundas do Brasil no valor de € 6,1 milhões, o que corresponde a 0,14% do total setorial importado 
pelo país. As importações setoriais originárias do Brasil registraram uma variação de – 9,90% no 
período 2011-2014.

A posição que mais se destacou no setor, com origem do Brasil, foi a “4107 – Couros 
preparados após curtimenta ou após secagem e couros e peles apergaminhados, de bovinos (incluindo 
os búfalos) ou de equídeos, depilados, mesmo divididos, exceto os da posição 4114”, que registrou 
importações, em 2011, de € 5,5 milhões, o que corresponde a 81,76% do total registrado para o setor. 
Em 2014, esta mesma posição atingiu um total de € 5,1 milhões, equivalendo a 84,46% do total das 
importações do setor, existindo uma variação percentual de – 6,92% no período 2011-2014. 

Tabela 23.2 Importações originárias do Brasil, 2011-2014 (valores em €)
HTS-4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.%
4101 25 447 0,37% 225 0,00% 0 0,00% 417 0,01%
4102 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 77 0,00%
4103 320 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4104 23 963 0,35% 33 258 0,47% 15 318 0,36% 2 314 0,04%
4105 452 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4106 3 744 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4107 5 570 563 81,76% 4 971 738 70,23% 2 993 015 71,29% 5 184 660 84,46%
4112 0 0,00% 4 464 0,06% 3 307 0,08% 0 0,00%
4113 61 717 0,91% 4 392 0,06% 29 962 0,71% 51 755 0,84%
4114 2 791 0,04% 3 836 0,05% 13 820 0,33% 7 692 0,13%
4115 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4201 2 328 0,03% 1 615 0,02% 1 671 0,04% 1 809 0,03%
4202 802 746 11,78% 623 438 8,81% 717 503 17,09% 525 738 8,56%
4203 117 881 1,73% 1 045 168 14,76% 86 593 2,06% 24 766 0,40%
4205 14 854 0,22% 16 777 0,24% 21 883 0,52% 26 952 0,44%
4206 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4301 NA  NA  NA  NA  
4302 186 247 2,73% 369 306 5,22% 315 311 7,51% 305 149 4,97%
4303 0 0,00% 5 176 0,07% 0 0,00% 6 208 0,10%
4304 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 725 0,01%
Total 6 813 053 100% 7 079 393 100% 4 198 383 100% 6 138 262 100%

Fonte: Douane Française DGDDI/CID
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Gráfico 23.2 Importação setorial originária do Brasil

 
Fonte: Douane Française DGDDI/CID 

b.3) Principais concorrentes

Em 2014, o principal país fornecedor de peles e couros para a França foi a China, com 30,94% 
do total. O Brasil ocupou a 36ª posição no ranking de fornecedores, com 0,15% da participação total, 
o que equivale a € 6,1 milhões. Seguiram-se à China no ranking: a Itália, com 30,85%; a Espanha, 
com 7,59%; a Índia, com 4,27%; e a Alemanha, com 2,60%. Interessante notar que dos primeiros 5 
fornecedores, a China e a Índia se destacam como países não europeus.

Tabela 23.3 - Importações francesas, por país, 2014 (valores em €)
País Importações Parte% Rank
China 1.295.709.714 30,94% 1
Itália 1.291.799.312 30,85% 2
Espanha 317.743.511 7,59% 3
Índia 178.645.673 4,27% 4
Alemanha 108.709.168 2,60% 5
Brasil 6.138.262 0,15% 36
Total 4.187.248.819 100,00%

  Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.4) Balança comercial bilateral do setor
 
No que diz respeito à balança comercial bilateral do setor no período analisado, o saldo foi 

desfavorável ao Brasil, com déficits de € –  6,2 milhões, em 2011; € - 8,9 milhões em 2012; € - 11,7 
milhões em 2012; e € – 8,2 milhões em 2014.

O resultado da balança comercial pode ser explicado em parte pelo fato de a França ser um 
produtor importante de produtos à base de couro no setor do luxo (obras de couro trabalhado). 
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Tabela 23.4 Brasil-França saldo - 2011-2014 (valores em €)
Ano 2011 2012 2013 2014
Exportações 6 813 053 7 079 393 4 198 383 6 138 262
Importações 13 105 404 16 025 606 15 953 319 14 435 901
Saldo -6 292 351 -8 946 213 -11 754 936 -8 297 639

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.5) Potencial exportador brasileiro para o mercado francês
 
O potencial exportador de peles e couros para a França é prejudicado por barreiras 

protecionistas. Efetivamente, as exportações brasileiras para França representam apenas 0,2% da 
totalidade das exportações brasileiras no setor. Ao invés disso, China, Itália, Estados Unidos, importam 
a maioria do couro brasileiro.

De todos os componentes do setor de peles e couros, as mais significativas exportações 
brasileiras encontram-se no segmento “4107 – Couros preparados após curtimenta ou após secagem e 
couros e peles apergaminhados, de bovinos (incluindo os búfalos) ou de equídeos, depilados, mesmo 
divididos, exceto os da posição 4114” com exportações totais de US$ 1,6 bilhão, em 2014.

Tabela 23.5 - Exportação brasileira 2014 (valores em US$)
HTS-04 Descrição NCM Valor das 

Exportações em 
US$

Part.%

4107 Couros preparados após curtimenta ou após secagem e couros e peles apergaminhados, 
de bovinos (incluindo os búfalos) ou de equídeos, depilados, mesmo divididos, exceto 
os da posição 4114

1 620 416 187 53,13%

4104 Couros e peles curtidos ou em crosta, de bovinos (incluindo os búfalos) ou de equídeos, 
depilados, mesmo divididos, mas não preparados de outro modo

1 299 495 509 42,61%

4302 Peles com pelo curtidas ou acabadas (incluindo as cabeças, caudas, patas e outras 
partes, desperdícios e aparas), não reunidas (não montadas) ou reunidas (montadas) 
sem adição de outras matérias, com exceção das da posição 43.03

40 310 015 1,32%

4205 Outras obras de couro natural ou reconstituído 23 946 954 0,79%
4202 Arcas para viagem, malas e maletas, incluindo as de toucador e as maletas e pastas 

de documentos e para estudantes, os estojos para óculos, binóculos, câmaras 
fotográficas e de filmar, instrumentos musicais, armas, e artefactos semelhantes; sacos 
de viagem, sacos isolantes para géneros alimentícios e bebidas, bolsas de toucador, 
mochilas, bolsas, sacos para compras (sacolas), carteiras, porta-moedas, porta-
cartões, cigarreiras, tabaqueiras, estojos para ferramentas, bolsas e sacos para artigos 
de desporto, estojos para frascos ou para joias, caixas para pó de arroz, estojos para 
ourivesaria e artefactos semelhantes, de couro natural ou reconstituído, de folhas de 
plásticos, de matérias têxteis, de fibra vulcanizada ou de cartão, ou recobertos, no todo 
ou na maior parte, dessas mesmas matérias ou de papel

16 442 910 0,54%

4206 Obras de tripa, de “baudruches”, de bexiga ou de tendões 15 185 171 0,50%
4101 Couros e peles em bruto de bovinos (incluindo os búfalos) ou de equídeos (frescos ou 

salgados, secos, tratados pela cal, piquelados ou conservados de outro modo, mas não 
curtidos, nem apergaminhados nem preparados de outro modo), mesmo depilados 
ou divididos

8 418 152 0,28%

4114 Couros e peles acamurçados (incluindo a camurça combinada); couros e peles 
envernizados ou revestidos; couros e peles metalizados

7 844 211 0,26%

4203 Vestuário e seus acessórios, de couro natural ou reconstituído 3 524 907 0,12%
4115 Couro reconstituído, à base de couro ou de fibras de couro, em chapas, folhas ou tiras, 

mesmo enroladas; aparas e outros desperdícios de couros ou de peles preparados ou 
de couro reconstituído, não utilizáveis para fabricação de obras de couro; serragem, pó 
e farinha de couro

3 253 961 0,11%
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4112 Couros preparados após curtimenta ou após secagem e couros e peles apergaminhados, 
de ovinos, depilados, mesmo divididos, exceto os da posição 4114

2 746 008 0,09%

4105 Peles curtidas ou em crosta de ovinos, depiladas, mesmo divididas, mas não preparadas 
de outro modo

2 322 316 0,08%

4113 Couros preparados após curtimenta ou após secagem e couros e peles apergaminhados, 
de outros animais, depilados, e couros preparados após curtimenta e couros e peles 
apergaminhados, de animais desprovidos de pelos, mesmo divididos, exceto os da 
posição 4114

2 122 801 0,07%

4303 Vestuário, seus acessórios e outros artefatos de peles com pelo 2 005 143 0,07%
4106 Couros e peles, depilados, de outros animais e peles de animais desprovidos de pelos, 

curtidos ou em crosta, mesmo divididos, mas não preparados de outro modo
1 255 366 0,04%

4201 Artigos de seleiro ou de correeiro, para quaisquer animais (incluindo as trelas, 
joelheiras, focinheiras, mantas de sela, alforges, agasalhos para cães e artigos 
semelhantes), de quaisquer matérias

318 086 0,01%

4301 Peles com pelo em bruto (incluindo as cabeças, caudas, patas e outras partes, utilizáveis 
na indústria de peles), exceto as peles em bruto das posições 41.01, 41.02 ou 41.03

174 612 0,01%

4103 Outros couros e peles em bruto (frescos ou salgados, secos, tratados pela cal, 
piquelados ou conservados de outro modo, mas não curtidos, nem apergaminhados 
nem preparados de outro modo), mesmo depilados ou divididos, com exceção dos 
excluídos pelas Notas 1 b) ou 1 c) do presente Capítulo

65 512 0,00%

4304 Peles com pelo, artificiais, e suas obras 2 400 0,00%
4102 Peles em bruto de ovinos (frescas ou salgadas, secas, tratadas pela cal, piqueladas ou 

conservadas de outro modo, mas não curtidas, nem apergaminhadas, nem preparadas 
de outro modo), mesmo depiladas ou divididas, com exceção das excluídas pela Nota 
1 c) do presente Capítulo

80 0,00%

 Total do setor 3 049 850 301 100,00%
Fonte: MDIC - http://aliceweb2.mdic.gov.br

b.6) Perfil tarifário setorial da França
 
Segundo os dados do Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior, (AliceWeb), 

da SECEX/MDIC, as posições que registraram as exportações mais elevadas do Brasil para a França 
no ano de 2014 foram as posições 41079210 - Couros e peles, incluindo as tiras, de bovinos (incluindo 
os búfalos), preparados, divididos, com o lado flor, 42022100 - Bolsas, mesmo com tiracolo, incluindo 
as que não possuam alças, com a superfície exterior de couro natural ou reconstituído, 42022210 - 
Bolsas, mesmo com tiracolo, incluindo as que não possuam alças, com a superfície exterior de folhas de 
plásticos, 43021990 - Outras peles com pelo inteiras, com ou sem cabeça, cauda ou patas, não reunidas 
(não montadas) e 42023100 - Artigos do tipo dos normalmente levados nos bolsos ou em bolsas, com a 
superfície exterior de couro natural ou reconstituído. Assim, estas posições merecem um maior detalhe 
na análise tarifária. Para as restantes posições, é possível proceder a uma análise tarifária através do site 
do ProDouane da alfândega francesa, na sua seção “RITA”.

As tarifas aduaneiras na França são impostas ao nível da União Europeia, no quadro da Pauta 
Aduaneira Comum, que é aplicável a partir do momento em que um produto provém de fora da União. 
Assim, as tarifas são as mesmas para todos os países, variando apenas em função do tipo de produto, por 
vezes com taxas internas adicionais.

No que diz respeito às importações do setor de peles e couros, estas são submetidas às tarifas 
aplicáveis a países terceiros (tarifa erga omnes, aplicável uniformemente para todos os países) e à tarifa 
de integração na nomenclatura europeia, mediante a apresentação de um certificado de origem.Assim, 
observa-se que as posições 42022210, 42022100, e 42023100 estão submetidas a estas duas tarifas, com 
uma taxa de 9,7% para a primeira e de 3% para as duas últimas. Também lhes é aplicável uma “Taxa 
para o desenvolvimento das indústrias do couro, das peles, das luvas e do calçado”, de 0,18%. Esta taxa é 
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aplicável desde o momento em que o produto entra nas fronteiras aduaneiras francesas e é descontado da 
taxa sobre o valor acrescentado. Por último, é aplicada uma taxa sobre o valor agregado (TVA) de 20%. 

No que diz respeito à posição 41079210, é aplicável uma tarifa erga omnes e de integração na 
nomenclatura europeia de 5,5%. Os produtos desta posição são também submetidos à “Taxa para o 
desenvolvimento das indústrias do couro, das peles, das luvas e do calçado” de 0,18%, e a uma taxa sobre 
o valor agregado (TVA) de 20%. 

Por último, à posição 43021990, é aplicável uma taxa erga omnes de 2,2%, e uma “Taxa para 
o desenvolvimento da indústria de vestuário” de 0,07%. É alem disso aplicável uma taxa sobre o valor 
agregado (TVA) de 20%. 

c) Procedimentos normativos de caráter geral para a importação

Os produtos do setor de peles e couros estão submetidos a procedimentos normativos 
estabelecidos ao nível da União Europeia. As peles e couros sendo produtos de origem animal, as 
importações são particularmente controladas afim de evitar o comércio ilegal. O Ministère de l’écologie, 
de l’énergie, du développement durable francês é competente nesta matéria. 

Os produtos compostos de peles com pêlo, presentes no capítulo 43 da NCM brasileira, devem 
apresentar um certificado, a fim de garantir que não provêm de espécies de animais selvagens, tal como 
previsto no Regulamento (CEE) nº 3254/91. O produto só poderá passar a fronteira francesa se apresentar 
um destes certificados fornecido pelas autoridades competentes no pais exportador. As autoridades 
competentes reconhecidas pela UE figuram numa lista centralizada ao nível dos Estados membros. 

O comércio de peles exóticas é fortemente regulamentado. Assim, os produtos deste setor 
devem estar conforme os requisitos da UE aplicáveis às espécies ameaçadas de extinção, definidos pela 
Convenção de Washington sobre o Comércio Internacional de espécies de fauna e flora selvagens e 
ameaçados de extinção (controles CITES). Assim, certos produtos derivados de espécies particulares 
não podem ser importados para a França, enquanto outros devem apresentar certificados particulares, 
que autorizem a importação. 

Há que se notar que existem controles à importação de peles de gato e de cachorro, as quais são 
proibidas a entrada no mercado europeu. Por último, os produtos do setor que sejam derivados de foca, 
devem ser acompanhados de uma atestação que comprove o lugar onde o produto foi adquirido. 

d) Barreiras à importação

A União Europeia aplica barreiras tarifárias e não tarifárias à importação de produtos 
provenientes do setor de peles e couros. 

No que diz respeito às barreiras tarifárias, destacam-se as taxas previamente detalhadas. No que 
diz respeito às barreiras não tarifárias, tratam-se de quotas às importações, que limitam as quantidades que 
podem ser exportadas para a União Europeia. Os procedimentos normativos que exigem a apresentação 
de numerosos certificados, representam também uma barreira suplementar à importação. 

e) Principais feiras e eventos do setor na França
 
A principal feira do setor na França é a feira de moda Première Vision Leather, em Paris, de 15 

a 17 de setembro [http://www.premierevision.com/].



24 - Plantas e Flores
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24. Plantas e Flores

Capítulo e posições tarifárias do Sistema Harmonizado desta seção:

06: Plantas vivas e produtos de floricultura:
0601: Bulbos, tubérculos, raízes tuberosas, rebentos e rizomas, em repouso vegetativo, em 
vegetação ou em flor; mudas, plantas e raízes de chicória, exceto as raízes da posição 12.12;
0602: Outras plantas vivas (incluindo as suas raízes), estacas e enxertos; micélios de cogumelos;
0603: Flores e seus botões, cortados para ramos ou para ornamentação, frescos, secos, 
branqueados, tingidos, impregnados ou preparados de outro modo;
0604: Folhagem, folhas, ramos e outras partes de plantas, sem flores nem botões de flores, 
e ervas, musgos e líquenes, para ramos ou para ornamentação, frescos, secos, branqueados, 
tingidos, impregnados ou preparados de outro modo.

a) Panorama geral do mercado francês de plantas e flores

O mercado de plantas e flores em França diz respeito não só à horticultura, às plantas de exterior 
e interior, como também às plantas e flores para decoração ou eventos. Apesar da crise, segundo os dados 
da France Agrimer, o Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer, o setor tem-se 
mantido em crescimento. 

Segundo os dados do Val’hor, a organização interprofissional francesa da horticultura, da 
floricultura e do paisagismo, existem cerca de 25 000 empresas na França especializadas na produção, 
utilização, distribuição e venda de plantas e flores. Em termos de produção, existem cerca de 5 000 empresas. 
Os floristas elevam-se a aproximadamente 15 000, e as empresas de jardinagem são cerca de 1 500. Segundos 
os dados do Val’hor, o setor emprega aproximadamente 150 000 pessoas, tendo em conta o paisagismo. 

O  volume de negócios da exploração de horticulturas e viveiros eleva-se a € 1,5 bilhões, enquanto 
o comércio atacadista de plantas e flores gera um volume de negócios de cerca de € 1,3 bilhões. Estima-se 
que o consumo de vegetais decorativos pela população francesa se eleve a cerca de € 3,1 bilhões. 

Em termos de comercialização, a maioria da produção francesa é distribuída a nível local e 
regional, e muito menos a nível internacional. Segundo os dados da France Agrimer, em 2012, as países 
fora da UE a cerca de € 14,1 milhões. Assim, as exportações francesas de plantas e flores representam 
apenas cerca de 6% das vendas no setor. Em termos de importações, mais de 90% destas são provenientes 
de países da UE, e em particular, mais de 60% provenientes dos Países-Baixos. 

O norte e o oeste da França são as zonas que geram maior volume de negócios dentro do setor, 
no que diz respeito à horticultura e aos viveiros de plantas de maior dimensão. O sul da França concentra 
um maior volume de negócios em termos de flores. 

b) Análise estatística de comércio exterior 
 
A presente análise contempla posições pertencentes ao Capítulo 06 da NCM brasileira – 

Plantas vivas e produtos de floricultura: posições 0601 – Bulbos, tubérculos, raízes tuberosas, rebentos 
e rizomas, em repouso vegetativo, em vegetação ou em flor; mudas, plantas e raízes de chicória, exceto 
as raízes da posição 12.12; 0602 – Outras plantas vivas (incluindo as suas raízes), estacas e enxertos; 
micélios de cogumelos; 0603 – Flores e seus botões, cortados para ramos ou para ornamentação, 
frescos, secos, branqueados, tingidos, impregnados ou preparados de outro modo; 0604 – Folhagem, 
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folhas, ramos e outras partes de plantas, sem flores nem botões de flores, e ervas, musgos e líquenes, 
para ramos ou para ornamentação, frescos, secos, branqueados, tingidos, impregnados ou preparados 
de outro modo.

b.1) Importações francesas gerais

O setor registrou em 2011 importações no valor de € 1 bilhão, equivalentes a 0,19% do total 
geral importado pela França naquele ano. Em 2014, o setor registrou importações no valor de € 972 
milhões, correspondentes a 0,19% do total geral importado pelo país. As importações totais do setor 
de plantas e flores em França registraram assim uma queda de – 3,36% no período 2011-2014.

A posição que mais se destacou no setor foi a “0602 – Outras plantas vivas (incluindo as 
suas raízes), estacas e enxertos; micélios de cogumelos”, que registrou importações, em 2011, de € 
530 milhões, o que corresponde a 52,72% do total para o setor e, em 2014, alcançou € 502 milhões, 
equivalendo a 51,64% do total das importações do setor, observando-se assim uma ligeira queda no 
período 2011-2014. 

Tabela 24.1 - Importações gerais França-Mundo 2011-2014 (valores em €)
HTS-4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.%
0601 77 281 827 7,68% 74 330 846 7,46% 85 663 990 8,60% 90 122 461 9,26%
0602 530 718 646 52,72% 533 735 254 53,55% 527 732 815 53,01% 502 380 921 51,64%
0603 349 561 039 34,72% 341 197 970 34,23% 338 279 932 33,98% 334 217 427 34,35%
0604 49 116 095 4,88% 47 434 663 4,76% 43 905 000 4,41% 46 116 058 4,74%
Total 1 006 677 607 100% 996 698 733 100% 995 581 737 100% 972 836 867 100%

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

Gráfico 24.1 Importação setorial

 
Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.2) Importações francesas originárias do Brasil
 
Em 2011, as importações provenientes do Brasil alcançaram valor de € 9.686, equivalentes a 

0,0009% do total setorial das importações francesas. Em 2014, o setor registrou importações oriundas 
do Brasil no valor de € 8.003, o que corresponde a 0,0008% do total setorial importado pelo país. As 
importações setoriais originárias do Brasil registraram uma variação de – 17,37% no período 2011-2014.
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A posição que mais se destacou no setor, com origem do Brasil, foi a “0602 – Outras plantas 
vivas (incluindo as suas raízes), estacas e enxertos; micélios de cogumelos”, que registrou importações, 
em 2011, no montante de € 7 289, o que corresponde a 75,25% do total registrado para o setor. Em 2014, 
esta mesma posição importou um total de € 6 358, equivalendo a 79,45% do total das importações do 
setor, existindo uma variação de – 12,77% no período 2011-2014. 

Tabela 24.2 Importações originárias do Brasil, 2011-2014 (valores em €)
HTS-4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.%
0601 1 307 13,49% 390 2,19% 1 109 11,46% 261 3,26%
0602 7 289 75,25% 14 929 84,01% 4 792 49,53% 6 358 79,45%
0603 1 075 11,10% 1 835 10,33% 2 461 25,44% 1 112 13,89%
0604 15 0,15% 617 3,47% 1 313 13,57% 272 3,40%
Total 9 686 100% 17 771 100% 9 675 100% 8 003 100%

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

Gráfico 24.2 Importação setorial originária do Brasil

 
Fonte: Douane Française DGDDI/CID 

b.3) Principais concorrentes
 
Em 2014, o principal país fornecedor de plantas e flores para a França foi os Países-Baixos, 

com 65,52% do total. O Brasil ocupou a 67ª posição no ranking de fornecedores, com uma participação 
residual que equivale a € 8.003. Seguiram-se aos Países-Baixos no ranking: a Bélgica, com 12,14%; a 
Itália, com 7,67%; a Espanha, com 5,45%; e a Alemanha, com 2,78%. Os Países-Baixos dominam 
claramente as importações no setor das plantas e flores, tendo todos os outros países apenas uma 
percentagem fraca do mercado. 

Tabela 24.3 - Importações francesas, por país, 2014 (valores em €)
País Importações Parte% Rank
Países-Baixos 608.224.783 62,52% 1
Bélgica 118.066.847 12,14% 2
Itália 74.613.120 7,67% 3
Espanha 52.982.453 5,45% 4
Alemanha 27.041.743 2,78% 5
Brasil 8.003 0,00% 67
Total 8.056.797.132 100,00%

 Fonte: Douane Française DGDDI/CID
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b.4) Balança comercial bilateral do setor
 
No que diz respeito à balança comercial bilateral do setor no período analisado, o saldo foi favorável 

ao Brasil, com superávits de € 9.686, em 2011; € 17.771 em 2012; € 9.675 em 2012; e € 7.991 em 2014.

Não há praticamente registro de exportações de plantas e flores da França para o Brasil.

Tabela 24.4 Brasil-França saldo - 2011-2014 (valores em €)
Ano 2011 2012 2013 2014
Exportações 9 686 17 771 9 675 8 003
Importações 0 0 0 12
Saldo 9 686 17 771 9 675 7 991

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.5) Potencial exportador brasileiro para o mercado francês

O potencial exportador de plantas e flores para a França é prejudicado pela proximidade da 
França aos Paises-Baixos, potência mundial no setor, e pela grande distancia do Brasil. Efetivamente, 
as exportações brasileiras para França representam apenas 0,03% da totalidade das exportações 
brasileiras no setor. 

De todos os componentes do setor de plantas e flores, as mais significativas exportações 
brasileiras encontram-se no segmento “0601 –Bulbos, tubérculos, raízes tuberosas, rebentos e rizomas, 
em repouso vegetativo, em vegetação ou em flor; mudas, plantas e raízes de chicória, exceto as raízes 
da posição 12.12” com exportações totais de US$ 13 milhões, em 2014.

Tabela 24.5 - Exportação brasileira 2014 (valores em US$)
HTS-04 Descrição NCM Valor das Exportações em US$ Part.%
0601 Blbos, tubérculos, raízes tuberosas, rebentos e rizomas, em repouso 

vegetativo, em vegetação ou em flor; mudas, plantas e raízes de 
chicória, exceto as raízes da posição 12.12

13 446 545 56,47%

0602 Outras plantas vivas (incluindo as suas raízes), estacas e enxertos; 
micélios de cogumelos

9 071 346 38,10%

0604 Folhagem, folhas, ramos e outras partes de plantas, sem flores nem 
botões de flores, e ervas, musgos e líquenes, para ramos ou para 
ornamentação, frescos, secos, branqueados, tingidos, impregnados 
ou preparados de outro modo

1 154 760 4,85%

0603 Flores e seus botões, cortados para ramos ou para ornamentação, 
frescos, secos, branqueados, tingidos, impregnados ou preparados de 
outro modo

139 426 0,59%

 Total do setor 23 812 077 100,00%
Fonte: MDIC - http://aliceweb2.mdic.gov.br

b.6) Perfil tarifário setorial da França

As tarifas aduaneiras na França são impostas ao nível da União Europeia, no quadro da Pauta 
Aduaneira Comum, que é aplicável a partir do momento em que um produto provém de fora da 
União. Assim, as tarifas são as mesmas para todos os países, variando apenas em função do tipo de 
produto, por vezes com taxas internas adicionais.

No que diz respeito às importações do setor de plantas e flores, estas são submetidas às tarifas 
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aplicáveis a países terceiros (tarifa erga omnes, aplicável uniformemente para todos os países) e à tarifa 
de integração na nomenclatura pautal europeia, mediante a apresentação de um certificado de origem. 
Estas tarifas não são aplicáveis a todos os produtos deste setor, mas variam entre uma taxa de 5% a 10%. 

A maioria das subposições são também submetidas a uma taxa fitossanitária, sempre que as autoridades 
de controle fitossanitário francês tenham que proceder a uma inspeção do produto. O montante desta taxa é 
fixado uma vez que o produto tenha passado a fronteira francesa ou de outro Estado membro da UE.

Por último, a taxa sobre o valor adicionado aplicável a estes produtos é sempre de 10%. 

c) Procedimentos normativos de caráter geral para a importação

Os produtos do setor de plantas e flores estão submetidos às restrições que se aplicam aos 
produtos vegetais, ao nível da UE. Estes procedimentos normativos visam assegurar que a flora 
francesa não seja ameaçada pela introdução de espécies estrangeiras. 

Todos os produtos de origem vegetal devem ser acompanhados de um certificado fitossanitário, 
em conformidade com a convenção internacional para a proteção vegetal, de maneira a provar que o 
produto não é contrário à regulamentação francesa. 

Por outro lado, vários produtos do setor devem apresentar um certificado que ateste que 
estão em conformidade com a Convenção de Washington sobre o comércio internacional das espécies 
da fauna e da flora silvestres ameaçadas de extinção. 

d) Barreiras à importação

A UE aplica barreiras tarifárias e não tarifárias à importação de produtos provenientes do 
setor de plantas e flores. 

No que diz respeito às barreiras tarifárias, destacam-se as taxas previamente detalhadas, que 
variam conforme o produto. 

No que diz respeito às barreiras não tarifárias, tratam-se de quotas às importações, que 
limitam as quantidades que podem ser exportadas para a UE. As normas sanitárias constituem 
também uma barreira suplementar às importações porque obrigam os operadores a cumprir com 
restrições técnicas. 

e) Principais feiras e eventos do setor na França

A principal feira do setor na França é o Salon du Végétal, em Angers, de 16 a 18 de fevereiro 
[http://www.salonduvegetal.com/pro/fr/]. Destaca-se também o Festival International des Jardins, de 
23 de abril a 1 de novembro, em Chaumont-sur-Loire [http://www.domaine-chaumont.fr/festival] e o 
salão Novafleur, em Tours, de 13 a 14 de setembro [http://www.novafleur.fr/].





25 - Plásticos e Borrachas
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25. Plásticos e Borrachas

Capítulo e posições tarifárias do Sistema Harmonizado sobre os quais trata esta seção:

39: Plásticos e suas obras:
3901: Polímeros de etileno, em formas primárias;
3902: Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias;
3903: Polímeros de estireno, em formas primárias;
3904: Polímeros de cloreto de vinilo ou de outras olefinas halogenadas, em formas primárias
3905: Polímeros de acetato de vinilo ou de outros ésteres de vinilo, em formas primárias; outros 
polímeros de vinilo, em formas primárias;
3906: Polímeros acrílicos, em formas primárias;
3907: Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas primárias; policarbonatos, 
resinas alquídicas, poliésteres alílicos e outros poliésteres, em formas primárias;
3908: Poliamidas em formas primárias;
3909: Resinas amínicas, resinas fenólicas e poliuretanos, em formas primárias;
3910: Silicones em formas primárias;
3911: Resinas de petróleo, resinas de cumarona- indeno, politerpenos, polissulfuretos, 
polissulfonas e outros produtos mencionados na Nota 3 do presente Capítulo, não especificados 
nem compreendidos noutras posições, em formas primárias;
3912: Celulose e seus derivados químicos, não especificados nem compreendidos noutras 
posições, em formas primárias;
3913: Polímeros naturais (por exemplo, ácido algínico) e polímeros naturais modificados (por 
exemplo, proteínas endurecidas, derivados químicos da borracha natural), não especificados nem 
compreendidos noutras posições, em formas primárias;
3914: Permutadores de iões à base de polímeros das posições 39.01 a 39.13, em formas primárias
3915: Desperdícios, resíduos e aparas, de plásticos;
3916: Monofilamentos cuja maior dimensão do corte transversal seja superior a 1 mm (monofios); 
varas, bastões e perfis, mesmo trabalhados à superfície, mas não trabalhados de outro modo, de 
plásticos;
3917: Tubos e seus acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plásticos
3918: Revestimentos de pavimentos (pisos), de plásticos, mesmo autoadesivos, em rolos ou em 
forma de ladrilhos ou de mosaicos; revestimentos de paredes ou de tetos, de plásticos, definidos 
na Nota 9 do presente Capítulo;
3919: Chapas, folhas, tiras, fitas, películas e outras formas planas, autoadesivas, de plásticos, 
mesmo em rolos;
3920: Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plásticos não alveolares, não reforçadas 
nem estratificadas, sem suporte, nem associadas (de forma semelhante) a outras matérias;
3921: Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plásticos;
3922:Banheiras, polibãs, pias, lavatórios, bidés, sanitários e seus assentos e tampas, autoclismos e 
artigos semelhantes para usos sanitários ou higiênicos, de plásticos;
3923:Artigos de transporte ou de embalagem, de plásticos; rolhas, tampas, cápsulas e outros 
dispositivos destinados para fechar recipientes, de plásticos;
3924: Serviços de mesa e outros artigos de uso doméstico, de higiene ou de toucador, de plásticos;
3925: Artefatos para apetrechamento de construções, de plásticos, não especificados nem 
compreendidos noutras posições;
3926: Outras obras de plásticos e obras de outras matérias das posições 39.01 a 39.14.

40: Borracha e suas obras:
4001: Borracha natural, balata, guta-percha, guaiúle, chicle e gomas naturais análogas, em 
formas primárias ou em chapas, folhas ou tiras;
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4002: Borracha sintética e borracha artificial derivada dos óleos, em formas primárias ou em 
chapas, folhas ou tiras; misturas dos produtos da posição 40.01 com produtos da presente 
posição, em formas primárias ou em chapas, folhas ou tiras;
4003: Borracha regenerada, em formas primárias ou em chapas, folhas ou tiras;
4004: Desperdícios, resíduos e aparas, de borracha não endurecida, mesmo reduzidos a pó ou 
a grânulos;
4005: Borracha misturada, não vulcanizada, em formas primárias ou em chapas, folhas ou tiras;
4006: Outras formas (por exemplo, varetas, tubos, perfis) e artigos (por exemplo, discos e 
anilhas) de borracha não vulcanizada;
4007: Fios e cordas, de borracha vulcanizada;
4008: Chapas, folhas, tiras, varetas e perfis, de borracha vulcanizada não endurecida;
4009: Tubos de borracha vulcanizada não endurecida, mesmo providos dos respetivos 
acessórios (por exemplo, juntas, cotovelos, flanges, uniões);
4010: Correias transportadoras ou de transmissão, de borracha vulcanizada;
4011: Pneumáticos novos, de borracha;
4012: Pneumáticos recauchutados ou usados, de borracha; protetores, bandas de rodagem para 
pneumáticos e flaps, de borracha;
4013: Câmaras de ar de borracha;
4014: Artigos de higiene ou de farmácia (incluindo as chupetas), de borracha vulcanizada não 
endurecida, mesmo com partes de borracha endurecida;
4015: Vestuário e seus acessórios (incluindo as luvas, mitenes e semelhantes), de borracha 
vulcanizada não endurecida, para quaisquer usos;
4016: Outras obras de borracha vulcanizada não endurecida;
4017: Borracha endurecida (por exemplo, ebonite) sob qualquer forma, incluindo os 
desperdícios e resíduos; obras de borracha endurecida.

a)  Panorama geral do mercado francês de plásticos e borrachas

Segundo dados do “Institut National de Statistique”, a indústria de plásticos e borrachas na 
França movimenta volume de negócios de cerca de € 37 bilhões, 5% do total da indústria manufatureira 
do país. O setor emprega cerca de 152.000 funcionários, num universo de 4.100 empresas. Segundo 
os dados da “Association Professionel du Plastique”, a França é o terceiro maior produtor europeu de 
plásticos e borrachas. 

Ainda segundo os dados do “Institut National de Statistique”, um terço do volume de negócios 
do setor é gerado pelas exportações, sendo que quase metade da produção é exportada. Contudo, a 
balança comercial francesa do setor é deficitária em cerca de € 3,1 bilhões em 2013. 

A região de Rhône-Alpes abriga o maior pólo industrial de materiais plásticos. Entre as 
maiores empresas do setor, destacam-se: Áries Meca, parte do grupo Mecaplast; Plastic Omnium; MGI 
Coutier; e Visteon Systèmes Intérieurs. 

b) Análise estatística de comércio exterior 
 
A presente análise contempla posições pertencentes ao Capítulo 39 da NCM brasileira – 

Plásticos e suas obras - e ao Capítulo 40 – Borracha e suas obras.

b.1)  Importações francesas gerais
 
O setor registrou, em 2011, importações no valor de € 25 bilhões, 5 % do total importado 
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pela França naquele ano. Em 2014, as importações somaram cerca de € 24 bilhões, 5 % do total geral 
importado pelo país. As importações do setor de plásticos e borrachas na França registraram, portanto, 
retração de 3,33 % entre 2011-2014.

O setor 4011 – Pneumáticos novos, de borracha”, que detém a maior participação nas 
importações, registrou em 2011 importações de € 3,1 bilhões ou 12,29 % do total para o setor. Em 
2014, alcançou € 3 bilhões ou 12,17 % do total das importações do setor, observando-se, assim, queda 
nas importações entre 2011-2014. 

Tabela 25.1 - Importações gerais França-Mundo 2011-2014 (valores em €)
HTS-4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.%
3901 1 911 572 082 7,44% 1 896 357 565 7,49% 1 878 676 688 7,50% 1 790 072 383 7,21%
3902 1 305 345 176 5,08% 1 276 578 419 5,05% 1 226 202 263 4,90% 1 279 926 720 5,16%
3903 565 454 841 2,20% 551 741 547 2,18% 523 704 623 2,09% 482 165 276 1,94%
3904 457 262 319 1,78% 435 524 553 1,72% 427 425 441 1,71% 434 573 232 1,75%
3905 170 640 677 0,66% 170 711 415 0,67% 164 118 783 0,66% 171 681 842 0,69%
3906 516 969 641 2,01% 520 575 914 2,06% 536 007 851 2,14% 512 845 695 2,07%
3907 1 598 351 077 6,22% 1 565 606 617 6,19% 1 591 359 307 6,35% 1 532 734 935 6,17%
3908 472 526 129 1,84% 421 854 294 1,67% 423 716 742 1,69% 427 546 498 1,72%
3909 514 858 968 2,00% 571 148 427 2,26% 567 935 767 2,27% 570 210 651 2,30%
3910 210 039 620 0,82% 186 014 401 0,74% 188 481 237 0,75% 198 670 376 0,80%
3911 191 011 790 0,74% 209 767 834 0,83% 189 282 853 0,76% 200 343 812 0,81%
3912 129 175 587 0,50% 125 528 173 0,50% 133 165 580 0,53% 124 891 389 0,50%
3913 112 184 969 0,44% 62 505 845 0,25% 67 413 230 0,27% 69 148 991 0,28%
3914 31 812 752 0,12% 42 293 442 0,17% 39 432 146 0,16% 44 541 803 0,18%
3915 47 444 993 0,18% 48 059 308 0,19% 49 081 812 0,20% 48 184 787 0,19%
3916 282 825 598 1,10% 266 880 321 1,05% 261 042 166 1,04% 260 900 187 1,05%
3917 819 314 662 3,19% 850 157 103 3,36% 839 691 219 3,35% 859 750 983 3,46%
3918 261 548 997 1,02% 291 785 117 1,15% 306 457 028 1,22% 319 837 421 1,29%
3919 560 832 505 2,18% 555 530 797 2,20% 529 064 382 2,11% 574 189 292 2,31%
3920 1 945 162 789 7,57% 1 920 508 903 7,59% 1 919 590 199 7,66% 1 948 828 177 7,85%
3921 1 037 628 485 4,04% 1 062 614 631 4,20% 1 076 678 430 4,30% 1 070 016 339 4,31%
3922 199 183 952 0,78% 192 159 646 0,76% 194 735 672 0,78% 206 088 709 0,83%
3923 2 103 679 906 8,19% 2 130 185 959 8,42% 2 179 091 806 8,70% 2 235 039 765 9,00%
3924 598 910 028 2,33% 611 821 105 2,42% 616 269 459 2,46% 629 181 540 2,53%
3925 562 608 561 2,19% 572 687 520 2,26% 547 548 485 2,19% 545 782 519 2,20%
3926 2 247 689 687 8,75% 2 315 340 381 9,15% 2 366 426 174 9,45% 2 435 002 203 9,81%
4001 710 366 494 2,77% 481 236 305 1,90% 364 324 308 1,45% 257 279 308 1,04%
4002 765 259 560 2,98% 684 193 876 2,70% 594 570 762 2,37% 524 500 379 2,11%
4003 1 321 413 0,01% 1 545 396 0,01% 1 850 123 0,01% 1 487 161 0,01%
4004 1 695 250 0,01% 1 375 536 0,01% 620 041 0,00% 494 604 0,00%
4005 395 336 967 1,54% 386 853 069 1,53% 307 632 828 1,23% 280 772 308 1,13%
4006 18 703 807 0,07% 18 551 966 0,07% 19 796 975 0,08% 18 181 072 0,07%
4007 3 236 740 0,01% 2 670 266 0,01% 2 461 583 0,01% 4 820 126 0,02%
4008 159 057 502 0,62% 171 533 398 0,68% 158 757 468 0,63% 173 653 332 0,70%
4009 283 160 354 1,10% 275 277 198 1,09% 272 234 350 1,09% 265 257 557 1,07%
4010 250 587 452 0,98% 242 998 690 0,96% 249 315 354 1,00% 235 585 508 0,95%
4011 3 156 796 600 12,29% 3 137 011 563 12,40% 3 170 132 156 12,66% 3 020 347 977 12,17%
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4012 123 191 447 0,48% 115 160 046 0,46% 120 613 400 0,48% 124 223 017 0,50%
4013 29 788 463 0,12% 29 527 869 0,12% 29 949 649 0,12% 32 576 918 0,13%
4014 50 209 005 0,20% 40 939 696 0,16% 30 040 810 0,12% 32 594 001 0,13%
4015 159 343 368 0,62% 168 886 032 0,67% 170 758 769 0,68% 155 445 793 0,63%
4016 707 767 901 2,76% 682 642 343 2,70% 700 112 531 2,79% 717 381 058 2,89%
4017 10 245 131 0,04% 9 013 067 0,04% 13 807 209 0,06% 8 576 184 0,03%
Total 25 680 103 245 100 % 25 303 355 553 100 % 25 049 577 659 100 % 24 825 331 828 100 %

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

Gráfico 25.1 Importação setorial

 
Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.2)  Importações setorial do Brasil

Em 2011, as importações setoriais do Brasil somaram € 53 milhões, 0,2% do total setorial das 
importações francesas. Em 2014, o setor registrou importações oriundas do Brasil no valor de € 28 
milhões, 0,11 % do total setorial importado pelo país. As importações setoriais originárias do Brasil 
registraram variação negativa de 47,14 % no período 2011-2014.

O item de importados do Brasil que mais se destacou no setor foi 4011 – Pneumáticos novos, 
de borracha”, que registrou € 26 milhões ou 50,27 % do total para o setor. Em 2014, as importações do 
item decresceram para € 8 milhões ou 29,62 % do total das importações do setor, que corresponde à 
redução das importações do Brasil de 68,84 % no período 2011-2014, no item. 
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Tabela 25.2 Importações do Brasil, 2011-2014 (valores em €)
HTS-4 2011 Part. % 2012 Part. % 2013 Part. % 2014 Part. %
3901 6 673 782 12,57% 14 507 661 28,31% 5 847 320 17,07% 3 029 152 10,79%
3902 685 463 1,29% 2 992 260 5,84% 1 238 811 3,62% 1 311 197 4,67%
3903 43 064 0,08% 841 660 1,64% 87 911 0,26% 92 268 0,33%
3904 549 745 1,04% 250 284 0,49% 1 115 296 3,26% 8 875 0,03%
3905 0 0,00% 1 714 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3906 164 756 0,31% 141 005 0,28% 78 604 0,23% 215 058 0,77%
3907 526 630 0,99% 413 412 0,81% 392 721 1,15% 3 557 0,01%
3908 2 199 808 4,14% 447 521 0,87% 265 156 0,77% 150 031 0,53%
3909 74 892 0,14% 80 968 0,16% 57 269 0,17% 50 092 0,18%
3910 75 766 0,14% 20 072 0,04% 102 044 0,30% 128 506 0,46%
3911 1 988 0,00% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3912 5 551 844 10,46% 6 545 796 12,78% 6 905 193 20,16% 5 991 221 21,35%
3913 168 000 0,32% 219 400 0,43% 609 304 1,78% 246 015 0,88%
3914 NA  NA  NA  NA  
3915 0 0,00% 0 0,00% 21 774 0,06% 0 0,00%
3916 1 683 0,00% 3 416 0,01% 22 001 0,06% 159 0,00%
3917 599 212 1,13% 256 480 0,50% 333 450 0,97% 1 061 615 3,78%
3918 510 314 0,96% 2 129 0,00% 15 586 0,05% 5 556 0,02%
3919 308 460 0,58% 479 565 0,94% 1 033 414 3,02% 353 538 1,26%
3920 1 300 769 2,45% 2 067 432 4,04% 1 543 212 4,51% 1 696 870 6,05%
3921 129 168 0,24% 89 283 0,17% 213 012 0,62% 30 332 0,11%
3922 27 542 0,05% 31 447 0,06% 42 634 0,12% 32 544 0,12%
3923 840 242 1,58% 1 159 094 2,26% 680 541 1,99% 471 437 1,68%
3924 196 306 0,37% 54 369 0,11% 42 829 0,13% 37 692 0,13%
3925 18 854 0,04% 62 552 0,12% 37 944 0,11% 37 014 0,13%
3926 1 948 063 3,67% 2 606 862 5,09% 2 914 107 8,51% 2 377 475 8,47%
4001 2 588 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4002 2 245 489 4,23% 268 255 0,52% 396 187 1,16% 445 609 1,59%
4003 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4004 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 629 0,01%
4005 47 471 0,09% 121 092 0,24% 93 686 0,27% 90 111 0,32%
4006 127 207 0,24% 110 891 0,22% 79 060 0,23% 69 499 0,25%
4007 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4008 87 667 0,17% 88 357 0,17% 35 392 0,10% 68 406 0,24%
4009 57 822 0,11% 428 236 0,84% 190 322 0,56% 327 335 1,17%
4010 533 830 1,01% 574 008 1,12% 358 182 1,05% 226 586 0,81%
4011 26 691 262 50,27% 15 381 309 30,02% 8 355 887 24,39% 8 314 330 29,62%
4012 151 507 0,29% 250 506 0,49% 417 344 1,22% 551 953 1,97%
4013 5 508 0,01% 3 297 0,01% 1 873 0,01% 158 0,00%
4014 0 0,00% 15 138 0,03% 1 123 0,00% 0 0,00%
4015 0 0,00% 2 877 0,01% 0 0,00% 4 382 0,02%
4016 553 039 1,04% 718 446 1,40% 721 635 2,11% 635 225 2,26%
4017 0 0,00% 171 0,00% 2 823 0,01% 256 0,00%
Total 53 099 741 100 % 51 236 981 100 % 34 253 647 100 % 28 065 683 100 %

Fonte: Douane Française DGDDI/CID
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Gráfico 25.2 Importação setorial originária do Brasil

 
Fonte: Douane Française DGDDI/CID 

b.3) Principais concorrentes

Em 2014, o principal país fornecedor de plásticos e borrachas para a França foi a Alemanha, 
com 22,88% do total. O Brasil ocupou a 44ª posição no ranking de fornecedores, com 0,11% da 
participação total ou € 28 milhões. Seguiram no ranking: Bélgica, com 10,88%;  Itália, com 9,79%; 
Espanha, com 8,28%; e Países-Baixos, com 6,65%. Interessante notar que dos primeiros cinco 
fornecedores, todos se encontram na UE.

Tabela 25.3 - Importações francesas, por país, 2014 (valores em €)
País Importações Parte % Rank
Alemanha 5.680.994.532 22,88% 1
Bélgica 2.701.920.812 10,88% 2
Itália 2.431.321.720 9,79% 3

Espanha 2.054.433.253 8,28% 4
Países-Baixos 1.649.966.943 6,65% 5
Brasil 28.065.683 0,11% 44
Total 24.825.331.828 100,00%  

 Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.4)  Balança comercial bilateral do setor

O saldo da balança comercial bilateral no setor foi desfavorável ao Brasil, com déficits de € 
122 milhões, em 2011; € 148 milhões em 2012; € 181 milhões em 2012; e € 165 milhões em 2014.

Tabela 25.4 Brasil-França saldo - 2011-2014 (valores em €)
Ano 2011 2012 2013 2014
Exportações 53 099 741 51 236 981 34 253 647 28 065 683
Importações 175 944 556 199 925 041 215 408 125 193 729 236
Saldo -122 844 815 -148 688 060 -181 154 478 -165 663 553

Fonte: Douane Française DGDDI/CID
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b.5) Potencial exportador brasileiro para o mercado francês

As exportações brasileiras para França no setor representam apenas 0,51 % da totalidade 
das exportações brasileiras. De todos os componentes do setor de plásticos e borrachas, as mais 
significativas exportações brasileiras encontram-se no segmento 3901 – Polímeros de etileno, em 
formas primárias”, com exportações totais de US$ 1,2 bilhão, em 2014.

Tabela 25.5 - Exportação brasileira 2014 (valores em US$)
HTS-04 Descrição NCM Valor das 

Exportações em 
US$

Part. %

3901 Polímeros de etileno, em formas primárias 1.226.061.375 22,17%
4011 Pneumáticos novos, de borracha 1.209.291.282 21,86%
3902 Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias 692.740.390 12,52%
3917 Tubos e seus acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plásticos 399.346.853 7,22%
4002 Borracha sintética e borracha artificial derivada dos óleos, em formas primárias ou 

em chapas, folhas ou tiras; misturas dos produtos da posição 40.01 com produtos da 
presente posição, em formas primárias ou em chapas, folhas ou tiras

229.486.008 4,15%

3923 Artigos de transporte ou de embalagem, de plásticos; rolhas, tampas, cápsulas e 
outros dispositivos destinados para fechar recipientes, de plásticos

199 945 854 3,62%

3920 Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plásticos não alveolares, não 
reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas (de forma semelhante) 
a outras matérias

179 485 301 3,25%

3907 Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas primárias; policarbonatos, 
resinas alquídicas, poliésteres alílicos e outros poliésteres, em formas primárias

173 665 273 3,14%

4016 Outras obras de borracha vulcanizada não endurecida 165 671 495 3,00%
3926 Outras obras de plásticos e obras de outras matérias das posições 39.01 a 39.14 127 152 969 2,30%
3921 Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plásticos 123 624 862 2,24%
3912 Celulose e seus derivados químicos, não especificados nem compreendidos noutras 

posições, em formas primárias
116 491 944 2,11%

4012 Pneumáticos recauchutados ou usados, de borracha; protetores, bandas de rodagem 
para pneumáticos e flaps, de borracha

111 903 533 2,02%

3909 Resinas amínicas, resinas fenólicas e poliuretanos, em formas primárias 75 444 014 1,36%
4009 Tubos de borracha vulcanizada não endurecida, mesmo providos dos respetivos 

acessórios (por exemplo, juntas, cotovelos, flanges, uniões)
55 260 805 1,00%

4005 Borracha misturada, não vulcanizada, em formas primárias ou em chapas, folhas ou 
tiras

54 047 352 0,98%

3903 Polímeros de estireno, em formas primárias 48 168 477 0,87%
4008 Chapas, folhas, tiras, varetas e perfis, de borracha vulcanizada não endurecida 41 105 951 0,74%
3919 Chapas, folhas, tiras, fitas, películas e outras formas planas, autoadesivas, de plásticos, 

mesmo em rolos
38 344 623 0,69%

3924 Serviços de mesa e outros artigos de uso doméstico, de higiene ou de toucador, de 
plásticos

37 743 271 0,68%

3906 Polímeros acrílicos, em formas primárias 32 472 608 0,59%
4010 Correias transportadoras ou de transmissão, de borracha vulcanizada 29 463 937 0,53%
3904 Polímeros de cloreto de vinilo ou de outras olefinas halogenadas, em formas primárias 22 846 060 0,41%
3908 Poliamidas em formas primárias 20 608 556 0,37%
3910 Silicones em formas primárias 19 942 658 0,36%
3916 Monofilamentos cuja maior dimensão do corte transversal seja superior a 1 mm 

(monofios); varas, bastões e perfis, mesmo trabalhados à superfície, mas não 
trabalhados de outro modo, de plásticos

19 841 304 0,36%
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3925 Artefactos para apetrechamento de construções, de plásticos, não especificados nem 
compreendidos noutras posições

15 642 706 0,28%

3911 Resinas de petróleo, resinas de cumarona- indeno, politerpenos, polissulfuretos, 
polissulfonas e outros produtos mencionados na Nota 3 do presente Capítulo, não 
especificados nem compreendidos noutras posições, em formas primárias

12 233 116 0,22%

3913 Polímeros naturais (por exemplo, ácido algínico) e polímeros naturais modificados 
(por exemplo, proteínas endurecidas, derivados químicos da borracha natural), não 
especificados nem compreendidos noutras posições, em formas primárias

10 532 532 0,19%

3922 Banheiras, polibãs, pias, lavatórios, bidés, sanitários e seus assentos e tampas, 
autoclismos e artigos semelhantes para usos sanitários ou higiénicos, de plásticos

8 848 714 0,16%

4006 Outras formas (por exemplo, varetas, tubos, perfis) e artigos (por exemplo, discos e 
anilhas) de borracha não vulcanizada

7 162 061 0,13%

4013 Câmaras de ar de borracha 7 059 079 0,13%
4001 Borracha natural, balata, guta-percha, guaiúle, chicle e gomas naturais análogas, em 

formas primárias ou em chapas, folhas ou tiras
3 911 767 0,07%

3905 Polímeros de acetato de vinilo ou de outros ésteres de vinilo, em formas primárias; 
outros polímeros de vinilo, em formas primárias

3 105 193 0,06%

3918 Revestimentos de pavimentos (pisos), de plásticos, mesmo autoadesivos, em rolos 
ou em forma de ladrilhos ou de mosaicos; revestimentos de paredes ou de tetos, de 
plásticos, definidos na Nota 9 do presente Capítulo

2 712 814 0,05%

4004 Desperdícios, resíduos e aparas, de borracha não endurecida, mesmo reduzidos a pó 
ou a grânulos

2 666 444 0,05%

3915 Desperdícios, resíduos e aparas, de plásticos 2 508 847 0,05%
4015 Vestuário e seus acessórios (incluindo as luvas, mitenes e semelhantes), de borracha 

vulcanizada não endurecida, para quaisquer usos
1 845 981 0,03%

4014 Artigos de higiene ou de farmácia (incluindo as chupetas), de borracha vulcanizada 
não endurecida, mesmo com partes de borracha endurecida

872 365 0,02%

3914 Permutadores de iões à base de polímeros das posições 39.01 a 39.13, em formas 
primárias

732 451 0,01%

4003 Borracha regenerada, em formas primárias ou em chapas, folhas ou tiras 382 996 0,01%
4017 Borracha endurecida (por exemplo, ebonite) sob qualquer forma, incluindo os 

desperdícios e resíduos; obras de borracha endurecida
382 465 0,01%

4007 Fios e cordas, de borracha vulcanizada 205 384 0,00%
 Total do setor 5 530 961 670 100,00%

Fonte: MDIC - http://aliceweb2.mdic.gov.br

b.6) Perfil tarifário setorial da França

Segundo os dados do Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior, (AliceWeb), 
da SECEX/MDIC, as posições que registraram as exportações mais elevadas do Brasil para a França no 
ano de 2014 foram:  40114000 - Pneumáticos novos, de borracha, dos tipos utilizados em motocicletas; 
39269090 - Outras obras de plásticos; 39139060 - Sulfato de condroitina e seus sais, 39122029 - Outros 
nitratos de celulose, sem carga, em forma primária, e 40112090 - Outros pneumáticos novos, de borracha, 
dos tipos utilizados em ônibus ou caminhões, as quais merecem análise tarifária mais detalhada. 

As tarifas aduaneiras na França são impostas pela União Europeia, no âmbito da Pauta 
Aduaneira Comum, para produtos de países não membros da UE. As tarifas são as mesmas para todos 
os países, variando apenas em função do tipo de produto e de eventuais taxas internas adicionais.

As importações do setor de plásticos e borrachas são submetidas às tarifas aplicáveis a países 
terceiros (tarifa erga omnes, aplicável uniformemente para todos os países) e à tarifa de integração na 
nomenclatura europeia, mediante a apresentação de certificado de origem. Assim, observa-se que a posição 
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40114000 está submetida a uma tarifa erga omnes e de integração na nomenclatura europeia de 4,5 %. 

No que diz respeito às posições 39269090, 39139060 e 39122029, é aplicável tarifa erga omnes 
e de integração de 6,5 %.  Aos produtos da posição 39139060 pode também ser aplicável uma taxa de 
contribuição fitossanitária, o que será decidido pelos serviços de controle fitossanitário, ao inspecionar 
a mercadoria. O valor desta taxa é definido pelo Ministério das Finanças. Por fim, é aplicável uma taxa 
sobre o valor agregado (TVA) de 20 % aos produtos provenientes destas posições. 

Por último, no que diz respeito à posição 40112090, é aplicável uma taxa erga omnes de 4,5 %, 
e uma taxa sobre o valor agregado (TVA) de 20 %. Para as posições restantes, é possível obter análise 
tarifária por meio do sítio ProDouane da alfândega francesa, na seção “RITA”.

c) Procedimentos normativos de caráter geral para a importação

Os produtos do setor de plásticos e borrachas são submetidos a diversos tipos de controles 
e procedimentos quando entram na França. Os produtos pneumáticos, presentes na subposição 
4011, devem conformar-se à legislação europeia que diz respeito a veículos a motor, apresentando  
certificados que permitem sua entrada no mercado europeu. 

A posição 39269090 é submetida a controles à importação que visam à proteção do consumidor 
e são efetuados na fronteira. Os produtos desse setor que tenham composições químicas devem 
apresentar certificados de autorização de importação específico. É também necessário apresentar 
certificados fitossanitários para todos os produtos derivados de composições animais. 

d) Barreiras à importação

A União Europeia aplica barreiras tarifárias e não tarifárias à importação de produtos 
provenientes do setor de plásticos e borrachas. No que diz respeito às barreiras tarifárias, destacam-se 
as taxas previamente detalhadas. O que determina a tarifa é o fato de ser o produto de primeira ou 
segunda transformação. 

No que diz respeito a barreiras não tarifárias, tratam-se de quotas às importações, que limitam 
as quantidades que podem ser exportadas para a União Europeia. As normas sanitárias e de proteção 
do consumidor constituem também uma barreira suplementar às importações porque obrigam os 
operadores a cumprir regulamentos técnicos. 

e) Principais feiras e eventos do setor na França

A principal feira do setor na França é a FIP Solution Plastique, realizada em Lyon, no mês 
de junho, que ainda não tem a próxima edição marcada [http://www.f-i-p.com/]. Pode-se também 
mencionar o Salon International de l’Emballage, que acontece em Paris, de 14 a 17 de novembro 
[http://www.all4pack.com/]. 





26 - Setor Químico
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26. Setor Químico

Capítulos e posições tarifárias do Sistema Harmonizado sobre os quais trata esta seção:

28: Produtos químicos inorgânicos; compostos inorgânicos ou orgânicos de metais preciosos, de 
elementos radioativos, de metais das terras raras ou de isótopos:
I- Elementos químicos:

2801 Flúor, cloro, bromo e iodo;
2802 Enxofre sublimado ou precipitado; enxofre coloidal;
2803 Carbono (negros-de-carbono e outras formas de carbono não especificadas nem 
compreendidas em outras posições);
2804 Hidrogênio, gases raros e outros elementos não-metálicos;
2805 Metais alcalinos ou alcalino-terrosos; metais de terras raras, escândio e ítrio, mesmo 
misturados ou ligados entre si; mercúrio.

II- Ácidos inorgânicos e compostos oxigenados inorgânicos dos elementos não-metálicos:
2806 Cloreto de hidrogênio (ácido clorídrico); ácido clorossulfúrico;
2807 Ácido sulfúrico; ácido sulfúrico fumante (oleum);
2808 Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos;
2809 Pentóxido de difósforo; ácido fosfórico; ácidos polifosfóricos, de constituição química 
definida ou não;
2810 Óxidos de boro; ácidos bóricos;
2811 Outros ácidos inorgânicos e outros compostos oxigenados inorgânicos dos elementos 
não-metálicos.

III- Derivados halogenados, oxialogenados ou sulfurados dos elementos não-metálicos:
2812 Halogenetos e oxialogenetos dos elementos não-metálicos;
2813 Sulfetos dos elementos não-metálicos; trissulfeto de fósforo comercial.

IV- Bases inorgânicas e óxidos, hidróxidose peróxidos, de metais:
2814 Amoníaco anidro ou em solução aquosa (amônia);
2815 Hidróxido de sódio (soda cáustica); hidróxido de potássio (potassa cáustica); peróxidos 
de sódio ou de potássio;
2816 Hidróxido e peróxido de magnésio; óxidos, hidróxidos e peróxidos, de estrôncio ou de 
bário;
2817 Óxido de zinco; peróxido de zinco;
2818 Corindo artificial, de constituição química definida ou não; óxido de alumínio; 
hidróxido de alumínio;
2819 Óxidos e hidróxidos de cromo;
2820 Óxidos de manganês;
2821 Óxidos e hidróxidos de ferro; terras corantes contendo, em peso, 70% ou mais de ferro 
combinado, expresso em Fe2O3;
2822 Óxidos e hidróxidos de cobalto; óxidos de cobalto comerciais;
2823 Óxidos de titânio;
2824 Óxidos de chumbo; mínio (zarcão) e mínio-laranja (“mine-orange”);
2825 Hidrazina e hidroxilamina, e seus sais inorgânicos; outras bases inorgânicas; outros 
óxidos, hidróxidos e peróxidos, de metais.

V- Sais e peroxossais, metálicos, dos ácidos inorgânicos:
2826 Fluoretos; fluorossilicatos, fluoroaluminatos e outros sais complexos de flúor;
2827 Cloretos, oxicloretos e hidroxicloretos; brometos e oxibrometos; iodetos e oxiiodetos;
2828 Hipocloritos; hipoclorito de cálcio comercial; cloritos; hipobromitos;
2829 Cloratos e percloratos; bromatos e perbromatos; iodatos e periodatos;
2830 Sulfetos; polissulfetos, de constituição química definida ou não;
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2831 Ditionitos e sulfoxilatos;
2832 Sulfitos; tiossulfatos;
2833 Sulfatos; alumes; peroxossulfatos (persulfatos);
2834 Nitritos; nitratos;
2835 Fosfinatos (hipofosfitos), fosfonatos (fosfitos) e fosfatos; polifosfatos, de constituição 
química definida ou não;
2836 Carbonatos; peroxocarbonatos (percarbonatos); carbonato de amônio comercial contendo 
carbamato de amônio;
2837 Cianetos, oxicianetos e cianetos complexos;
2839 Silicatos; silicatos dos metais alcalinos comerciais;
2840 Boratos; peroxoboratos (perboratos);
2841 Sais dos ácidos oxometálicos ou peroxometálicos;
2842 Outros sais dos ácidos ou peroxoácidos inorgânicos (incluídos os aluminossilicatos de 
constituição química definida ou não), exceto as azidas.

VI- DIVERSOS:
2843 Metais preciosos no estado coloidal; compostos inorgânicos ou orgânicos de metais 
preciosos, de constituição química definida ou não; amálgamas de metais preciosos;
2844 Elementos químicos radioativos e isótopos radioativos (incluídos os elementos químicos 
e isótopos físseis ou férteis), e seus compostos; misturas e resíduos contendo esses produtos;
2845 Isótopos não incluídos na posição 28.44; seus compostos, inorgânicos ou orgânicos, de 
constituição química definida ou não;
2846 Compostos, inorgânicos ou orgânicos, dos metais das terras raras, de ítrio ou de escândio 
ou das misturas destes metais;
2847 Peróxido de hidrogênio (água oxigenada), mesmo solidificado com ureia;
2848 Fosfetos, de constituição química definida ou não, exceto ferrofósforos;
2849 Carbonetos de constituição química definida ou não;
2850 Hidretos, nitretos, azidas, silicietos e boretos, de constituição química definida ou não, 
exceto os compostos que constituam igualmente carbonetos da posição 28.49;
2852 Compostos, inorgânicos ou orgânicos, de mercúrio, exceto as amálgamas;
2853 Outros compostos inorgânicos (incluídas as águas destiladas, de condutibilidade ou de 
igual grau de pureza); ar líquido (incluído o ar líquido cujos gases raros foram eliminados); ar 
comprimido; amálgamas, exceto de metais preciosos.

29 Produtos químicos orgânicos:
I- Hidrocarbonetos e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados:

2901 Hidrocarbonetos acíclicos;
2902 Hidrocarbonetos cíclicos;
2903 Derivados halogenados dos hidrocarbonetos;
2904 Derivados sulfonados, nitrados ou nitrosados dos hidrocarbonetos, mesmo halogenados.

II- Álcoois e seus derivados halogenados sulfonados, nitrados ou nitrosados:
2905 Álcoois acíclicos e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados;
2906 Álcoois cíclicos e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados.

III- Fenóis e fenóis-álcoois, e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados:
2907 Fenóis; fenóis-álcoois;
2908 Derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados dos fenóis ou dos fenóis-
álcoois.

IV- Éteres, peróxidos de álcoois, peróxidos de éteres, peróxidos de cetonas, epóxidos com três átomos no 
ciclo, acetais e semi-acetais e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados:

2909 Éteres, éteres-álcoois, éteres-fenóis, éteres-álcoois-fenóis, peróxidos de álcoois, peróxidos 
de éteres, peróxidos de cetonas (de constituição química definida ou não), e seus derivados 
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halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados;
2910 Epóxidos, epoxiálcoois, epoxifenóis e epoxiéteres, com três átomos no ciclo, e seus 
derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados;
2911 Acetais e semi-acetais, mesmo contendo outras funções oxigenadas, e seus derivados 
halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados.

V- Compostos de função aldeído:
2912 Aldeídos, mesmo contendo outras funções oxigenadas; polímeros cíclicos dos aldeídos; 
paraformaldeído;
2913 Derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados dos produtos da posição 2912.

VI- Compostos de função cetona ou de função quinona:
2914 Cetonas e quinonas, mesmo contendo outras funções oxigenadas, e seus derivados 
halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados.

VII- Ácidos carboxílicos, seus anidridos, halogenetos, peróxidos e perácidos; seus derivados halogenados, 
sulfonados, nitrados ou nitrosados:

2915 Ácidos monocarboxílicos acíclicos saturados e seus anidridos, halogenetos, peróxidos e 
perácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados;
2916 Ácidos monocarboxílicos acíclicos não saturados e ácidos monocarboxílicos cíclicos, 
seus anidridos, halogenetos, peróxidos e perácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, 
nitrados ou nitrosados;
2917 Ácidos policarboxílicos, seus anidridos, halogenetos, peróxidos e perácidos; seus derivados 
halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados;
2918 Ácidos carboxílicos contendo funções oxigenadas suplementares e seus anidridos, 
halogenetos, peróxidos e perácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou 
nitrosados.

VIII- Ésteres dos ácidos inorgânicos de não-metais e seus sais; seus derivados halogenados, sulfonados, 
nitrados ou nitrosados:

2919 Ésteres fosfóricos e seus sais, incluídos os lactofosfatos; seus derivados halogenados, 
sulfonados, nitrados ou nitrosados;
2920 Ésteres dos outros ácidos inorgânicos de não-metais (exceto os ésteres de halogenetos de 
hidrogênio) e seus sais; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados.
IX- Compostos de funções nitrogenadas:
2921 Compostos de função amina;
2922 Compostos aminados de funções oxigenadas;
2923 Sais e hidróxidos de amônio quaternários; lecitinas e outros fosfoaminolipídios, de 
constituição química definida ou não;
2924 Compostos de função carboxiamida; compostos de função amida do ácido carbônico;
2925 Compostos de função carboxiimida (incluídos a sacarina e seus sais) ou de função imina;
2926 Compostos de função nitrila;
2927 Compostos diazóicos, azóicos ou azóxicos;
2928 Derivados orgânicos da hidrazina e da hidroxilamina 263;
2929 Compostos de outras funções nitrogenadas.

X- Compostos organo-inorgânicos, compostos heterocíclicos, ácidos nucléicos e seus sais, e sulfonamidas:
2930 Tiocompostos orgânicos;
2931 Outros compostos organo-inorgânicos;
2932 Compostos heterocíclicos exclusivamente de heteroátomo(s) de oxigênio;
2933 Compostos heterocíclicos exclusivamente de heteroátomo(s) de nitrogênio;
2934 Ácidos nucléicos e seus sais, de constituição química definida ou não; outros compostos 
heterocíclicos;
2935 Sulfonamidas.

XI- Provitaminas, vitaminas e hormônios:
2936 Provitaminas e vitaminas, naturais ou reproduzidas por síntese (incluídos os concentrados 
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naturais), bem como os seus derivados utilizados principalmente como vitaminas, misturados 
ou não entre si, mesmo em quaisquer soluções;
2937 Hormônios, prostaglandinas, tromboxanos e leucotrienos, naturais ou reproduzidos por 
síntese; seus derivados e análogos estruturais, incluídos os polipeptídios de cadeia modificada, 
utilizados principalmente como hormônios.

XII- Heterosídios e alcalóides vegetais, naturais ou reproduzidos por síntese, seus sais, éteres, ésteres e 
outros derivados:

2938 Heterosídios, naturais ou reproduzidos por síntese, seus sais, éteres, ésteres e outros 
derivados;
2939 Alcalóides vegetais, naturais ou reproduzidos por síntese, seus sais, éteres, ésteres e outros 
derivados.

XIII- Outros compostos orgânicos:
2940 Açúcares quimicamente puros, exceto sacarose, lactose, maltose, glicose e frutose 
(levulose); éteres, acetais e ésteres de açúcares, e seus sais, exceto os produtos das posições 
29.37, 29.38 ou 29.39;
2941 Antibióticos;
2942 Outros compostos orgânicos.

32 extratos tanantes e tintoriais, taninos e seus derivados, pigmentos e outras matérias corantes, tintas e 
vernizes, mástiques; tintas:

3201 extratos tanantes de origem vegetal; taninos e seus sais, éteres, ésteres e outros derivados;
3202 Produtos tanantes orgânicos sintéticos; tanantes inorgânicos; preparações tanantes, 
mesmo contendo produtos tanantes naturais; preparações enzimáticas para a précurtimenta;
3203 Matérias corantes de origem vegetal ou animal, incluindo os extratos tintoriais (excluindo 
negros de origem animal), mesmo de constituição química definida; preparações à base de 
matérias corantes de origem vegetal ou animal ou utilizados como ingredientes na fabricação 
de preparações corantes (exc. preparações das posições 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 e 
3215);
3204 Matérias corantes orgânicas sintéticas; preparações à base de matérias corantes orgânicas 
sintéticas dos tipos utilizados para colorir qualquer matéria ou como ingredientes na fabricação 
de preparações corantes (exc. preparações das posições 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 
e 3215); produtos orgânicos sintéticos dos tipos utilizados como agentes de avivamento 
fluorescentes ou como luminóforos;
3205 Lacas corantes (excluindo China e Japão vernizes e esmaltes.); preparações à base de lacas 
corantes dos tipos utilizados para colorir qualquer matéria ou as utilizadas como ingredientes 
na fabricação de preparações corantes (exc. preparações das posições 3207, 3208, 3209, 3210, 
3212, 3213 e 3215);
3206 nes inorgânicos ou mineral matérias corantes,; preparações à base de matérias corantes 
inorgânico ou mineral do tipo utilizado para corar qualquer produto ou as utilizadas como 
ingredientes na fabricação de preparações corantes (exceto as preparações das posições 
3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 e 3215) ; produtos inorgânicos dos tipos utilizados como 
luminóforos, mesmo de constituição química definida.;
3207 Pigmentos, opacificantes e cores preparados, composições vitrificáveis, engobos, 
polimentos líquidos e preparações semelhantes, dos tipos utilizados em, do esmalte e vidro 
indústrias de cerâmica; fritas de vidro e outros vidros em pó, grânulos ou flocos;
3208 As tintas e vernizes à base de polímeros sintéticos ou polímeros naturais quimicamente 
modificados, dispersos ou dissolvidos em meio não-aquoso; As soluções (excepto colódios), 
em solventes orgânicos voláteis, os produtos especificados no texto da posição 3901 a 3913, 
desde que o peso do solvente> 50% do peso da solução;
3209 Tintas e vernizes, à base de polímeros sintéticos ou de polímeros naturais modificados, 
dispersos ou dissolvidos em meio aquoso;
3210 Tintas e vernizes (excl sintético polímero à base de produtos ou de polímeros naturais 
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modificados.) pigmentos a água preparados, dos tipos utilizados para acabamento de couros
3211 Secantes preparados;
3212 Pigmentos, incluindo pós e flocos metálicos, dispersos em meios não aquosos, no estado 
líquido ou pastoso, dos tipos utilizados na fabricação de tintas; folhas para a marca dos tipos 
utilizados para a marcação capas de livros ou chapéu; tinturas e outras matérias corantes, ne, 
apresentados em formas ou embalagens para venda a retalho;
3213 Artistas,ensino, sinais de pintura, modificação de tonalidades, recreação e cores 
semelhantes., Em pastilhas, tubos, potes, frascos, recipientes ou embalagens semelhantes;
3214 Glaziers massa de vidraceiro, cimentos de resina e outros mástiques; indutos utilizados 
em pintura; revestimentos não-refratários tipo utilizado em alvenaria;
3215 tinta de impressão, escrever ou de desenhar e outras tintas, mesmo concentradas ou sólido.

34 Sabões, agentes orgânicos de superfície, preparações para lavagem, preparações lubrificantes, ceras 
artificiais, ceras preparadas, produtos de limpeza, velas e artigos semelhantes, pastas para modelar, “ceras 
para dentistas” e composições para a arte gesso dental:

3402 Agentes orgânicos de superfície (exceto sabões); preparações tensoativas, preparações 
para lavagem, incluídas as preparações auxiliares para lavagem e preparações para limpeza, 
contendo sabão (exc. os da posição 3401);
3403 Preparações lubrificantes incluídos os óleos de corte, parafuso ou porca liberação, 
preparações de corrosão, preparações para desmoldagem, à base de lubrificantes e preparações 
utilizadas para o tratamento de matérias têxteis, o tratamento de óleo ou graxa de couro , pele 
e outros materiais (exceto os que contenham como constituintes de base,> = 70%, em peso, de 
óleos de petróleo ou de minerais betuminosos);
3404 Ceras artificiais e ceras preparadas;
3405 Pomadas e cremes para calçado, mobiliario, soalhos, carroçarias, vidro ou metais, pastas 
e pós para arear e preparações semelhantes., Mesmo na forma de papel, pastas, feltros, falsos 
tecidos, plásticos ou borracha alveolares, impregnados, revestidos ou recobertos com tais 
preparações (excl. ceras artificiais e preparadas da posição 3404);
3406 Velas, pavios e artigos semelhantes;
3407 pastas de modelar, incluídas as próprias para recreação de crianças; preparações conhecidas 
como cera dental, acondicionadas em sortidos, em embalagens para venda a retalho ou em 
placas, ferraduras, varetas ou formas semelhantes. ; outras composições para dentistas à base 
de gesso.

35 Substâncias albuminóides, produtos amiláceos ou amidos modificados, colas, enzimas:
3501 Caseínas, caseinatos e outros derivados das caseínas; colas de caseína (exc. aqueles 
acondicionados para venda a retalho como cola e peso <= 1 kg);
3502 Albuminas (incluindo os concentrados de duas ou mais proteínas de soro de leite que 
contenham, em peso, com base na matéria> 80% de proteína de soro de leite seco), albuminatos 
e outros derivados das albuminas;
3503 Gelatin, mesmo em folhas de quadrado ou retangular, mesmo trabalhadas na superfície 
ou coradas, e seus derivados; cola de peixe; outras colas de origem animal (exc. colas de caseína 
da posição 3501 e aqueles acondicionados para venda a retalho como cola e peso <= 1 kg).

38 Produtos Diversos da indústria química:
3801 Grafite artificial; coloidal de grafite ou semi-coloidal; preparações à base de grafite ou de 
outros carbonos, em pastas, blocos, lamelas ou outros produtos intermediários;
3802 carvão ativado; matérias minerais naturais ativadas; negros de origem animal, incluindo 
o negro animal esgotado;
3803 Tall oil, mesmo refinado;
3804 lixívias residuais da fabricação das pastas de celulose, mesmo concentradas, desaçucaradas 
ou tratadas quimicamente, incluindo os lignossulfonatos (exc. Tall oil em bruto, soda cáustica 
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e breu de sulfato pez de tall oil);
3805 Gum, madeira ou terebintina sulfato de pinheiros e outras essências terpénicas provenientes 
da destilação ou de outros tratamentos das madeiras de coníferas; dipenteno bruto; terebintina 
sulfito e outros paracimenos em bruto; pinho óleo contendo alfa-terpineol como constituinte 
principal;
3806 Rosin e ácidos resínicos, e seus derivados; essência de colofônia e óleos de colofônia; 
gengivas;
3807 alcatrão vegetal; óleos de alcatrão de madeira; creosoto madeira; metileno; pez vegetal; 
campo indústria da cerveja e preparações semelhantes. base de colofónias, de ácidos resínicos 
ou de breu vegetal;
3808 Insecticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, inibidores de germinação e reguladores 
de crescimento para plantas, desinfetantes e produtos semelhantes., Apresentados em formas 
ou embalagens para venda a varejo  ou como preparações ou como artigos como fitas, mechas 
e velas, e-moscas;
3809 Agentes de primer ou de acabamento, aceleradores de tingimento ou de fixação de 
matérias corantes e outros produtos e preparações [curativos e mordentes preparados, por 
exemplo], dos tipos utilizados na indústria têxtil, na indústria papel, indústria do couro ou em 
indústrias semelhantes;
3810 Preparações para decapagem de metais; soldar as preparações auxiliares de fluxo ou de 
solda e outros para soldagem, brasagem ou soldagem; pastas e pós para soldar, brasagem ou 
constituído de metal e outros produtos; preparações dos tipos utilizados como revestimentos 
ou núcleos de eletrodos ou de varetas;
3811 Preparações antidetonantes, inibidores de oxidação, aditivos peptizantes, beneficiadores 
de viscosidade, aditivos preparados anti-corrosivos e outros, para óleos minerais (incluindo a 
gasolina) ou para outros líquidos utilizados para os mesmos fins que os óleos minerais;
3812 Aceleradores de vulcanização preparados; plastificantes compostos para borracha ou 
plásticos, ne; preparações oxidantes e outros estabilizadores compostos, para borracha ou 
plásticos;
3813 Composições e cargas para aparelhos extintores; granadas de extinção (exc. dispositivos de 
extinção de incêndios, mesmo portáteis, carregados ou não, bem como produtos químicos com 
propriedades de extinção de incêndios, sem serem embalados apresentados separadamente sob 
a forma de encargos granadas);
3814 Solventes e diluentes orgânicos compostos, ne; preparações concebidas para remover 
tintas ou vernizes (excl. de unha polonês);
3815 Iniciadores de reacção, aceleradores de reação e preparações catalíticas, ne (exc. 
Aceleradores de borracha);
3816 cimentos, argamassas, concretos e composições semelhantes. refratário (excl. de 
preparações de grafite ou de carvão);
3817 alquilbenzenos combinada e alquilnaftalenos mistos produzidos pela alquilação de 
benzeno e naftaleno (excl. Isômeros de hidrocarbonetos cíclicos misto);
3818 Elementos químicos e compostos dopado para utilização em eletrônica, em forma de 
discos ou formas semelhantes, ou em cilindros, varas, etc., ou cortados em discos, plaquetas ou 
formas semelhantes, ou não polido e se é ou não abrangida um revestimento epitaxial uniforme 
(excl. tendo sido tratados posteriormente, por exemplo, ter sido submetido a difusão seletiva);
3819 Líquidos para travões hidráulicos e outros líquidos preparados para transmissões 
hidráulicas não contendo óleos de petróleo ou óleo mineral betuminoso, ou contendo <70% 
em peso;
3820 Anti-congelamento preparações e líquidos preparados para descongelamento (exc. 
Aditivos preparados para óleos minerais ou para outros líquidos utilizados para os mesmos fins 
que os óleos minerais);
3821 Meios de cultura preparados para o desenvolvimento ea manutenção de microrganismos 
“, incluindo vírus e organismos similares” ou de células vegetais, humano ou animal;
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3822 de diagnóstico ou de reagentes de laboratório em qualquer suporte e reagentes de 
diagnóstico ou de laboratório preparados, não em um suporte, e materiais de referência 
certificados (excl. Reagentes de diagnóstico compostos concebidos para serem administrados 
ao paciente, reagentes para a determinação dos grupos ou dos fatores sanguíneos, sangue 
animal preparado para diagnóstico e vacinas, toxinas, culturas de microrganismos e produtos 
semelhantes.);
3823 Ácidos gordos monocarboxílicos industriais; óleos ácidos de refinação; álcoois graxos 
industriais;
3824 Aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de fundição; produtos químicos e 
preparações das indústrias químicas ou das indústrias conexas, incluindo os constituídos por 
misturas de produtos naturais.

a) Panorama geral do mercado químico francês 

A indústria química francesa ocupa o 6° lugar no mundo e 2° na Europa, depois da Alemanha. 
Emprega 155.740 trabalhadores, num universo de cerca de 3.350 empresas, na maioria de pequeno e 
médio porte. Cerca de 6.010 estabelecimentos estão ligados direta ou indiretamente às atividades do 
setor, tais como prestadores de serviços, logística, etc. O faturamento do setor em 2014 foi de € 82,4 
bilhões.

A região da Ile-de-France, onde se situa Paris, concentra o maior número de estabelecimentos, 
com 1.306, seguida de Rhône-Alpes, com 716 estabelecimentos e Provence-Alpes-Côte d’Azur com 
659 estabelecimentos. 

Na França, a indústria química se caracteriza por uma grande diversidade de atividades. Ela é 
a origem de muitos produtos da vida quotidiana, desde a lavagem de roupas ao uso de pastas de dentes, 
fertilizantes, perfumes, óleos alimentares, carroceria de carros e pinturas. Responde às numerosas 
necessidades de outras indústrias e dos consumidores. A gama de produtos de estende e se divide em 
vários subsetores: mineral, orgânico, especialidades químicas, sabões, perfumes, produtos de limpeza 
e fabricação de produtos farmacêuticos básicos.

As especialidades químicas, os sabões, perfumes e produtos de limpeza compõem o maior 
número de estabelecimentos: 920 para especialidades químicas e 810 para sabões perfumados e produtos 
de limpeza. Considerando que os produtos químicos são insumos para diversos ramos da indústria 
de cosméticos e de limpeza, o desempenho do setor está diretamente vinculado ao comportamento 
destas indústrias na economia da França. A rentabilidade do setor depende da eficiência da produção 
e operação nas unidades industriais produtoras.

Em 2014, a indústria química em geral na França registrou crescimento de 2,9% em volume. 
A recuperação do setor nos últimos anos foi baseada no cenário mais favorável da demanda doméstica, 
além do foco em mercados terceiros. 

A produção de petroquímicos e outros derivados de petróleo é muito importante para a 
França, que possui numerosos complexos petroquímicos, sobretudo nas regiões norte e sul. Apesar 
da concorrência do Oriente Médio e dos Estados Unidos, que têm investido em novas infraestruturas, 
o setor permanece instável mesmo com a demanda por matéria-prima aumentando em média 5% ao 
ano. Segundo a Associação de Produtores Químicos Europeus, o volume de negócios do setor atingiu 
€ 67 bilhões na Europa, emergindo como importante ativo econômico. O grupo francês TOTAL ocupa 
o 8° lugar no ranking mundial no setor da petroquímica e conta com 20 refinarias e 20 unidades 
petroquímicas, possuindo também a maior refinaria da Europa.
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As principais entidades do setor são: Union des Industries Chimiques, Observatorie des 
Industries Chimiques, Union Française des Industries Pétroliéres e Fédération Française pour les 
Sciences de la Chimie.

b) Análise estatística de comércio exterior 

A presente análise contempla posições da NCM pertencentes aos seguintes capítulos: 
28 - Produtos químicos inorgânicos; compostos inorgânicos ou orgânicos de metais preciosos, de 
elementos radioativos, de metais das terras raras ou de isótopos; 29 - Produtos químicos orgânicos; 
32 - extratos tanantes e tintoriais, taninos e seus derivados, pigmentos e outras matérias corantes, 
tintas e vernizes, mástiques; tintas; 34 - Sabões, agentes orgânicos de superfície, preparações para 
lavagem, preparações lubrificantes, ceras artificiais, ceras preparadas, produtos de limpeza, velas e 
artigos semelhantes, pastas para modelar, “ceras para dentistas” e composições para a arte de gesso 
dental; 35 Substâncias albuminoides, produtos amiláceos ou amidos modificados, colas, enzimas; 38 
- Produtos diversos da indústria química.

O parágrafo b.6 que trata da posição tarifária do setor foi elaborado através das cinco 
primeiras posições das importações do Brasil para o mercado francês no ano de 2014 através dos 
códigos NCM8. Os números foram obtidos através do banco de dados do sítio ProDouane da alfândega 
francesa sobre tarifas de importação. Para obtenção de maiores detalhes das demais posições tarifárias 
é recomendável acessar a página do “RITA Encyclopédie”, que trata da regulamentação francesa e da 
União Europeia aplicável aos desembaraços aduaneiros originários do Brasil.

b.1)  Importações francesas 

O setor registrou em 2011 importações no valor de € 31,9 bilhões, 6,2% do total importado 
pelo país naquele ano. Em 2014, o setor registrou importação de € 29,6 bilhões, 6 % do total geral 
importado pelo país. As importações totais do setor químico na França registraram, portanto, variação 
negativa de 7,16% no período 2011-2014.

A posição que mais se destacou no setor foi 2933 - Compostos heterocíclicos exclusivamente 
de heteroátomo (s) de nitrogênio, que registrou importações, em 2011, de € 3,3 bilhões, 8,11% do total 
para o setor. Em 2014, alcançou €1,8 bilhões ou 6,15 % do total das importações do setor, com variação 
negativa de 29,61% no período 2011-2014.  É notável a força deste setor para a França, com 6% de 
todas as importações francesas gerais no período analisado (2011-2014).

Tabela 26.1 - importações gerais França-Mundo 2011-2014 (valores em €)
SH4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.% Δ% 

2011-2014
2801 54.457.162 0,17% 71.506.105 0,22% 58.045.050 0,19% 69.582.660 0,23% 27,78%

2802 925.351 0,00% 992.496 0,00% 1.179.792 0,00% 664.162 0,00% -28,23%

2803 196.070.802 0,61% 212.372.538 0,65% 183.206.940 0,59% 178.263.048 0,60% -9,08%

2804 185.939.041 0,58% 202.179.520 0,62% 178.758.974 0,58% 220.193.338 0,74% 18,42%

2805 15.217.980 0,05% 15.281.756 0,05% 14.569.494 0,05% 14.398.560 0,05% -5,38%

2806 19.436.521 0,06% 21.641.485 0,07% 20.667.861 0,07% 16.302.250 0,05% -16,13%

2807 40.728.511 0,13% 37.376.972 0,11% 32.110.404 0,10% 35.160.807 0,12% -13,67%

2808 17.218.245 0,05% 28.797.447 0,09% 21.897.591 0,07% 22.508.836 0,08% 30,73%

2809 146.603.383 0,46% 148.323.291 0,45% 138.669.497 0,45% 150.576.649 0,51% 2,71%

2810 15.048.657 0,05% 13.426.564 0,04% 12.962.551 0,04% 12.888.418 0,04% -14,36%
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2811 196.185.777 0,61% 205.121.148 0,62% 229.698.984 0,74% 224.380.348 0,76% 14,37%

2812 26.804.757 0,08% 19.266.929 0,06% 16.586.978 0,05% 15.261.828 0,05% -43,06%

2813 25.309.100 0,08% 29.191.240 0,09% 19.375.741 0,06% 22.723.198 0,08% -10,22%

2814 291.333.530 0,91% 306.239.768 0,93% 301.410.830 0,97% 295.598.120 1,00% 1,46%

2815 136.191.799 0,43% 161.725.139 0,49% 154.265.964 0,50% 133.617.430 0,45% -1,89%

2816 8.015.046 0,03% 8.529.869 0,03% 9.336.561 0,03% 9.094.570 0,03% 13,47%

2817 87.635.535 0,27% 78.720.179 0,24% 68.183.751 0,22% 67.956.877 0,23% -22,46%

2818 287.670.357 0,90% 270.526.654 0,82% 247.824.037 0,80% 263.226.322 0,89% -8,50%

2819 4.964.390 0,02% 4.144.612 0,01% 3.618.097 0,01% 4.334.548 0,01% -12,69%

2820 5.521.640 0,02% 6.324.956 0,02% 6.242.627 0,02% 8.181.770 0,03% 48,18%

2821 25.372.957 0,08% 23.880.610 0,07% 21.277.055 0,07% 19.868.629 0,07% -21,69%

2822 18.589.386 0,06% 11.454.059 0,03% 10.823.579 0,03% 8.903.996 0,03% -52,10%

2823 38.430.271 0,12% 34.595.202 0,11% 35.443.611 0,11% 27.872.722 0,09% -27,47%

2824 3.651.159 0,01% 3.277.366 0,01% 3.503.180 0,01% 3.263.616 0,01% -10,61%

2825 106.615.719 0,33% 102.261.128 0,31% 83.812.613 0,27% 79.423.382 0,27% -25,50%

2826 17.679.079 0,06% 16.678.333 0,05% 16.741.211 0,05% 15.484.644 0,05% -12,41%

2827 86.050.889 0,27% 89.273.910 0,27% 84.849.507 0,27% 91.957.663 0,31% 6,86%

2828 33.565.987 0,11% 34.079.073 0,10% 37.070.919 0,12% 38.155.440 0,13% 13,67%

2829 11.955.848 0,04% 9.355.731 0,03% 9.398.226 0,03% 7.330.096 0,02% -38,69%

2830 6.585.315 0,02% 5.326.037 0,02% 3.515.095 0,01% 4.207.054 0,01% -36,11%

2831 4.083.360 0,01% 2.829.878 0,01% 3.327.472 0,01% 2.813.320 0,01% -31,10%

2832 16.332.645 0,05% 17.574.608 0,05% 15.857.091 0,05% 18.980.416 0,06% 16,21%

2833 78.744.209 0,25% 70.997.402 0,22% 78.510.927 0,25% 74.844.807 0,25% -4,95%

2834 35.842.189 0,11% 41.444.286 0,13% 36.154.144 0,12% 38.110.499 0,13% 6,33%

2835 142.399.238 0,45% 139.360.274 0,42% 114.950.026 0,37% 109.592.175 0,37% -23,04%

2836 144.157.052 0,45% 145.569.675 0,44% 133.625.873 0,43% 143.860.458 0,49% -0,21%

2837 9.286.516 0,03% 9.932.675 0,03% 9.736.506 0,03% 10.765.832 0,04% 15,93%

2839 20.572.731 0,06% 19.749.120 0,06% 23.438.134 0,08% 21.932.914 0,07% 6,61%

2840 13.596.108 0,04% 15.512.254 0,05% 12.966.035 0,04% 11.732.190 0,04% -13,71%

2841 47.863.414 0,15% 37.629.873 0,11% 36.935.319 0,12% 41.230.030 0,14% -13,86%

2842 14.821.277 0,05% 15.849.080 0,05% 19.103.273 0,06% 27.746.500 0,09% 87,21%

2843 489.595.583 1,53% 515.421.754 1,57% 433.383.813 1,40% 379.789.366 1,28% -22,43%

2844 2.248.217.644 7,04% 2.013.351.354 6,13% 2.315.261.338 7,48% 1.865.142.113 6,29% -17,04%

2845 14.291.060 0,04% 14.903.494 0,05% 11.401.567 0,04% 10.089.633 0,03% -29,40%

2846 214.082.224 0,67% 162.049.553 0,49% 46.255.600 0,15% 19.795.880 0,07% -90,75%

2847 22.518.561 0,07% 18.528.231 0,06% 20.701.400 0,07% 20.830.133 0,07% -7,50%

2848 462.156 0,00% 505.922 0,00% 168.581 0,00% 149.196 0,00% -67,72%

2849 81.218.082 0,25% 76.131.070 0,23% 64.209.978 0,21% 66.000.231 0,22% -18,74%

2850 18.209.234 0,06% 16.765.115 0,05% 13.680.957 0,04% 14.933.743 0,05% -17,99%

2852 7.824.350 0,02% 7.043.736 0,02% 7.871.945 0,03% 7.743.420 0,03% -1,03%

2853 9.668.361 0,03% 10.128.649 0,03% 10.795.725 0,03% 12.111.262 0,04% 25,27%

2901 1.120.583.461 3,51% 1.017.773.041 3,10% 1.082.807.325 3,50% 804.971.702 2,71% -28,16%

2902 814.605.303 2,55% 923.063.721 2,81% 945.991.131 3,06% 771.089.298 2,60% -5,34%

2903 367.144.401 1,15% 341.559.269 1,04% 320.823.858 1,04% 313.471.786 1,06% -14,62%
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2904 40.235.761 0,13% 48.756.558 0,15% 56.674.917 0,18% 60.046.928 0,20% 49,24%

2905 564.811.534 1,77% 625.725.087 1,91% 621.315.095 2,01% 619.723.507 2,09% 9,72%

2906 55.736.399 0,17% 54.019.945 0,16% 53.671.164 0,17% 50.880.322 0,17% -8,71%

2907 199.180.142 0,62% 127.658.892 0,39% 144.926.374 0,47% 124.442.117 0,42% -37,52%

2908 6.632.295 0,02% 5.670.546 0,02% 6.208.195 0,02% 7.295.223 0,02% 10,00%

2909 402.918.495 1,26% 435.236.156 1,33% 355.431.818 1,15% 401.960.295 1,36% -0,24%

2910 58.219.487 0,18% 62.237.975 0,19% 63.776.474 0,21% 58.022.084 0,20% -0,34%

2911 6.082.242 0,02% 5.646.109 0,02% 5.531.592 0,02% 5.780.585 0,02% -4,96%

2912 103.368.634 0,32% 97.395.608 0,30% 106.150.660 0,34% 115.574.242 0,39% 11,81%

2913 483.658 0,00% 1.757.130 0,01% 587.516 0,00% 472.831 0,00% -2,24%

2914 188.675.321 0,59% 178.976.215 0,55% 176.784.259 0,57% 183.574.954 0,62% -2,70%

2915 337.311.797 1,06% 311.293.298 0,95% 323.177.570 1,04% 305.818.836 1,03% -9,34%

2916 368.623.812 1,15% 377.880.516 1,15% 343.121.878 1,11% 356.026.743 1,20% -3,42%

2917 378.705.310 1,19% 352.912.115 1,08% 341.181.088 1,10% 332.716.048 1,12% -12,14%

2918 287.510.835 0,90% 308.157.774 0,94% 283.076.274 0,92% 290.960.295 0,98% 1,20%

2919 23.913.992 0,07% 20.245.552 0,06% 22.964.670 0,07% 25.189.842 0,08% 5,34%

2920 40.483.299 0,13% 54.298.520 0,17% 52.008.408 0,17% 60.551.249 0,20% 49,57%

2921 213.009.767 0,67% 181.290.447 0,55% 172.575.989 0,56% 143.670.418 0,48% -32,55%

2922 913.437.497 2,86% 991.709.400 3,02% 342.499.815 1,11% 355.267.759 1,20% -61,11%

2923 87.877.308 0,28% 88.606.350 0,27% 84.679.837 0,27% 84.212.513 0,28% -4,17%

2924 259.667.918 0,81% 306.583.542 0,93% 361.670.855 1,17% 272.061.815 0,92% 4,77%

2925 21.367.364 0,07% 20.590.601 0,06% 16.852.874 0,05% 22.118.136 0,07% 3,51%

2926 258.882.713 0,81% 245.721.048 0,75% 250.565.846 0,81% 239.315.119 0,81% -7,56%

2927 4.918.766 0,02% 4.736.891 0,01% 4.633.921 0,01% 4.923.763 0,02% 0,10%

2928 27.264.738 0,09% 37.055.411 0,11% 58.688.217 0,19% 74.887.234 0,25% 174,6%

2929 68.409.388 0,21% 69.804.804 0,21% 75.116.050 0,24% 71.941.833 0,24% 5,16%

2930 975.015.020 3,05% 1.343.347.936 4,09% 287.839.821 0,93% 201.227.559 0,68% -79,36%

2931 97.702.880 0,31% 98.031.591 0,30% 96.600.017 0,31% 98.622.866 0,33% 0,94%

2932 240.119.316 0,75% 255.332.448 0,78% 196.425.572 0,64% 176.799.734 0,60% -26,37%

2933 2.591.402.451 8,11% 3.370.761.473 10,2% 2.780.169.938 8,99% 1.824.206.238 6,15% -29,61%

2934 464.723.175 1,45% 513.343.039 1,56% 436.888.143 1,41% 465.222.061 1,57% 0,11%

2935 396.927.431 1,24% 329.548.003 1,00% 974.165.521 3,15% 802.161.268 2,70% 102,0%

2936 294.528.405 0,92% 284.439.231 0,87% 259.790.542 0,84% 252.670.142 0,85% -14,21%

2937 1.533.086.568 4,80% 1.782.781.356 5,43% 1.869.592.174 6,04% 2.472.543.433 8,34% 61,28%

2938 41.552.078 0,13% 55.720.363 0,17% 52.177.689 0,17% 47.118.337 0,16% 13,40%

2939 45.577.430 0,14% 48.562.056 0,15% 49.972.768 0,16% 47.383.287 0,16% 3,96%

2940 27.092.265 0,08% 30.598.335 0,09% 37.916.086 0,12% 41.156.250 0,14% 51,91%

2941 538.598.026 1,69% 633.232.824 1,93% 588.960.209 1,90% 738.636.682 2,49% 37,14%

2942 20.553.924 0,06% 20.507.965 0,06% 19.205.798 0,06% 19.845.741 0,07% -3,45%

3201 7.692.810 0,02% 9.324.936 0,03% 10.472.686 0,03% 10.746.488 0,04% 39,70%

3202 9.980.476 0,03% 8.579.422 0,03% 9.911.590 0,03% 9.618.122 0,03% -3,63%

3203 60.072.974 0,19% 53.235.736 0,16% 56.987.444 0,18% 52.280.964 0,18% -12,97%

3204 358.861.151 1,12% 327.907.681 1,00% 324.601.197 1,05% 315.429.329 1,06% -12,10%

3205 4.374.263 0,01% 4.771.815 0,01% 5.265.772 0,02% 5.367.070 0,02% 22,70%
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3206 451.010.109 1,41% 447.742.548 1,36% 403.648.653 1,30% 423.657.510 1,43% -6,06%

3207 80.319.245 0,25% 84.601.103 0,26% 81.186.188 0,26% 66.806.240 0,23% -16,82%

3208 397.590.044 1,24% 403.819.760 1,23% 394.847.502 1,28% 381.386.311 1,29% -4,08%

3209 250.431.130 0,78% 273.170.968 0,83% 266.408.756 0,86% 244.467.333 0,82% -2,38%

3210 26.239.637 0,08% 25.162.502 0,08% 19.591.363 0,06% 22.339.772 0,08% -14,86%

3211 3.353.744 0,01% 3.498.741 0,01% 4.507.483 0,01% 4.806.158 0,02% 43,31%

3212 76.503.049 0,24% 68.352.373 0,21% 70.264.992 0,23% 72.222.138 0,24% -5,60%

3213 24.899.995 0,08% 24.870.461 0,08% 25.597.656 0,08% 29.094.434 0,10% 16,85%

3214 236.089.042 0,74% 231.379.561 0,70% 231.128.555 0,75% 243.230.854 0,82% 3,03%

3215 1.155.450.149 3,62% 1.173.307.772 3,57% 1.169.480.228 3,78% 1.218.682.336 4,11% 5,47%

3402 1.304.522.795 4,08% 1.296.655.696 3,95% 1.270.871.683 4,11% 1.258.848.131 4,24% -3,50%

3403 237.298.474 0,74% 219.821.062 0,67% 227.797.026 0,74% 223.213.858 0,75% -5,94%

3404 124.901.860 0,39% 123.201.014 0,38% 128.495.240 0,42% 137.142.718 0,46% 9,80%

3405 64.539.965 0,20% 70.148.171 0,21% 62.884.634 0,20% 58.186.283 0,20% -9,84%

3406 89.223.790 0,28% 87.725.058 0,27% 85.170.888 0,28% 88.963.535 0,30% -0,29%

3407 21.640.036 0,07% 24.331.756 0,07% 30.352.031 0,10% 28.923.058 0,10% 33,66%

3501 39.179.627 0,12% 37.502.089 0,11% 38.171.895 0,12% 41.461.495 0,14% 5,82%

3502 34.316.327 0,11% 38.989.005 0,12% 43.337.401 0,14% 46.040.755 0,16% 34,17%

3503 47.026.962 0,15% 52.905.166 0,16% 54.150.581 0,18% 56.801.205 0,19% 20,78%

3801 94.217.727 0,29% 88.350.995 0,27% 77.914.089 0,25% 85.305.311 0,29% -9,46%

3802 59.165.954 0,19% 63.787.433 0,19% 69.391.840 0,22% 72.672.073 0,25% 22,83%

3803 5.817.824 0,02% 7.992.494 0,02% 8.413.251 0,03% 12.048.489 0,04% 107,1%

3804 10.710.313 0,03% 13.703.607 0,04% 11.990.456 0,04% 13.146.457 0,04% 22,75%

3805 43.629.377 0,14% 42.506.855 0,13% 37.364.257 0,12% 35.925.776 0,12% -17,66%

3806 76.769.316 0,24% 57.739.330 0,18% 44.974.200 0,15% 56.921.347 0,19% -25,85%

3807 1.952.994 0,01% 2.156.375 0,01% 1.244.216 0,00% 661.865 0,00% -66,11%

3808 1.629.055.709 5,10% 1.753.086.903 5,34% 1.859.899.695 6,01% 2.037.430.884 6,87% 25,07%

3809 120.300.887 0,38% 120.563.748 0,37% 120.165.052 0,39% 120.783.955 0,41% 0,40%

3810 28.313.744 0,09% 44.714.495 0,14% 48.040.061 0,16% 39.218.418 0,13% 38,51%

3811 471.080.050 1,47% 467.136.578 1,42% 522.583.374 1,69% 473.838.986 1,60% 0,59%

3812 137.478.470 0,43% 134.015.463 0,41% 123.768.222 0,40% 123.073.410 0,41% -10,48%

3813 7.233.694 0,02% 8.453.575 0,03% 6.570.996 0,02% 8.169.628 0,03% 12,94%

3814 46.538.040 0,15% 49.736.030 0,15% 47.371.765 0,15% 46.320.732 0,16% -0,47%

3815 281.550.921 0,88% 255.725.468 0,78% 214.811.445 0,69% 216.291.881 0,73% -23,18%

3816 72.177.187 0,23% 64.986.034 0,20% 68.874.106 0,22% 71.862.434 0,24% -0,44%

3817 47.345.750 0,15% 47.903.212 0,15% 39.805.556 0,13% 32.941.213 0,11% -30,42%

3818 249.866.542 0,78% 208.526.594 0,64% 165.870.670 0,54% 193.083.920 0,65% -22,73%

3819 28.789.134 0,09% 31.864.584 0,10% 32.079.419 0,10% 33.949.077 0,11% 17,92%

3820 61.169.500 0,19% 60.307.171 0,18% 62.494.790 0,20% 58.653.958 0,20% -4,11%

3821 71.770.659 0,22% 81.314.545 0,25% 77.542.143 0,25% 77.137.143 0,26% 7,48%

3822 1.087.916.118 3,41% 1.126.856.109 3,43% 1.135.280.806 3,67% 1.062.639.210 3,58% -2,32%

3823 266.927.146 0,84% 272.249.411 0,83% 217.089.597 0,70% 215.283.837 0,73% -19,35%

3824 1.712.493.732 5,36% 1.146.983.912 3,49% 1.167.402.858 3,77% 1.230.722.189 4,15% -28,13%

TOT 31.948.289.236 100% 32.827.382.578 100% 30.932.654.680 100% 29.661.934.464 100% -7,16%

Fonte: Douane Française DGDDI/CID
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Gráfico 26.1 Importação setorial

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.2) Importações francesas originárias do Brasil

Em 2011, as importações provenientes do Brasil alcançaram € 145,5 milhões ou 0,5% do total 
setorial. Em 2014, o setor registrou importações do Brasil de € 89 milhões ou 0,27% do total setorial 
importado pelo país. As importações setoriais do Brasil registraram, portanto, variação negativa de 
38,84% no período 2011-2014. 

As posições importadas do Brasil que mais se destacaram no setor foram: 2844 - Elementos 
químicos radioativos e isótopos radioativos (incluídos os elementos químicos e isótopos físseis ou 
férteis), e seus compostos; misturas e resíduos contendo esses produtos; e 2845 - Isótopos não incluídos 
na posição 2844, seus compostos, inorgânicos ou orgânicos, de constituição química definida ou não, 
que registraram importações, em 2011, de € 36,6 milhões ou 25,21% do total registrado para o setor; e 
em 2014, importou € 34,7 milhões ou 5,32% do total das importações do setor, com variação negativa 
de 5,32% no período 2011-2014.  

Tabela 26.2 Importações originárias do Brasil, 2011-2014 (valores em €)
SH4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.% Δ% 2011-2014
2801 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
2802 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
2803 4.424.172 3,04% 95.596 0,12% 345.623 0,38% 257.324 0,29% -94,18%
2804 13.777 0,01% 0 0,00% 1.044 0,00% 0 0,00% -100,00%
2805 79.454 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% -100,00%
2806 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
2807 0 0,00% 0 0,00% 2.042 0,00% 156 0,00% 0,00%
2808 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
2809 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
2810 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
2811 0 0,00% 60 0,00% 104 0,00% 168 0,00% 0,00%
2812 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
2813 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
2814 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
2815 0 0,00% 161 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
2816 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
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2817 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
2818 35.979.462 24,72% 8.938.925 11,29% 407.808 0,45% 25.446 0,03% -99,93%
2819 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
2820 941.576 0,65% 1.172.403 1,48% 693.657 0,77% 472.446 0,53% -49,82%
2821 0 0,00% 2.070 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
2822 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
2823 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
2824 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
2825 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
2826 0 0,00% 0 0,00% 1.594 0,00% 0 0,00% 0,00%
2827 329.287 0,23% 194.037 0,24% 334.665 0,37% 708.099 0,80% 115,04%
2828 1.726 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% -100,00%
2829 147.122 0,10% 375.064 0,47% 564.772 0,63% 137.743 0,15% -6,37%
2830 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
2831 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
2832 0 0,00% 0 0,00% 17 0,00% 0 0,00% 0,00%
2833 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
2834 13.286 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% -100,00%
2835 0 0,00% 0 0,00% 14.197 0,02% 30.954 0,03% 0,00%
2836 809 0,00% 2.570 0,00% 8.267 0,01% 2.680 0,00% 231,27%
2837 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
2839 1.465 0,00% 0 0,00% 511 0,00% 0 0,00% -100,00%
2840 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
2841 248 0,00% 0 0,00% 359 0,00% 0 0,00% -100,00%
2842 26 0,00% 0 0,00% 4.500 0,00% 0 0,00% -100,00%
2843 89.769 0,06% 23.352 0,03% 1.698 0,00% 132 0,00% -99,85%
2844 36.692.968 25,21% 21.504.030 27,15% 46.222.964 51,24% 34.741.654 39,03% -5,32%
2845 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
2846 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
2847 0 0,00% 0 0,00% 17 0,00% 0 0,00% 0,00%
2848 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
2849 25.206 0,02% 39.615 0,05% 37.770 0,04% 93.024 0,10% 269,05%
2850 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
2852 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
2853 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
2901 1.631.353 1,12% 97 0,00% 8.207 0,01% 256.638 0,29% -84,27%
2902 16.625.133 11,42% 8.705.327 10,99% 8.418.716 9,33% 14.842.729 16,67% -10,72%
2903 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
2904 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
2905 251.947 0,17% 263.591 0,33% 1.020.194 1,13% 583.503 0,66% 131,60%
2906 189.097 0,13% 225.915 0,29% 247.674 0,27% 294.329 0,33% 55,65%
2907 3.447 0,00% 111.152 0,14% 357 0,00% 0 0,00% -100,00%
2908 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
2909 127.248 0,09% 26.688 0,03% 46.346 0,05% 55.265 0,06% -56,57%
2910 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
2911 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
2912 103.239 0,07% 390.200 0,49% 396.385 0,44% 285.655 0,32% 176,69%
2913 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%



O acesso das exportações brasileiras ao mercado europeu: o caso da França

288

2914 47.340 0,03% 1.933 0,00% 454 0,00% 523.893 0,59% 1006,66%
2915 2.377.278 1,63% 1.301.733 1,64% 1.903.594 2,11% 1.467.117 1,65% -38,29%
2916 96.901 0,07% 63.022 0,08% 72.041 0,08% 39.633 0,04% -59,10%
2917 6.516.003 4,48% 3.140.166 3,96% 12.986 0,01% 169.018 0,19% -97,41%
2918 1.808.643 1,24% 2.272.592 2,87% 1.362.767 1,51% 185.314 0,21% -89,75%
2919 0 0,00% 849 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
2920 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
2921 2.593 0,00% 323.414 0,41% 64 0,00% 289 0,00% -88,85%
2922 6.506.388 4,47% 3.116.753 3,94% 2.865.857 3,18% 5.411.187 6,08% -16,83%
2923 281.158 0,19% 550.079 0,69% 919.869 1,02% 767.002 0,86% 172,80%
2924 124.957 0,09% 101.189 0,13% 133.790 0,15% 129.464 0,15% 3,61%
2925 553.153 0,38% 112.877 0,14% 0 0,00% 0 0,00% -100,00%
2926 3.996.877 2,75% 473.792 0,60% 1.899.856 2,11% 1.305.637 1,47% -67,33%
2927 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
2928 18.014 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% -100,00%
2929 775 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% -100,00%
2930 0 0,00% 30.973 0,04% 131 0,00% 0 0,00% 0,00%
2931 0 0,00% 414.544 0,52% 0 0,00% 449 0,00% 0,00%
2932 17.019 0,01% 243.929 0,31% 10.319 0,01% 62.853 0,07% 269,31%
2933 280.681 0,19% 1.740.383 2,20% 741.873 0,82% 110.585 0,12% -60,60%
2934 387.437 0,27% 106 0,00% 133.349 0,15% 0 0,00% -100,00%
2935 158 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% -100,00%
2936 10.228 0,01% 10.897 0,01% 100.000 0,11% 48.964 0,06% 378,73%
2937 470 0,00% 0 0,00% 49 0,00% 2.203 0,00% 368,72%
2938 2.733.340 1,88% 2.702.997 3,41% 3.722 0,00% 70.155 0,08% -97,43%
2939 165.323 0,11% 1.791 0,00% 10.817 0,01% 20.527 0,02% -87,58%
2940 113 0,00% 188 0,00% 0 0,00% 481 0,00% 325,66%
2941 134.083 0,09% 279.711 0,35% 403.083 0,45% 820.593 0,92% 512,00%
2942 2.469 0,00% 3.498 0,00% 1.565 0,00% 5.009 0,01% 102,88%
3201 516.549 0,35% 661.581 0,84% 657.193 0,73% 353.367 0,40% -31,59%
3202 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
3203 21.942 0,02% 51.148 0,06% 7.854 0,01% 12.527 0,01% -42,91%
3204 559.622 0,38% 650.412 0,82% 598.326 0,66% 555.277 0,62% -0,78%
3205 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
3206 222.501 0,15% 803.417 1,01% 48.445 0,05% 10.138 0,01% -95,44%
3207 0 0,00% 13.768 0,02% 8.639 0,01% 4.331 0,00% 0,00%
3208 25.484 0,02% 31.617 0,04% 71.206 0,08% 36.400 0,04% 42,83%
3209 3.281 0,00% 2.502 0,00% 4.392 0,00% 3.426 0,00% 4,42%
3210 444 0,00% 0 0,00% 1.120 0,00% 83 0,00% -81,31%
3211 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
3212 169.898 0,12% 1.965 0,00% 1.081 0,00% 17.139 0,02% -89,91%
3213 4.426 0,00% 1.041 0,00% 0 0,00% 17.541 0,02% 296,32%
3214 18.817 0,01% 48.237 0,06% 38.415 0,04% 31.697 0,04% 68,45%
3215 9.870 0,01% 12.193 0,02% 703 0,00% 15.888 0,02% 60,97%
3402 260.833 0,18% 61.800 0,08% 31.831 0,04% 33.447 0,04% -87,18%
3403 31.500 0,02% 44.204 0,06% 15.965 0,02% 18.164 0,02% -42,34%
3404 2.341 0,00% 32 0,00% 74.109 0,08% 28.990 0,03% 1138,36%
3405 217.311 0,15% 559 0,00% 428 0,00% 0 0,00% -100,00%
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3406 1.713 0,00% 83 0,00% 5.249 0,01% 1.188 0,00% -30,65%
3407 0 0,00% 24.931 0,03% 40.695 0,05% 9.102 0,01% 0,00%
3501 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
3502 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
3503 4.729.314 3,25% 5.366.696 6,78% 4.204.909 4,66% 3.044.269 3,42% -35,63%
3801 917.666 0,63% 1.550 0,00% 85.064 0,09% 0 0,00% -100,00%
3802 0 0,00% 0 0,00% 8.565 0,01% 0 0,00% 0,00%
3803 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
3804 0 0,00% 293 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
3805 3.241.339 2,23% 2.553.603 3,22% 1.203.623 1,33% 1.568.915 1,76% -51,60%
3806 2.212.434 1,52% 3.044.118 3,84% 5.713.191 6,33% 10.747.825 12,07% 385,79%
3807 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1.993 0,00% 0,00%
3808 1.660.226 1,14% 498.313 0,63% 2.387.848 2,65% 3.654.051 4,10% 120,09%
3809 2.143 0,00% 76.591 0,10% 46.729 0,05% 48.069 0,05% 2143,07%
3810 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 285 0,00% 0,00%
3811 4.771.324 3,28% 4.199.448 5,30% 3.701.018 4,10% 2.297.034 2,58% -51,86%
3812 0 0,00% 79 0,00% 90.087 0,10% 0 0,00% 0,00%
3813 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 164 0,00% 0,00%
3814 3.339 0,00% 7.772 0,01% 11.451 0,01% 10.754 0,01% 222,07%
3815 0 0,00% 1.866 0,00% 4.786 0,01% 218 0,00% 0,00%
3816 40 0,00% 1.906 0,00% 2.458 0,00% 1.043 0,00% 2507,50%
3817 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
3818 278 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% -100,00%
3819 3.678 0,00% 1.484 0,00% 3.472 0,00% 0 0,00% -100,00%
3820 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 180 0,00% 0,00%
3821 59.167 0,04% 161 0,00% 382 0,00% 2.903 0,00% -95,09%
3822 1.936.824 1,33% 1.863.852 2,35% 1.232.050 1,37% 1.687.444 1,90% -12,88%
3823 74.584 0,05% 23.637 0,03% 68.730 0,08% 15.357 0,02% -79,41%
3824 131.205 0,09% 190.073 0,24% 482.193 0,53% 857.128 0,96% 553,27%
TOT 145.543.311 100% 79.199.201 100% 90.207.881 100% 89.014.655 100% -38,84%

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

Gráfico 26.2 Importação setorial originária do Brasil

Fonte: Douane Française DGDDI/CID
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b.3) Principais concorrentes

Em 2014, o principal país fornecedor de componentes químicos para a França foi a Alemanha 
que lidera o setor químico na Europa, com 21,45% do total. O Brasil ocupou a 31ª posição no ranking 
de fornecedores, com 0,30% da participação total, o que equivale a €89 milhões. Seguiram no ranking: 
Estados Unidos, com 10,38%; Bélgica, com 10,05%; Holanda, com 8,46%; e Reino Unido, com 5,81%. 

Tabela 26.3 - Importações francesas, por país, 2014 (valores em €)
Países 2014 Part. %
Alemanha 6.361.447.252 21,45%
Estados Unidos 3.079.049.573 10,38%
Bélgica 2.981.517.156 10,05%
Holanda 2.510.647.838 8,46%
Reino Unido 1.723.950.876 5,81%
Brasil 89.014.655 0,30%
Total 29.661.934.464 100,00%

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.4) Balança comercial bilateral do setor

O saldo da balança comercial bilateral foi favorável à França com superávits de € 311 milhões, 
em 2011; € 443 milhões, em 2012; € 561,3 milhões, em 2013; e € 724 milhões, em 2014. 

Tabela 26.4 Brasil-França saldo - 2011-2014 (valores em €)
Ano 2011 2012 2013 2014
Exportações francesas 456.627.539  522.406.364  651.517.879  813.107.725  
Importações francesas 145.543.311  79.199.201  90.207.881  89.014.655  
Saldo 311.084.228  443.207.163  561.309.998  724.093.070  

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.5) Potencial exportador brasileiro para o mercado francês

A pauta exportadora geral brasileira em 2014, relacionada aos produtos que compõem o 
setor, permite identificar os itens que se destacaram e oferecem potencial para a implementação de 
ações de promoção comercial orientadas ao mercado francês. Foi o caso, por exemplo, do item 2811 - 
Outros ácidos inorgânicos e outros compostos oxigenados inorgânicos dos elementos não-metálicos, 
que registrou exportações com US$ 2,4 bilhões, 29,80% do total setorial; e de 2901 - Hidrocarbonetos 
acíclicos, que registrou exportações totais de US$ 630,2 milhões, 7,52% do total setorial; e de 2809 
- Pentóxido de difósforo; ácido fosfórico; ácidos polifosfóricos, de constituição química definida ou 
não”, que registrou exportações totais de US$ 576,5 milhões, 6,88% do total setorial. 

Das cinco primeiras posições relacionadas abaixo, observa-se a presença de posições (NCM8) 
no ranking das exportações do Brasil para a França em 2014, são elas: 29022000- Benzeno, 29012900 
- Outros hidrocarbonetos acíclicos não saturados, 28046900 - Outros silícios e 29021990 - Outros 
hidrocarbonetos ciclânicos, ciclênicos, cicloterpênicos. (ver parágrafo b.6 - Perfil tarifário setorial da 
França). As possíveis explicações para este cenário estão sujeitas a análises adicionais que verifiquem 
hipóteses tais como: demanda específica do mercado francês e adoção de estratégias de mercado 
específicas.
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Tabela 26.5 - Exportação 
brasileira 2011 (valores em US$)

SH4 VAL Part%
2818 2.498.849.053 29,80%
2901 630.204.654 7,52%
2902 576.506.672 6,88%
2909 410.041.550 4,89%
2804 342.873.905 4,09%
3808 325.255.812 3,88%
2922 283.389.732 3,38%
3503 268.479.647 3,20%
3402 181.325.374 2,16%
2917 166.010.164 1,98%
2926 164.732.724 1,96%
2933 147.994.739 1,77%
3824 147.884.078 1,76%
2905 136.152.496 1,62%
2918 117.437.123 1,40%
3806 114.890.257 1,37%
2916 99.718.574 1,19%
3208 93.426.075 1,11%
2915 78.715.688 0,94%
2843 75.563.624 0,90%
2825 67.006.946 0,80%
2941 65.458.390 0,78%
3204 56.752.116 0,68%
3809 54.162.362 0,65%
2910 53.320.763 0,64%
3201 50.981.613 0,61%
2907 46.260.019 0,55%
3815 46.245.204 0,55%
3823 45.910.156 0,55%
2934 44.533.206 0,53%
3811 43.729.726 0,52%
2847 41.549.805 0,50%
3206 40.792.152 0,49%
2923 40.235.517 0,48%
3209 38.230.059 0,46%
2849 38.139.314 0,45%
2821 34.463.909 0,41%
2914 33.631.456 0,40%
3207 33.557.737 0,40%
2803 29.660.406 0,35%
3805 29.168.132 0,35%
3817 28.785.913 0,34%
3214 28.286.394 0,34%
2827 24.813.352 0,30%
2809 24.793.515 0,30%

SH4 VAL Part%
3812 22.460.931 0,27%
2924 21.782.858 0,26%
3215 20.829.324 0,25%
2835 19.997.231 0,24%
2815 19.455.906 0,23%
2829 18.150.841 0,22%
2811 17.604.232 0,21%
3801 17.448.355 0,21%
3816 16.630.893 0,20%
2931 15.753.009 0,19%
2836 14.530.881 0,17%
2814 13.359.852 0,16%
3822 11.997.607 0,14%
3212 11.372.759 0,14%
3820 10.753.566 0,13%
2938 10.640.649 0,13%
2906 10.435.976 0,12%
3202 10.259.819 0,12%
2833 9.407.328 0,11%
3403 8.689.962 0,10%
2837 8.306.328 0,10%
2920 7.812.337 0,09%
2939 7.721.100 0,09%
2820 7.697.869 0,09%
3404 7.530.083 0,09%
2801 7.391.355 0,09%
3810 7.150.035 0,09%
2830 6.975.283 0,08%
2932 6.790.333 0,08%
3814 6.527.149 0,08%
2903 6.341.382 0,08%
2921 6.191.286 0,07%
3213 5.579.802 0,07%
3203 5.358.577 0,06%
3802 5.347.088 0,06%
3406 5.192.428 0,06%
3819 5.036.704 0,06%
2839 4.898.504 0,06%
2841 4.490.925 0,05%
2912 4.327.189 0,05%
3211 4.285.001 0,05%
2937 4.218.068 0,05%
2942 4.107.182 0,05%
2925 3.801.323 0,05%
3405 3.651.276 0,04%
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SH4 VAL Part%
2936 3.185.331 0,04%
2842 2.898.881 0,03%
3821 2.619.869 0,03%
2826 2.337.722 0,03%
2817 2.240.082 0,03%
2828 2.226.700 0,03%
2930 2.109.470 0,03%
3803 2.043.829 0,02%
2929 1.907.001 0,02%
2824 1.453.951 0,02%
3407 1.365.136 0,02%
3210 1.332.865 0,02%
2850 1.157.128 0,01%
2904 920.582 0,01%
3502 764.766 0,01%
2808 712.457 0,01%
2822 697.923 0,01%
2940 642.593 0,01%
2832 640.519 0,01%
2819 581.884 0,01%
2935 546.244 0,01%
2919 450.929 0,01%
2840 416.216 0,00%
3807 359.833 0,00%
2844 343.849 0,00%
2816 325.073 0,00%

2823 267.182 0,00%
2834 260.958 0,00%
2928 195.896 0,00%
2927 179.446 0,00%
2911 167.014 0,00%
2805 148.497 0,00%
3205 143.059 0,00%
2812 117.866 0,00%
2908 88.880 0,00%
2810 43.371 0,00%
2853 27.050 0,00%
2807 21.940 0,00%
3804 18.809 0,00%
2806 15.153 0,00%
3813 14.850 0,00%
3501 10.429 0,00%
2802 6.678 0,00%
2813 3.858 0,00%
2846 3.110 0,00%
2831 2.912 0,00%
2852 257 0,00%
3818 18 0,00%
2845 0 0,00%
2848 0 0,00%
2913 0 0,00%
TOT 8.384.228.755 100,00%

Fonte: MDIC - http://aliceweb2.mdic.gov.br

b.6) Perfil tarifário setorial da França

Segundo os dados do Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior, (AliceWeb), 
da SECEX/MDIC, as posições que registraram as exportações mais elevadas do Brasil para a França 
no ano de 2014 foram: 29022000 - Benzeno; 29012900 – Outros hidrocarbonetos acíclicos não 
saturados; 28046900 - Outros silícios; 35030019 - Outras gelatinas e seus derivados; 29021990 - Outros 
hidrocarbonetos ciclânicos, ciclênicos, cicloterpênicos. 

As tarifas aduaneiras para os países do grupo Erga Omnes, no qual o Brasil se encontra, existem 
proibições de alguns produtos para a importação ao público geral. Outras substâncias destinadas ao 
uso profissional estão sujeitas a fixação de etiquetas com uma frase alertando risco: “Apenas para 
utilização profissional”.

Para a categoria 35030019 - Outras gelatinas e seus derivados - é necessária apresentação 
de certificação especial. O Brasil se beneficia da suspensão tarifária por aptidão de volume, na qual a 
isenção é efetivada mediante a apresentação de um certificado de aeronavegabilidade ou declaração na 
fatura conforme Reg nº 1147/2002, JO L170/2002. 
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As posições deste setor são submetidas às tarifas aplicáveis a países terceiros (tarifa erga 
omnes, aplicável uniformemente para todos os países) e à tarifa de integração na nomenclatura pautal 
europeia, mediante a apresentação de um certificado de origem. Para as posições 29022000, 29012900 
e 29021990 não há cobrança de tarifas aduaneiras. Para a posição 28046900 a tarifa aduaneira é de 
5,5%, e para a posição 35030019, de 7,7%. Para as posições restantes, é possível proceder a análise 
tarifária através do site do ProDouane da alfândega francesa, nomeadamente na sua seção “RITA”.

c) Procedimentos normativos de caráter geral para a importação

São necessários certificados de importação específicos para determinados produtos do setor, 
com atestação realizada por autoridades específicas para análise da natureza e pureza do produto, 
antes de ser colocado no mercado francês. 

d) Barreiras à importação

Não há registros de restrições às importações originárias do Brasil do setor químico.

e) Principais feiras e eventos do setor na França

As principais feiras do setor na França são: Petrochim [http://www.petrochim.fr/2015/fr] 
realizada em Liseux, em junho, e PCH Meetings [http://www.pchmeetings.com/fr/ ], realizada em 
março, em Lyon.





27 - Setor de Revestimentos
Cerâmicos
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27. Setor de Revestimentos Cerâmicos

Capítulo e posições tarifárias do Sistema Harmonizado sobre os quais trata esta seção:

69: Produtos cerâmicos:
6901 Tijolos, blocos, ladrilhos e outras peças cerâmicas de farinhas siliciosas fósseis (por 
exemplo, kieselguhr, tripolita, diatomita) ou de terras siliciosas semelhantes;
6902 Tijolos, blocos, telhas e peças de cerâmica de construção semelhante, refratários (exceto 
os da siliciosas fósseis nem de terras siliciosas semelhantes);
6903 Retortas, cadinhos, muflas, bocais, tampões, suportes, copelas, tubos, tubulações, 
dutos e outros produtos cerâmicos refratários (excluindo farinhas siliciosas fósseis ou de 
terras siliciosas semelhantes, tijolos refratários, e, ladrilhos e peças cerâmicas de construção 
semelhante refratária);
6904 Tijolos para construção, blocos de pavimentação, de apoio ou de enchimento azulejos 
e similares. cerâmica (excluindo farinhas siliciosas fósseis ou de terras siliciosas semelhantes, 
tijolos, blocos, telhas e peças de cerâmica de construção análoga, refratários da posição 6902, 
com exceção telhas, “pavers” calcinados pavimentação de pedra, lareira e revestimento No. 
6907 e 6908);
6905 Azulejos, chaminé, forros fumo, ornamentos arquitetônicos e outros produtos cerâmicos 
para construção (exceto de farinhas siliciosas fósseis ou de terras siliciosas semelhantes, peças 
cerâmicas e tubos e outras peças de construção para drenagem e fins semelhantes);
6906 Tubos, condutas, caleiras e acessórios para tubos, peças de tubos, acessórios para 
tubos e outros acessórios para tubos, de cerâmica (exceto farinhas siliciosas fósseis ou de 
terras siliciosas semelhantes, produtos cerâmicos refratários, liderados selagem fumo; tubos 
especialmente concebidos para uso laboratorial; isolamento bainhas, as suas peças de ligação 
e outros acessórios de uso elétrico);
6907 Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou revestimento, não vidrados nem 
esmaltados, de cerâmica; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, não vidrados 
nem esmaltados, de cerâmica, mesmo com suporte;
6908 Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou revestimento, vidrados ou esmaltados, 
de cerâmica; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, vidrados ou esmaltados, 
de cerâmica, mesmo com suporte.

a) Panorama geral do mercado francês de revestimentos cerâmicos

O setor de revestimentos cerâmicos na França é constituído por cerca de 78 empresas 
fabricantes, 63 atacadistas, empregando cerca de 5.900 trabalhadores. O faturamento anual é de € 942 
milhões. Na França, as empresas do setor, em sua maioria, são de pequeno porte, geralmente com 
menos de vinte operários. 

O setor continua fragmentado, com mais da metade das unidades de produção sendo de 
propriedade de grupos estrangeiros. As principais regiões produtoras localizam-se no Norte e Leste do 
país. O Nord-Pas-de-Calais concentra 20% força de trabalho das empresas médias e grandes.

As principais empresas do setor são: B.S.A. Produits Céramiques, Carofrance Céramiques S.A, 
Cérabati Céramiques, Céramiques du Champlain, Compagnie Européenne de Céramiques S.A, Desvres, 
France Ceram S.A, Sarreguemines Bâtiment e Villeroy et Boch. 
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O setor de revestimentos cerâmicos tem sua demanda diretamente influenciada pelas 
flutuações do nível de atividade da construção civil. A demanda também depende do poder aquisitivo 
dos consumidores e sua capacidade de investimento em imóveis, compra e reforma; tendências de 
design e utilização de novos materiais; qualidade do produto em termos de estética, durabilidade, 
resistência a manchas e rupturas, requisitos de manutenção de baixo custo e de simples operação, 
entre outros aspectos.

Desde 2005, a produção francesa vem apresentando queda, e contraiu 52% em 2013. No 
entanto, o volume de negócios aumentou 2% no mesmo ano. A indústria sofre com os preços elevados 
da matéria-prima, é e impactada pela concorrência da cerâmica chinesa. Vale ressaltar que a União 
Europeia vem adotando barreiras alfandegárias por meio de tarifas, chegando até 17%, como medida 
protecionista ao mercado francês.

Em 2012, os principais grupos de produtos e seus respectivos faturamentos foram: refratários, 
com € 359,6 milhões; produtos sanitários, com € 300,3 milhões; telhas, com € 160 milhões; porcelanato 
e cerâmica, com € 121,6 milhões.

As principais entidades representativas do setor são: Confédération des Industries Céramiques 
de France e ICV-Industrie Céramique.

b)  Análise estatística de comércio exterior 

A presente análise contempla posições da NCM pertencentes aos seguintes capítulos: 69: 
Produtos cerâmicos. O parágrafo b.6 que trata da posição tarifária do setor foi elaborado através das 
cinco primeiras posições das importações francesas originárias do Brasil para o mercado francês no 
ano de 2014 através dos códigos NCM8. 

Os números foram obtidos através do banco de dados do sítio ProDouane da alfândega 
francesa sobre tarifas de importação. Para obtenção de maiores detalhes das demais posições tarifárias 
é recomendável acessar a página do “RITA Encyclopédie” que trata da regulamentação francesa e da 
União Europeia aplicável aos desembaraços aduaneiros originários do Brasil.

b.1) Importações francesas gerais

O setor registrou, em 2011, importações no valor de €1,1 bilhão, 0,2% do total geral 
importado pelo país naquele ano. Em 2014, o setor registrou importação de €1 bilhão, 0,2% do total 
geral importado pelo país. As importações totais do setor de revestimentos cerâmicos na França 
registraram variação negativa de 9,59% no período 2011-2014.

A posição que mais se destacou no setor foi a 6908 - Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação 
ou revestimento, vidrados ou esmaltados, de cerâmica; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para 
mosaicos, vidrados ou esmaltados, de cerâmica, mesmo com suporte, que registrou importações, em 
2011, de € 757,2 milhões ou 64,43% do total para o setor, e, em 2014, € 678,9 milhões, 63,89% do total 
das importações do setor, com variação negativa de 10,35% no período 2011-2014. 
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Tabela 27.1 - Importações gerais França-Mundo 2011-2014 (valores em €)
SH4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.% Δ% 2011-

2014
6901 4.708.171 0,40% 3.478.111 0,31% 3.188.746 0,30% 4.003.903 0,38% -14,96%
6902 96.563.366 8,22% 89.459.077 8,05% 88.850.479 8,34% 86.852.824 8,17% -10,06%
6903 53.513.274 4,55% 47.504.740 4,28% 53.685.062 5,04% 55.381.200 5,21% 3,49%
6904 19.302.060 1,64% 21.268.081 1,91% 19.087.901 1,79% 16.062.378 1,51% -16,78%
6905 25.187.064 2,14% 21.746.601 1,96% 21.132.911 1,98% 20.198.927 1,90% -19,80%
6906 8.781.659 0,75% 9.043.427 0,81% 7.928.749 0,74% 7.505.877 0,71% -14,53%
6907 210.038.654 17,87% 193.790.621 17,44% 192.862.908 18,11% 193.756.722 18,23% -7,75%
6908 757.271.087 64,43% 724.825.413 65,23% 678.178.654 63,68% 678.905.838 63,89% -10,35%
TOT 1.175.365.335 100% 1.111.116.071 100% 1.064.915.410 100% 1.062.667.669 100% -9,59%

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

Gráfico 27.1 Importação setorial

 
Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.2) Importações francesas originárias do Brasil

Em 2011, as importações do Brasil alcançaram € 1,3 milhão ou 0,1% do total setorial das 
importações francesas. Em 2014, o setor registrou importações do Brasil de € 1,1 milhão ou 0,16% 
do total setorial importado pelo país. As importações setoriais originárias do Brasil registraram uma 
variação negativa de 19,91% no período 2011-2014.

Assim como nas exportações francesas gerais, a posição que mais se destacou no setor 
nas importações do Brasil foi 6908 - Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou revestimento, 
vidrados ou esmaltados, de cerâmica; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, vidrados 
ou esmaltados, de cerâmica, mesmo com suporte - que registrou importações, em 2011, de € 1,3 
milhão ou 77,57% do total registrado para o setor; e em 2014, importou € 882 mil ou 80,08% do total 
das importações do setor, com variação negativa de 17,32% no período 2011-2014.

Análises adicionais são necessárias para que seja possível compreender com mais profundidade 
o motivos para os baixos volumes das importações do Brasil. Entretanto, é possível observar que os 
principais fornecedores de revestimentos cerâmicos para a França são países da Europa, especialmente 
a Itália e Espanha, líderes mundiais do setor, com 67% do mercado mundial.
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Tabela 27.2 Importações originárias do Brasil, 2011-2014 (valores em €)
SH4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.% Δ% 2011-

2014
6901 2.068 0,15% 3.942 0,24% 532 0,05% 1.393 0,13% -32,64%
6902 180.525 13,12% 365.281 21,85% 12.170 1,25% 35.754 3,24% -80,19%
6903 21.746 1,58% 551 0,03% 70.217 7,21% 92.542 8,40% 325,56%
6904 528 0,04% 4.307 0,26% 849 0,09% 0 0,00% -100,00%
6905 18.678 1,36% 19.584 1,17% 4.188 0,43% 780 0,07% -95,82%
6906 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% #DIV/0!
6907 76.041 5,53% 78.457 4,69% 215.083 22,09% 88.821 8,06% 16,81%
6908 1.067.339 77,57% 1.179.536 70,56% 663.509 68,14% 882.454 80,08% -17,32%
6909 9.000 0,65% 19.945 1,19% 7.217 0,74% 258 0,02% -97,13%
TOT 1.375.925 100% 1.671.603 100% 973.765 100% 1.102.002 100% -19,91%

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

Gráfico 27.2 Importação setorial originária do Brasil

 
Fonte: MDIC - http://aliceweb2.mdic.gov.br

b.3) Principais concorrentes

Em 2014, o principal país fornecedor de revestimentos cerâmicos para a França foi a Itália, com 
51,82% do total. O Brasil ocupou a 24ª posição no ranking de fornecedores, com 0,10% da participação 
total ou € 1,1 milhão. Seguiram-se no ranking: Espanha, com 19,48%; Alemanha, com 6,23%; Portugal, 
com 5,61%; e Bélgica, com 2,99%. Vale destacar, como mencionado no parágrafo anterior, que Itália e 
Espanha figuram como os principais exportadores mundiais do setor, concentrando 67% do volume 
mundial de exportações.

Tabela 27.3 - Importações francesas, por país, 2014 (valores em €)
Países 2014 Part %
Itália 550.699.352 51,82%
Espanha 207.040.936 19,48%
Alemanha 66.197.219 6,23%
Portugal 59.587.555 5,61%
Bélgica 31.749.994 2,99%
Brasil 1.101.744 0,10%
Total 1.062.667.669 100,00%

Fonte: Douane Française DGDDI/CID
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b.4) Balança comercial bilateral do setor

O saldo da balança comercial bilateral foi favorável à França, com superávits de € 13,3 milhões, 
em 2011; € 8,7 milhões, em 2012; € 3,6 milhões, em 2013; e € 4,3 milhões em 2014. Há registro 
de exportações de revestimentos cerâmicos brasileiros para a França, em valores significativamente 
inferiores ao fluxo contrário, conforme tabela abaixo.

Tabela 27.4 Brasil-França saldo 2011-2014 (valores em €)
Ano 2011 2012 2013 2014
Exportações francesas 14.729.303 10.377.447 4.648.825 5.471.201 
Importações francesas 1.375.925 1.671.603 973.765 1.102.002
Saldo 13.353.378 8.705.844 3.675.060 4.369.199

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.5) Potencial exportador brasileiro para o mercado francês

O exame da pauta exportadora brasileira para o mundo em 2014, relacionada aos produtos 
que compõem o setor, permite identificar os itens que se destacaram e oferecem potencial para a 
implementação de ações de promoção comercial orientadas ao mercado francês. Foi o caso, por 
exemplo, do item 6908 - Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou revestimento, vidrados ou 
esmaltados, de cerâmica; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, vidrados ou esmaltados, 
de cerâmica, mesmo com suporte -, que registrou exportações de US$ 273,4 milhões ou 73,62% do 
total setorial; de 6902 - Tijolos, blocos, telhas e peças de cerâmica de construção semelhante, refratários 
(exceto os da siliciosas fósseis nem de terras siliciosas semelhantes), que registrou exportações totais 
de US$ 59,8 milhões ou 16,11% do total setorial.

Tabela 27.5 - Exportação brasileira 2014 (valores em US$)
SH4 VAL Part%
6908 273.474.630 73,62%
6902 59.843.171 16,11%
6903 21.863.717 5,89%
6907 9.001.799 2,42%
6909 3.544.808 0,95%
6905 2.364.521 0,64%
6904 1.347.316 0,36%
6901 10.381 0,00%
6906 126 0,00%
TOTAL 371.450.469 100,00%

Fonte: MDIC - http://aliceweb2.mdic.gov.br

b.6)  Perfil tarifário setorial da França

Segundo dados do Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior, (AliceWeb), 
da SECEX/MDIC,  em 2014, houve registro de exportações brasileiras para a França de apenas três 
posições: 69021018 - Outros tijolos refratários magnesianos ou à base de óxido de cromo; 69032090 
– Outros produtos cerâmicos refratários, que contenham, em peso, mais de 50 % de alumina (Al2O3) 
ou de uma mistura ou combinação de alumina e sílica (SiO2); 69089000 - Outros ladrilhos, etc., de 
cerâmica, vidrados, esmaltados. Para as posições 69032090 e 69089000 a tarifa aduaneira é de 5%, e, 
para a posição 69021018, de 2%.
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c) Procedimentos normativos de caráter geral para a importação

São necessários certificados de importação especiais com a atestação realizada por autoridades 
francesas quanto à natureza do produto antes de ser inserido no mercado francês. 

d) Barreiras à importação

A própria natureza do produto, cujos custos de transporte representam peso significativo no 
valor final da mercadoria, estabelece uma proteção natural de mercado ou barreira não tarifária, o 
que tende a restringir o comércio francês de revestimentos cerâmicos às áreas geográficas próximas, 
prejudicando as exportações brasileiras.

e) Principais feiras e eventos do setor na França

A principal feira do setor na França é: Ceramic Network, realizada em Limoges, em junho 
[http://www.ceramic-network.fr/fr/] 



28 - Rochas Ornamentais
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28. Rochas Ornamentais

Capítulo e posições tarifárias do Sistema Harmonizado sobre os quais trata esta seção:

25: Sal; enxofre; terras e pedras; gesso, cal e cimento:
2514 Ardósia, mesmo desbastada ou simplesmente cortada à serra ou por outro meio, em 
blocos ou placas de forma quadrada ou retângula;
2515 Mármores, travertinos, granitos belgas e outras pedras calcárias de cantaria ou de construção, 
de densidade aparente igual ou superior a 2,5, e alabastro, mesmo desbastados ou simplesmente 
cortados à serra ou por outro meio, em blocos ou placas de forma quadrada ou retangular;
2516 Granito, pórfiro, basalto, arenito e outras pedras de cantaria ou de construção, mesmo 
desbastados ou simplesmente cortados à serra ou por outro meio, em blocos ou placas de 
forma quadrada ou retangular.

68: Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes:
6801 Pedras para calcetar, meios-fios e placas (lajes) para pavimentação, de pedra natural 
(exceto a ardósia);
6802 Pedras de cantaria ou de construção (exceto de ardósia) trabalhadas e obras destas 
pedras, exceto as da posição 68.01; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, de 
pedra natural (incluída a ardósia), mesmo com suporte; grânulos, fragmentos e pós, de pedra 
natural (incluída a ardósia), corados artificialmente;
6803 Ardósia natural trabalhada e obras de ardósia natural ou aglomerada. 

a) Panorama geral do mercado francês de rochas ornamentais

O setor francês de rochas ornamentais e de construção constitui 4% do mercado da construção. 
O setor é integrado por cerca de 800 empresas especializadas na extração e transformação da pedra 
natural, que faturam cerca de € 623 milhões por ano. Aproximadamente 458.000 m3 de pedras são 
extraídas anualmente, entre outras, granito, calcário, mármore, arenito, ardósia e lava. O granito e o 
calcário representam 97% do volume extraído e 90% do volume de negócios gerado por todo o setor.

No final de 2013, dentre as 4.208 explorações que possuem autorização de funcionamento, 559 
(13%) localizavam-se em regiões metropolitanas. Essas últimas tiveram suas operações direcionadas 
para o fornecimento de rochas ornamentais ou de agregados para a construção civil. As principais 
regiões produtoras são: Aquitaine, Bourgogne, Languedoc-Roussillon, Poitou-Charentes e Provence-
Alpes-Côte d’Azur, onde se concentram 65% das pedreiras, totalizando 191 unidades produtivas.

O mercado consumidor de rochas ornamentais na França é bem diversificado. A construção 
civil é o principal cliente do setor, sendo responsável por aproximadamente 50% do faturamento. 
Em paralelo, o setor se depara com uma fragilidade: o baixo consumo anual per capita de pedras de 
(0,52m2), ocupando o 16° lugar no mundo e muito baixo entre os países industrializados.

Países asiáticos fornecem ao mercado francês com produtos de baixo custo, dificultando a 
concorrência brasileira. Em contrapartida, a França vem adotando medidas protecionistas exigindo 
segurança, origem e sustentabilidade dos produtos. 

As principais entidades do setor são: Syndicat National des Industries de Roches Ornementales 
et de Construction, Alliance des minerais, minéraux industriels et métaux (A3M) e Union Nationale des 
Industries de Carrières et Matériaux de Construction. 
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b) Análise estatística de comércio exterior 

A presente análise contempla posições da NCM pertencentes aos seguintes capítulos: 25: Sal; 
enxofre, terras e pedras; gesso, cal e cimento; 68: Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de 
matérias semelhantes.  O parágrafo b.6 que trata da posição tarifária do setor foi elaborado através das 
cinco primeiras posições das importações francesas originárias do Brasil para o mercado francês no ano de 
2014 através dos códigos NCM8. Os números foram obtidos através do banco de dados do site ProDouane 
da alfândega francesa sobre tarifas de importação. Para obtenção de maiores detalhes das demais posições 
tarifárias é recomendável acessar o site na página do “RITA Encyclopédie” que trata da regulamentação 
francesa e da União Europeia aplicável aos desembaraços aduaneiros originários do Brasil.

b.1) Importações francesas gerais

O setor registrou, em 2011, importações no valor de € 458,2 milhões ou 0,1% do total geral 
importado pelo país naquele ano. Em 2014, o setor registrou importação de € 427,4 milhões ou 0,1% 
do total geral importado pelo país. As importações totais do setor de revestimentos cerâmicos na 
França registraram variação negativa de 6,72% no período 2011-2014.

A posição que mais se destacou no setor foi 6802 - Pedras de cantaria ou de construção (exceto de 
ardósia) trabalhadas e obras destas pedras, exceto as da posição 6801; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, 
para mosaicos, de pedra natural (incluída a ardósia), mesmo com suporte; grânulos, fragmentos e pós, 
de pedra natural (incluída a ardósia), corados artificialmente -, que registrou importações, em 2011, de 
€171,6 milhões ou 37,46% do total para o setor e, em 2014, importou 168,5 milhões ou 39,43% do total 
das importações do setor, com variação negativa 1,82% no período 2011-2014. 

Tabela 28.1 - Importações gerais França-Mundo 2011-2014 (valores em €)
SH4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.% Δ% 2011-

2014
2514 16.893.654 3,69% 13.372.225 2,80% 12.784.489 2,78% 12.164.451 2,85% -27,99%
2515 9.832.476 2,15% 10.752.884 2,25% 11.912.612 2,59% 10.277.678 2,40% 4,53%
2516 48.205.523 10,52% 57.907.794 12,13% 50.050.008 10,88% 37.862.628 8,86% -21,46%
6801 62.826.448 13,71% 76.074.647 15,93% 86.416.069 18,78% 61.108.732 14,30% -2,73%
6802 171.668.715 37,46% 180.842.035 37,87% 172.507.280 37,49% 168.546.572 39,43% -1,82%
6803 148.831.205 32,48% 138.523.594 29,01% 126.425.679 27,48% 137.481.368 32,16% -7,63%
TOT 458.258.021 100% 477.473.179 100% 460.096.137 100% 427.441.429 100% -6,72%

 Fonte: Douane Française DGDDI/CID

    Gráfico 28.1 Importação setorial

Fonte: Douane Française DGDDI/CID
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b.2) Importações francesas do Brasil

Em 2011, as importações do Brasil alcançaram valor de € 8 milhões, 1,8% do total setorial das 
importações francesas. Em 2014, o setor registrou importações do Brasil de € 5,7 milhões ou 1,67% 
do total setorial importado pelo país. As importações setoriais originárias do Brasil registraram uma 
variação negativa de 28,13% no período 2011-2014.

A posição importada do Brasil que mais se destacou no setor foi 2516 - Granito, pórfiro, 
basalto, arenito e outras pedras de cantaria ou de construção, mesmo desbastados ou simplesmente 
cortados a serra ou por outro meio, em blocos ou placas de forma quadrada ou retangular -, que 
registrou importações, em 2011, de € 4 milhões, 49,97% do total registrado para o setor, e, em 2014, € 
3 milhões, 52,24%, com variação negativa  de 24,86% no período 2011-2014. 

Tabela 28.2 Importações originárias do Brasil, 2011-2014 (valores em €)
SH4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.% Δ% 2011-

2014
2514 388.391 4,82% 283.484 3,96% 317.551 5,69% 158.669 2,74% -59,15%
2515 104.567 1,30% 91.914 1,28% 27.777 0,50% 1.750 0,03% -98,33%
2516 4.025.123 49,97% 3.680.057 51,43% 3.395.255 60,79% 3.024.399 52,25% -24,86%
6801 1.282.851 15,93% 1.121.936 15,68% 711.915 12,75% 1.283.892 22,18% 0,08%
6802 1.410.147 17,51% 1.125.816 15,73% 331.604 5,94% 665.753 11,50% -52,79%
6803 843.490 10,47% 851.881 11,91% 801.187 14,34% 654.162 11,30% -22,45%
TOT 8.054.569 100% 7.155.088 100% 5.585.289 100% 5.788.625 100% -28,13%

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

Gráfico 28.2 Importação setorial originária do Brasil

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.3) Principais concorrentes

Em 2014, o principal país fornecedor de rochas ornamentais para a França foi a Espanha, com 
35,52% do total. O Brasil ocupou a 9ª posição no ranking de fornecedores, com 1,35% da participação 
total, o que equivale a € 5,7 milhões. 
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Tabela 28.3 - Importações francesas, por país, 2014 (valores em €)
Países 2014 Part % Rank
Espanha 151.825.441 35,52% 1
China 53.644.888 12,55% 2
Itália 43.735.165 10,23% 3
Turquia 39.746.387 9,30% 4
Índia 31.906.849 7,46% 5
Brasil 5.788.625 1,35% 9
Total 427.441.429 100,00%

 Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.4) Balança comercial bilateral do setor

O saldo da balança comercial bilateral foi favorável ao Brasil, com superávits de €8 milhões, 
em 2011; €7,1 milhões, em 2012; €5,4 milhões, em 2013; e €5,7 milhões, em 2014. Há registro de 
exportações rochas ornamentais francesas para o Brasil, em valores significativamente inferiores ao 
fluxo contrário, conforme tabela abaixo.

Tabela 28.4 Brasil-França saldo 2011-2014 (valores em €)
Ano 2011 2012 2013 2014
Exportações francesas 18.161  19.001  103.894  5.060  
Importações francesas 8.054.569 7.155.088 5.585.289 5.788.625
Saldo -8.036.408  -7.136.087  -5.481.395  -5.783.565  

 Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.5) Potencial exportador brasileiro para o mercado francês

O exame da pauta exportadora brasileira para o mundo em 2014, relacionada aos produtos 
que compõem o setor, permite identificar os itens que se destacaram e oferecem potencial para a 
implementação de ações de promoção comercial orientadas ao mercado francês. Foi o caso, por 
exemplo, de 6802 - Pedras de cantaria ou de construção (exceto de ardósia) trabalhadas e obras 
destas pedras, exceto as da posição 68.01; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, de 
pedra natural (incluída a ardósia), mesmo com suporte; grânulos, fragmentos e pós, de pedra natural 
(incluída a ardósia), corados artificialmente -, que registrou exportações de US$ 950,8 milhões ou 
75,44% do total setorial; de 2516 - Granito, pórfiro, basalto, arenito e outras pedras de cantaria ou de 
construção, mesmo desbastados ou simplesmente cortados à serra ou por outro meio, em blocos ou 
placas de forma quadrada ou retangular”, que registrou exportações totais de US$ 240,9 milhões ou 
19,11% do total setorial.

Tabela 28.5 - Exportação brasileira 2014 (valores em US$)
SH4 VAL Part%
6802 950.872.092 75,44%
2516 240.924.540 19,11%
6803 46.471.870 3,69%
6801 14.076.629 1,12%
2515 7.334.527 0,58%
2514 827.582 0,07%
TOTAL 1.260.507.240 100,00%

Fonte: MDIC - http://aliceweb2.mdic.gov.br
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b.6) Perfil tarifário setorial da França

Segundo os dados do Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior, (AliceWeb), 
da SECEX/MDIC, as posições que registraram as exportações mais elevadas do Brasil para a França no 
ano de 2014 foram: 25161100 - Granito em bruto ou desbastado; 25161200 – Granito, simplesmente 
cortado a serra ou por outro meio, em blocos ou placas de forma quadrada ou retangular; 68010000 - 
Pedras para calcetar, meios-fios e placas (lajes) para pavimentação, de pedra natural (exceto a ardósia); 
68022300 -  Granito, simplesmente talhados ou serrados, de superfície plana ou lisa; 68022900 - Outras 
pedras de cantaria, simplesmente talhadas ou serradas, de superfície plana ou lisa. 

Observa-se que com exceção das posições 68022300 e 68022900, as quais a tarifa de 
importação é de 1,7% as demais categorias não possuem taxas aduaneiras. Para as posições restantes, 
pode-se obter análise tarifária através do sítio do ProDouane da aduana francesa, seção “RITA”.

c) Procedimentos normativos de caráter geral para a importação

São necessários certificados de importação especiais com a atestação realizada através de 
autoridades francesas quanto à natureza do produto antes da comercialização em território francês.

d) Barreiras à importação

Em função da crescente invasão de pedras importadas de origem incerta em território 
francês, no que concerne a qualidade e procedência dos produtos, exigências são impostas de modo 
que seja possível verificar os procedimentos adotados na cadeia abrangente entre a extração e venda, 
passando pelo transporte e armazenagem.

Assim, a França vem adotando barreiras técnicas não comerciais que visam a estruturar 
a importação de rochas ornamentais por meio de ações e procedimentos relacionados à avaliação 
ambiental dos produtos e rastreabilidade. Documentos como “DNA da pedra” e IG “Indication 
Géographique” são maneiras de reconhecer a qualidade de produtos quanto à procedência e 
sustentabilidade.

e) Principais feiras e eventos do setor na França

As principais feiras do setor na França são: Salon Funéraire - Salon professionnel international 
de l’art funéraire, em Paris, de 19 a 21 de novembro [http://www.salon-funeraire.com/]; Rendez-vous 
de la Matière, em Paris, de 22 e 23 de março [http://www.rendezvousdelamatiere.com].





29 - Setor Siderúrgico e Metais
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29. Sertor Siderúrgico e Metais

Capítulo e posições tarifárias do Sistema Harmonizado sobre os quais trata esta seção:

28 Produtos químicos inorgânicos; compostos inorgânicos ou orgânicos de metais preciosos, de 
elementos radioativos, de metais das terras raras ou de isótopos:
I.- Elementos químicos:

2801 Flúor, cloro, bromo e iodo;
2802 Enxofre sublimado ou precipitado; enxofre coloidal;
2803 Carbono (negros-de-carbono e outras formas de carbono não especificadas nem 
compreendidas em outras posições);
2804 Hidrogênio, gases raros e outros elementos não-metálicos;
2805 Metais alcalinos ou alcalino-terrosos; metais de terras raras, escândio e ítrio, mesmo 
misturados ou ligados entre si; mercúrio.

72 Ferro fundido, ferro e aço:
I- Produtos de base; produtos que se apresentem sob a forma de granalha ou pó;

7201 Ferro fundido bruto e ferro “spiegel” (especular), em lingotes, linguados ou outras 
formas primárias;
7202 Ferroligas;
7203 Produtos ferrosos obtidos por redução direta dos minérios de ferro e outros produtos 
ferrosos esponjosos, em pedaços, esferas ou formas semelhantes; ferro de pureza mínima, em 
peso, de 99,94%, em pedaços, esferas ou formas semelhantes;
7204 Desperdícios e resíduos de ferro fundido, ferro ou aço; desperdícios de ferro ou aço, em 
lingotes;
7205 Granalhas e pó de ferro fundido bruto, de ferro “spiegel” (especular), de ferro ou aço.

II- Ferro e aço não ligado:
7206 Ferro e aço não ligado, em lingotes ou outras formas primárias, exceto o ferro da posição 
7203;
7207 Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado;
7208 Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 
600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos;
7209 Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 
600mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos;
7210 Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 
600mm, folheados ou chapeados, ou revestidos;
7211 Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, 
não folheados ou chapeados, nem revestidos;
7212 Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, 
folheados ou chapeados, ou revestidos;
7213 Fio-máquina de ferro ou aço não ligado;
7214 Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas, laminadas, estiradas ou 
extrudadas, a quente, incluídas as que tenham sido submetidas a torção após laminagem;
7215 Outras barras de ferro ou aço não ligado;
7216 Perfis de ferro ou aço não ligado;
7217 Fios de ferro ou aço não ligado.

III- Aço inoxidável:
7218 Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias; produtos semimanufaturados 
de aço inoxidável;
7219 Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm;
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7220 Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm;
7221 Fio-máquina de aço inoxidável;
7222 Barras e perfis, de aço inoxidável;
7223 Fios de aço inoxidável;

IV- Outras ligas de aço; barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou aço não ligado:
7224 Outras ligas de aço, em lingotes ou outras formas primárias; produtos semimanufaturados, 
de outras ligas de aço;
7225 Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de largura igual ou superior a 600 mm 
295;
7226 Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de largura inferior a 600mm
7227 Fio - máquina de outras ligas de aço;
7228 Barras e perfis, de outras ligas de aço; barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de 
aço não ligado;
7229 Fios de outras ligas de aço.

73 Obras de ferro fundido, ferro ou aço:
7301 Estacas-pranchas de ferro ou aço, mesmo perfuradas ou feitas com elementos montados; 
perfis obtidos por soldadura, de ferro ou aço;
7302 Elementos de vias férreas, de ferro fundido, ferro ou aço: trilhos, contratrilhos e 
cremalheiras, agulhas, cróssimas, alavancas para comando de agulhas e outros elementos de 
cruzamentos e desvios, dormentes, talas de junção, coxins de trilho, cantoneiras, placas de 
apoio ou assentamento, placas de aperto, placas e tirantes de separação e outras peças próprias 
para a fixação, articulação, apoio ou junção de trilhos;
7303 Tubos e perfis ocos, de ferro fundido;
7304 Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço;
7305 Outros tubos (por exemplo, soldados ou rebitados), de seção circular, de diâmetro superior 
a 406,4mm, de ferro ou aço;
7306 Outros tubos e perfis ocos (por exemplo, soldados, rebitados, agrafados ou com os bordos 
simplesmente aproximados), de ferro ou aço;
7307 Acessórios para tubos (por exemplo, uniões, cotovelos, luvas ou mangas), de ferro fundido, 
ferro ou aço;
7308 Construções e suas partes (por exemplo, pontes e elementos de pontes, comportas, torres, 
pórticos, pilares, colunas, armações, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos, 
alizares e soleiras, portas de correr, balaustradas), de ferro fundido, ferro ou aço, exceto as 
construções pré-fabricadas da posição 94.06; chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, de 
ferro fundido, ferro ou aço, próprios para construções;
7309 Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto 
gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro fundido, ferro ou aço, de capacidade superior a 300 
litros, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo;
7310 Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes para quaisquer 
matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro fundido, ferro ou aço, de capacidade 
não superior a 300 litros, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento 
interior ou calorífugo;
7311 Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro fundido, ferro ou aço
7312 Cordas, cabos, tranças, lingas e artefatos semelhantes, de ferro ou aço, não isolados para 
usos elétricos;
7313 Arame farpado, de ferro ou aço; arames ou tiras, retorcidos, mesmo farpados, de ferro ou 
aço, dos tipos utilizados em cercas;
7314 Telas metálicas (incluídas as telas contínuas ou sem fim), grades e redes, de fios de ferro 
ou aço; chapas e tiras, distendidas, de ferro ou aço;
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7315 Correntes, cadeias, e suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço;
7316 Âncoras, fateixas, e suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço;
7317 Tachas, pregos, percevejos, escápulas, grampos ondulados ou biselados e artefatos 
semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, mesmo com a cabeça de outra matéria, exceto 
cobre;
7318 Parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, 
chavetas, cavilhas, contrapinos, arruelas (incluídas as de pressão) e artefatos semelhantes, de 
ferro fundido, ferro ou aço;
7319 Agulhas de costura, agulhas de tricô, agulhas-passadoras, agulhas de crochê, furadores 
para bordar e artefatos semelhantes, para uso manual, de ferro ou aço; alfinetes de segurança 
e outros alfinetes, de ferro ou aço, não especificados nem compreendidos em outras posições;
7320 Molas e folhas de molas, de ferro ou aço;
7321 Aquecedores de ambiente, caldeiras de fornalha, fogões de cozinha (incluídos os que 
possam ser utilizados acessoriamente no aquecimento central), churrasqueiras (grelhadores), 
braseiras, fogareiros a gás, 296 aquecedores de pratos, e aparelhos não elétricos semelhantes, de 
uso doméstico, e suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço;
7322 Radiadores para aquecimento central, não elétricos, e suas partes, de ferro fundido, 
ferro ou aço; geradores e distribuidores de ar quente (incluídos os distribuidores que possam 
também funcionar como distribuidores de ar frio ou condicionado), não elétricos, munidos de 
ventilador ou fole com motor, e suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço;
7323 Artefatos de uso doméstico, e suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço; palha de ferro 
ou aço; esponjas, esfregões, luvas e artefatos semelhantes para limpeza, polimento ou usos 
semelhantes, de ferro ou aço;
7324 Artefatos de higiene ou de toucador, e suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço;
7325 Outras obras moldadas, de ferro fundido, ferro ou aço;
7326 Outras obras de ferro ou aço.

74 Cobre e suas obras:
7401 Mates de cobre; cobre de cementação (precipitado de cobre);
7402 Cobre não refinado; ânodos de cobre para refinação eletrolítica;
7403 Cobre refinado e ligas de cobre, em formas brutas;
7404 Desperdícios e resíduos, de cobre;
7405 Ligas-mães de cobre;
7406 Pós e escamas, de cobre;
7407 Barras e perfis, de cobre;
7408 Fios de cobre;
7409 Chapas e tiras, de cobre, de espessura superior a 0,15mm;
7410 Folhas e tiras, delgadas, de cobre (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, 
plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,15mm (excluído o suporte);
7411 Tubos de cobre;
7412 Acessórios para tubos (por exemplo, uniões, cotovelos, luvas ou mangas), de cobre;
7413 Cabos, tranças e semelhantes, de cobre, não isolados para usos elétricos;
7415 Tachas, pregos, percevejos, escápulas e artefatos semelhantes, de cobre, ou de ferro ou aço 
com cabeça de cobre; parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, 
chavetas, cavilhas, contrapinos, arruelas (incluídas as de pressão), e artefatos semelhantes, de 
cobre;
7418 Artefatos de uso doméstico, de higiene ou de toucador, e suas partes, de cobre; esponjas, 
esfregões, luvas e artefatos semelhantes, para limpeza, polimento ou usos semelhantes, de cobre;
7419 Outras obras de cobre.
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75 Níquel e suas obras: 
7501 Mates de níquel, “sinters” de óxidos de níquel e outros produtos intermediários da 
metalurgia do níquel;
7502 Níquel em formas brutas;
7503 Desperdícios e resíduos, de níquel;
7504 Pós e escamas, de níquel;
7505 Barras, perfis e fios, de níquel;
7506 Chapas, tiras e folhas, de níquel;
7507 Tubos e seus acessórios (por exemplo, uniões, cotovelos, luvas ou mangas), de níquel 
297;
7508 Outras obras de níquel.

76 Alumínio e suas obras:
7601 Alumínio em formas brutas;
7602 Desperdícios e resíduos, de alumínio;
7603 Pós e escamas, de alumínio;
7604 Barras e perfis, de alumínio;
7605 Fios de alumínio;
7606 Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2mm;
7607 Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, 
plásticos ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2mm (excluindo o suporte);
7608 Tubos de alumínio;
7609 Acessórios para tubos (por exemplo, uniões, cotovelos, luvas ou mangas), de alumínio;
7610 Construções e suas partes (por exemplo, pontes e elementos de pontes, torres, pórticos 
ou pilones, pilares, colunas, armações, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus 
caixilhos, alizares e soleiras, balaustradas), de alumínio, exceto as construções pré-fabricadas 
da posição 94.06; chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, de alumínio, próprios para 
construções;
7611 Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto 
gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 litros, sem 
dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo;
7612 Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluídos os 
recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis), para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos 
ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 litros, sem dispositivos 
mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo;
7613 Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio;
7614 Cordas, cabos, tranças e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos;
7615 Artefatos de uso doméstico, de higiene ou de toucador, e suas partes, de alumínio; 
esponjas, esfregões, luvas e artefatos semelhantes, para limpeza, polimento ou usos 
semelhantes, de alumínio;
7616 Outras obras de alumínio.

78 Chumbo e suas obras:
7801 Chumbo em formas brutas;
7802 Desperdícios e resíduos , de chumbo;
7804 Chapas, folhas e tiras, de chumbo; pós e escamas, de chumbo;
7806 Outras obras de chumbo.

79 Zinco e suas obras:
7901 Zinco em formas brutas;
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7902 Desperdícios e resíduos, de zinco;
7903 Poeiras, pós e escamas, de zinco;
7904 Barras, perfis e fios, de zinco;
7905 Chapas, folhas e tiras, de zinco;
7907 Outras obras de zinco.

80 Estanho e suas obras:
8001 Estanho em formas brutas;
8002 Desperdícios e resíduos, de estanho;
8003 Barras, perfis e fios, de estanho;
8007 Outras obras de estanho.

81 Outros metais comuns; ceramais (“cermets”); obras destas matérias:
8101 Tungstênio (volfrâmio) e suas obras, incluídos os desperdícios e resíduos;
8102 Molibdênio e suas obras, incluídos os desperdícios e resíduos;
8103 Tântalo e suas obras, incluídos os desperdícios e resíduos;
8104 Magnésio e suas obras, incluídos os desperdícios e resíduos;
8105 Mates de cobalto e outros produtos intermediários da metalurgia do cobalto; cobalto e   
suas obras, incluídos os desperdícios e resíduos;
8106 Bismuto e suas obras, incluídos os desperdícios e resíduos;
8107 Cádmio e suas obras, incluídos os desperdícios e resíduos;
8108 Titânio e suas obras, incluídos os desperdícios e resíduos;
8109 Zircônio e suas obras, incluídos os desperdícios e resíduos;
8110 Antimônio e suas obras, incluídos os desperdícios e resíduos;
8111 Manganês e suas obras, incluídos os desperdícios e resíduos;
8112 Berílio, cromo, germânio, vanádio, gálio, háfnio (céltio), índio, nióbio (colômbio), rênio 
e tálio, e suas obras, incluídos os desperdícios e resíduos;
8113 Ceramais (“cermets”) e suas obras, incluídos os desperdícios e resíduos;

82 Ferramentas, artefatos de cutelaria e talheres, e suas partes, de metais comuns:
8201 Pás, alviões, picaretas, enxadas, sachos, forcados, forquilhas, ancinhos e raspadeiras; 
machados, podões e ferramentas semelhantes com gume; tesouras de podar de todos os 
tipos; foices e foicinhas, facas para feno ou para palha, tesouras para sebes, cunhas e outras 
ferramentas manuais para agricultura, horticultura ou silvicultura;
8202 Serras manuais; folhas de serras de todos os tipos (incluídas as fresas-serras e as folhas 
não dentadas para serrar);
8203 Limas, grosas, alicates (mesmo cortantes), tenazes, pinças, cisalhas para metais, corta-
tubos, corta-pinos, saca-bocados e ferramentas semelhantes, manuais;
8204 Chaves de porcas, manuais (incluídas as chaves dinamométricas); chaves de caixa 
intercambiáveis, mesmo com cabos;
8205 Ferramentas manuais (incluídos os corta-vidros (diamantes de vidraceiro)) não 
especificadas nem compreendidas em outras posições; lamparinas ou lâmpadas, de soldar 
(maçaricos) e semelhantes; tornos de apertar, sargentos e semelhantes, exceto os acessórios 
ou partes de máquinas-ferramentas; bigornas; forjas portáteis; mós com armação, manuais 
ou de pedal;
8206 Ferramentas de pelo menos duas das posições 82.02 a 82.05, acondicionadas em sortidos 
para venda a retalho;
8207 Ferramentas intercambiáveis para ferramentas manuais, mesmo mecânicas, ou para 
máquinas ferramentas (por exemplo, de embutir, estampar, puncionar, roscar, furar, mandrilar, 
brochar, fresar, tornear, aparafusar), incluídas as fieiras de estiragem ou de extrusão, para 
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metais, e as ferramentas de perfuração ou de sondagem;
8208 Facas e lâminas cortantes, para máquinas ou para aparelhos mecânicos;
8209 Plaquetas, varetas, pontas e objetos semelhantes para ferramentas, não montados, de 
ceramais (“cermets”);
8210 Aparelhos mecânicos de acionamento manual, pesando até 10kg, utilizados para 
preparar, acondicionar ou servir alimentos ou bebidas;
8211 Facas (exceto as da posição 82.08) de lâmina cortante ou serrilhada, incluídas as 
podadeiras de lâmina móvel, e suas lâminas;
8212 Navalhas e aparelhos, de barbear, e suas lâminas (incluídos os esboços em tiras)
8213 Tesouras e suas lâminas 299;
8214 Outros artigos de cutelaria (por exemplo, máquinas de cortar o cabelo ou tosquiar, 
fendeleiras, cutelos, incluídos os de açougue e de cozinha, e espátulas); utensílios e sortidos 
de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluídas as limas para unhas);
8215 Colheres, garfos, conchas, escumadeiras, pás para tortas, facas especiais para peixe ou 
para manteiga, pinças para açúcar e artefatos semelhantes.

83 Obras diversas de metais comuns:
8301 Cadeados, fechaduras e ferrolhos (de chave, de segredo ou elétricos), de metais comuns; 
fechos e armações com fecho, com fechadura, de metais comuns; chaves para estes artigos, 
de metais comuns;
8302 Guarnições, ferragens e artigos semelhantes, de metais comuns, para móveis, portas, 
escadas, janelas, persianas, carroçarias, artigos de seleiro, malas, cofres, caixas de segurança 
e outras obras semelhantes; pateras, porta-chapéus, cabides e artigos semelhantes, de metais 
comuns; rodízios com armação, de metais comuns; fechos automáticos para portas, de metais 
comuns;
8303 Cofres-fortes, portas blindadas e compartimentos para casas-fortes, cofres e caixas de 
segurança e artefatos semelhantes, de metais comuns;
8304 Classificadores, fichários, caixas de classificação, porta-cópias, porta-canetas, porta-
carimbos e artefatos semelhantes, de escritório, de metais comuns, excluídos os móveis de 
escritório da posição 9403;
8305 Ferragens para encadernação de folhas móveis ou para classificadores, molas para 
papéis, cantos para cartas, clipes, indicadores para fichas ou cavaleiros e objetos semelhantes 
de escritório, de metais comuns; grampos apresentados em barretas (por exemplo, de 
escritório, para atapetar, para embalagem), de metais comuns;
8306 Sinos, campainhas, gongos e artefatos semelhantes, não elétricos, de metais comuns; 
estatuetas e outros objetos de ornamentação, de metais comuns; molduras para fotografias, 
gravuras ou semelhantes, de metais comuns; espelhos de metais comuns;
8307 Tubos flexíveis de metais comuns, mesmo com acessórios;
8308 Fechos, armações com fecho, fivelas, fivelas-fecho, grampos, colchetes, ilhoses e artefatos 
semelhantes, de metais comuns, para vestuário, calçados, toldos, bolsas, artigos de viagem e 
para quaisquer outras confecções ou equipamentos; rebites tubulares ou de haste fendida, de 
metais comuns; contas e lantejoulas, de metais comuns;
8309 Rolhas, tampas e cápsulas para garrafas (incluídas as cápsulas de coroa, as rolhas e 
cápsulas, de rosca, e as rolhas vertedoras), tampões roscados, protetores de tampões ou 
batoques, selos de garantia e outros acessórios para embalagem, de metais comuns;
8310 Placas indicadoras, placas sinalizadoras, placas-endereços e placas semelhantes, 
números, letras e sinais diversos, de metais comuns, exceto os da posição 94.05;
8311 Fios, varetas, tubos, chapas, eletrodos e artefatos semelhantes, de metais comuns ou de 
carbonetos metálicos, revestidos interior ou exteriormente de decapantes ou de fundentes, 
para soldadura ou depósito de metal ou de carbonetos metálicos; fios e varetas, de pós de 
metais comuns aglomerados, para metalização por projeção.
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a) Panorama geral do mercado francês siderúrgico e metais

A indústria siderúrgica na França compreende inúmeras atividades como produção de aço 
e fabricação de tubos, perfis ocos e acessórios, barras de aço, laminagem em barra, rolos, produção 
de metais preciosos; metalurgia do alumínio, chumbo, zinco, estanho ou cobre e outros metais não 
ferrosos; fundição de ferro gusa, aço, metais leves e outros metais não-ferrosos; fabricação de estruturas 
metálicas, portas e janelas metálicas, radiadores e caldeiras para aquecimento central, geradores de 
vapor; a fabricação de armas e munições; forjamento, metalurgia de pó, tratamento e revestimento de 
metais; mecânica industrial; fabricação de talheres, fechaduras e acessórios, moldes e modelos, outras 
ferramentas, barris e embalagens metálicas, produtos de metal fino, correntes e molas, parafusos e 
porcas, artigos de metal de uso doméstico.

A metalurgia na França abrange a transformação industrial de minério e fabricação de 
materiais metálicos e possui cinco setores principais: aço, fundição, metais não-ferrosos, produtos de 
metal. Entre as principais metalúrgicas presentes na França, destacam-se: Arcelor Mittal, Vallourec, 
Carbone Savoie, Eramet, Gantois.

Fabricantes de produtos muito heterogêneos, as empresas estão instaladas basicamente em 
três regiões: as tradicionais, como Auvergne para talheres, tanques de aço para fabricação de correntes 
ou fechaduras e ferragens; e grandes centros industriais, como Île-de-France ou Rhône-Alpes, para 
molas, parafusos, porcas e equipamentos mecânicos.

Em 2012, a produção de aço e de outros metais registrou faturamento de € 90 bilhões, com 
cerca de 425.000 trabalhadores atuando no setor. Segundo L’Observatoire Prospectif et Analytique des 
Métiers et Qualifications de la Métallurgie, as empresas do setor aplicam 2,6% de seu faturamento em 
pesquisa e desenvolvimento. O setor hoje se confronta com dois pontos: a concorrência dos países 
emergentes e a redução de emissão de CO2.

Essa concorrência tem dois eixos claros: o acesso aos insumos, mineração e reciclagem, e 
a disponibilidade de potenciais oportunidades. Além disso, a discrepância de normas ambientais e 
sociais entre a UE e os países emergentes, somada aos aumentos dos preços da energia, criam um 
ambiente pouco favorável para a sustentabilidade e o desenvolvimento do setor na França.

Como atividade intensiva em capital, a mineração e as indústrias metalúrgicas possuem 
consideráveis custos operacionais e necessitam de investimentos na exploração de reservas, que se 
encontram cada vez mais fora do território francês, com acesso dificultado por questões geopolíticas e 
econômicas. O setor de metalurgia inclui desde empresas líderes mundiais, como Asltom e Areva, até 
empresas de pequeno e médio porte.

As principais entidades do setor são: Fedem-Fédération des Minéraux, La Fédération Forge 
Fonderie, Fédération des Industries Mécaniques e Le Groupement des Entreprises Sidérurgiques et 
Métallurgiques-Gesim.

b) Análise estatística de comércio exterior 

Esta análise contempla posições da NCM pertencentes aos seguintes capítulos: 72 Ferro 
fundido, ferro e aço; 73 Obras de ferro fundido, ferro ou aço; 74 Cobre e suas obras; 75 Níquel e suas 
obras; 76 Alumínio e suas obras; 78 Chumbo e suas obra; 79 Zinco e suas obra 80 Estanho e suas obras; 
81 Outros metais comuns; ceramais (“cermets”); obras destas matérias; 82 Ferramentas, artefatos de 
cutelaria e talheres, e suas partes, de metais comuns; 83 Obras diversas de metais comuns.
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O parágrafo b.6 que trata da posição tarifária do setor foi elaborado abrangendo as cinco 
primeiras posições das importações francesas originárias do Brasil para o mercado francês no ano 
de 2014, através dos códigos NCM8. Os números foram obtidos através do banco de dados do site 
ProDouane  da alfândega francesa sobre tarifas de importação. Para obtenção de maiores detalhes das 
demais posições tarifárias é recomendável acessar o site na página do “RITA Encyclopédie”, que trata 
da regulamentação francesa e da União Europeia aplicável aos desembaraços aduaneiros de produtos 
originários do Brasil.

b.1) Importações francesas gerais

O setor registrou, em 2011, importações no valor de € 38,4 bilhões ou 7,5% do total geral 
importado pelo país naquele ano. Em 2014, o setor registrou importação de € 33,3 bilhões ou 6,7 % 
do total geral importado pelo país. As importações totais do setor siderúrgico e de metais na França 
registraram uma variação negativa de 13,17% no período 2011-2014.

A posição que mais se destacou no setor foi 7208 - Produtos laminados planos, de ferro ou aço 
não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, 
nem revestidos -, que registrou importações, em 2011, de €1,9 bilhões ou 5,03% do total para o setor 
e, em 2014, alcançou €1,2 bilhões ou 3,70 % do total das importações do setor, com variação negativa 
de 36,13% no período 2011-2014. 

Mesmo com a pulverização do setor através dos códigos SH4, que totalizam 141 códigos, 
fica evidente que as categorias que representam menos de 10% das importações apresentam valores 
expressivos. Adicionalmente, é notável a importância deste setor para a França, já que, somente este 
ele representa mais de 6% de todas as importações francesas gerais no período analisado (2011-2014).

Tabela 29.1 - Importações gerais França-mundo 2011-2014 (valores em €)
SH4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.% Δ% 2011-

2014
7201 79.443.576 0,21% 68.232.679 0,19% 74.538.864 0,22% 62.517.054 0,19% -21,31%
7202 591.330.330 1,54% 463.968.857 1,31% 422.013.568 1,25% 487.697.541 1,46% -17,53%
7203 27.641.252 0,07% 11.862.360 0,03% 13.103.502 0,04% 10.565.585 0,03% -61,78%
7204 922.194.983 2,40% 865.948.704 2,45% 693.039.613 2,05% 731.441.031 2,19% -20,68%
7205 32.497.111 0,08% 30.003.573 0,08% 42.483.290 0,13% 25.076.591 0,08% -22,83%
7206 12.039.139 0,03% 11.513.847 0,03% 7.145.673 0,02% 54.406.954 0,16% 351,92%
7207 971.806.649 2,53% 817.189.639 2,31% 753.404.967 2,23% 749.804.342 2,25% -22,84%
7208 1.932.439.714 5,03% 1.611.860.156 4,56% 1.496.226.983 4,44% 1.234.209.690 3,70% -36,13%
7209 610.413.070 1,59% 471.814.806 1,34% 503.425.980 1,49% 477.628.119 1,43% -21,75%
7210 1.711.777.463 4,46% 1.411.141.530 3,99% 1.208.073.104 3,58% 1.136.120.968 3,41% -33,63%
7211 337.850.799 0,88% 304.981.381 0,86% 299.066.021 0,89% 309.466.409 0,93% -8,40%
7212 321.591.002 0,84% 269.615.336 0,76% 270.825.001 0,80% 263.837.496 0,79% -17,96%
7213 392.405.864 1,02% 372.520.587 1,05% 330.047.365 0,98% 341.486.264 1,02% -12,98%
7214 410.816.292 1,07% 355.347.648 1,01% 338.368.212 1,00% 307.151.933 0,92% -25,23%
7215 179.288.310 0,47% 164.864.106 0,47% 136.078.306 0,40% 130.702.312 0,39% -27,10%
7216 697.361.505 1,82% 623.615.190 1,76% 543.265.976 1,61% 521.278.722 1,56% -25,25%
7217 300.703.050 0,78% 246.389.941 0,70% 235.557.697 0,70% 223.375.026 0,67% -25,72%
7218 159.623.287 0,42% 125.883.192 0,36% 130.698.911 0,39% 110.520.514 0,33% -30,76%
7219 1.433.125.255 3,73% 1.329.568.283 3,76% 1.262.183.352 3,74% 1.233.850.538 3,70% -13,90%
7220 139.736.066 0,36% 121.476.051 0,34% 110.419.574 0,33% 117.336.832 0,35% -16,03%
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7221 50.220.754 0,13% 39.792.415 0,11% 32.159.994 0,10% 27.663.432 0,08% -44,92%
7222 199.814.661 0,52% 206.983.455 0,59% 197.345.529 0,58% 195.902.860 0,59% -1,96%
7223 94.382.636 0,25% 78.195.629 0,22% 67.820.959 0,20% 57.577.822 0,17% -39,00%
7224 222.247.777 0,58% 188.366.338 0,53% 163.432.544 0,48% 170.389.654 0,51% -23,33%
7225 371.199.913 0,97% 338.049.371 0,96% 368.396.827 1,09% 438.508.586 1,31% 18,13%
7226 106.436.152 0,28% 94.557.777 0,27% 81.973.123 0,24% 68.029.178 0,20% -36,08%
7227 112.041.054 0,29% 77.192.743 0,22% 70.879.938 0,21% 77.027.614 0,23% -31,25%
7228 540.588.197 1,41% 454.367.901 1,29% 423.339.265 1,25% 412.229.885 1,24% -23,74%
7229 48.538.881 0,13% 43.836.628 0,12% 44.176.253 0,13% 54.647.493 0,16% 12,58%
7301 46.444.480 0,12% 57.702.021 0,16% 58.124.521 0,17% 51.492.921 0,15% 10,87%
7302 66.390.866 0,17% 66.920.466 0,19% 80.027.598 0,24% 69.982.480 0,21% 5,41%
7303 58.662.686 0,15% 40.487.172 0,11% 54.110.010 0,16% 78.423.739 0,24% 33,69%
7304 544.629.755 1,42% 518.943.433 1,47% 473.817.078 1,40% 457.064.598 1,37% -16,08%
7305 119.898.431 0,31% 118.332.550 0,33% 138.987.358 0,41% 72.246.495 0,22% -39,74%
7306 816.304.122 2,13% 735.931.464 2,08% 684.266.973 2,03% 656.934.156 1,97% -19,52%
7307 436.437.480 1,14% 435.953.928 1,23% 427.344.559 1,27% 447.047.067 1,34% 2,43%
7308 1.374.551.049 3,58% 1.314.994.224 3,72% 1.239.949.642 3,68% 1.285.519.922 3,85% -6,48%
7309 85.037.440 0,22% 94.765.322 0,27% 90.101.957 0,27% 76.454.440 0,23% -10,09%
7310 433.595.004 1,13% 399.232.491 1,13% 357.487.083 1,06% 362.973.885 1,09% -16,29%
7311 66.181.089 0,17% 71.989.263 0,20% 58.370.173 0,17% 51.876.177 0,16% -21,61%
7312 173.679.020 0,45% 167.124.459 0,47% 174.742.840 0,52% 162.065.969 0,49% -6,69%
7313 4.947.242 0,01% 4.357.158 0,01% 3.859.206 0,01% 4.928.474 0,01% -0,38%
7314 403.399.686 1,05% 376.855.993 1,07% 347.739.449 1,03% 319.157.337 0,96% -20,88%
7315 144.849.858 0,38% 119.395.678 0,34% 116.186.886 0,34% 115.307.519 0,35% -20,40%
7316 3.455.226 0,01% 2.570.598 0,01% 2.423.651 0,01% 2.552.799 0,01% -26,12%
7317 82.950.604 0,22% 66.692.049 0,19% 66.197.590 0,20% 66.598.215 0,20% -19,71%
7318 1.219.649.184 3,18% 1.196.213.251 3,39% 1.222.801.362 3,62% 1.321.747.480 3,96% 8,37%
7319 3.116.948 0,01% 4.066.283 0,01% 3.484.469 0,01% 3.838.827 0,01% 23,16%
7320 212.250.218 0,55% 200.981.578 0,57% 195.077.601 0,58% 187.005.285 0,56% -11,89%
7321 418.942.762 1,09% 404.637.420 1,15% 433.212.237 1,28% 408.349.472 1,22% -2,53%
7322 166.298.573 0,43% 176.448.962 0,50% 184.963.478 0,55% 156.025.877 0,47% -6,18%
7323 362.963.735 0,94% 296.745.469 0,84% 318.560.132 0,94% 329.576.233 0,99% -9,20%
7324 87.967.678 0,23% 86.130.609 0,24% 84.393.982 0,25% 82.671.391 0,25% -6,02%
7325 234.083.368 0,61% 214.749.518 0,61% 207.217.441 0,61% 195.644.944 0,59% -16,42%
7326 1.696.263.646 4,42% 1.742.743.232 4,93% 1.727.732.996 5,12% 1.708.278.440 5,12% 0,71%
7401 2.663.869 0,01% 2.047.212 0,01% 1.581.714 0,00% 698.831 0,00% -73,77%
7402 1.296.780 0,00% 1.810.054 0,01% 259.217 0,00% 339.841 0,00% -73,79%
7403 1.463.699.377 3,81% 1.406.470.175 3,98% 1.318.189.686 3,91% 1.183.513.740 3,55% -19,14%
7404 384.034.418 1,00% 334.471.268 0,95% 263.843.384 0,78% 262.859.489 0,79% -31,55%
7405 8.692.875 0,02% 8.928.972 0,03% 9.262.182 0,03% 8.773.754 0,03% 0,93%
7406 24.512.053 0,06% 19.332.947 0,05% 18.264.546 0,05% 17.588.066 0,05% -28,25%
7407 181.166.624 0,47% 149.618.500 0,42% 145.271.310 0,43% 125.377.019 0,38% -30,79%
7408 880.413.705 2,29% 824.534.554 2,33% 736.608.444 2,18% 605.898.781 1,82% -31,18%
7409 365.971.806 0,95% 326.933.689 0,93% 364.219.775 1,08% 378.772.857 1,14% 3,50%
7410 35.924.591 0,09% 43.587.428 0,12% 42.559.511 0,13% 47.175.584 0,14% 31,32%
7411 299.707.295 0,78% 274.122.955 0,78% 227.746.921 0,68% 200.546.381 0,60% -33,09%
7412 180.315.598 0,47% 195.038.915 0,55% 182.161.263 0,54% 191.690.673 0,57% 6,31%
7413 94.767.287 0,25% 84.054.027 0,24% 87.035.708 0,26% 75.242.566 0,23% -20,60%
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7415 28.025.044 0,07% 26.473.139 0,07% 26.340.114 0,08% 25.720.863 0,08% -8,22%
7418 20.810.870 0,05% 19.974.649 0,06% 18.709.296 0,06% 18.357.028 0,06% -11,79%
7419 85.829.516 0,22% 89.429.080 0,25% 81.991.248 0,24% 88.248.842 0,26% 2,82%
7501 188.074.762 0,49% 165.706.321 0,47% 139.153.041 0,41% 88.043.876 0,26% -53,19%
7502 497.155.950 1,29% 429.596.781 1,22% 268.610.513 0,80% 333.989.572 1,00% -32,82%
7503 18.866.145 0,05% 13.658.493 0,04% 15.415.258 0,05% 16.704.229 0,05% -11,46%
7504 20.330.852 0,05% 17.455.126 0,05% 30.296.240 0,09% 37.202.169 0,11% 82,98%
7505 229.529.571 0,60% 243.721.281 0,69% 192.519.389 0,57% 190.923.510 0,57% -16,82%
7506 127.811.613 0,33% 107.052.192 0,30% 190.500.112 0,56% 137.837.444 0,41% 7,84%
7507 21.762.225 0,06% 22.695.715 0,06% 17.826.489 0,05% 24.438.689 0,07% 12,30%
7508 17.236.509 0,04% 22.129.981 0,06% 26.236.087 0,08% 26.599.587 0,08% 54,32%
7601 1.155.694.893 3,01% 842.236.541 2,38% 878.788.164 2,60% 1.006.699.407 3,02% -12,89%
7602 427.020.135 1,11% 352.404.638 1,00% 312.145.899 0,93% 290.949.899 0,87% -31,87%
7603 32.840.632 0,09% 30.048.750 0,09% 31.093.171 0,09% 29.516.169 0,09% -10,12%
7604 847.504.337 2,21% 796.700.768 2,25% 761.797.484 2,26% 764.678.049 2,29% -9,77%
7605 77.426.399 0,20% 76.442.295 0,22% 74.518.106 0,22% 68.210.588 0,20% -11,90%
7606 1.119.370.171 2,91% 1.155.375.716 3,27% 1.191.615.586 3,53% 1.129.903.031 3,39% 0,94%
7607 439.614.205 1,14% 400.711.741 1,13% 396.773.069 1,18% 424.555.024 1,27% -3,43%
7608 106.021.535 0,28% 98.891.018 0,28% 94.274.126 0,28% 95.881.574 0,29% -9,56%
7609 22.313.764 0,06% 25.067.137 0,07% 24.605.737 0,07% 25.206.401 0,08% 12,96%
7610 400.349.117 1,04% 409.619.169 1,16% 409.975.863 1,22% 453.351.117 1,36% 13,24%
7611 13.235.404 0,03% 15.418.790 0,04% 16.466.759 0,05% 10.678.982 0,03% -19,32%
7612 176.429.767 0,46% 191.967.298 0,54% 207.190.326 0,61% 210.068.965 0,63% 19,07%
7613 11.046.867 0,03% 10.883.466 0,03% 12.101.725 0,04% 13.559.915 0,04% 22,75%
7614 19.206.727 0,05% 28.546.189 0,08% 39.470.553 0,12% 33.627.766 0,10% 75,08%
7615 136.585.592 0,36% 134.852.605 0,38% 139.681.223 0,41% 133.257.685 0,40% -2,44%
7616 735.416.745 1,91% 697.439.129 1,97% 692.252.754 2,05% 689.158.722 2,07% -6,29%
7801 59.394.339 0,15% 55.856.470 0,16% 61.011.990 0,18% 67.069.197 0,20% 12,92%
7802 14.405.883 0,04% 12.171.068 0,03% 4.228.151 0,01% 5.127.884 0,02% -64,40%
7804 22.824.536 0,06% 22.996.898 0,07% 22.152.031 0,07% 26.804.279 0,08% 17,44%
7806 17.124.009 0,04% 39.531.622 0,11% 14.995.637 0,04% 14.432.923 0,04% -15,72%
7901 324.113.740 0,84% 260.173.833 0,74% 250.215.079 0,74% 275.911.275 0,83% -14,87%
7902 5.046.215 0,01% 12.000.994 0,03% 25.081.746 0,07% 25.958.588 0,08% 414,42%
7903 18.802.359 0,05% 18.483.930 0,05% 19.942.216 0,06% 17.994.365 0,05% -4,30%
7904 12.728.357 0,03% 10.250.060 0,03% 11.112.300 0,03% 20.225.135 0,06% 58,90%
7905 65.900.462 0,17% 62.039.390 0,18% 64.527.986 0,19% 69.690.692 0,21% 5,75%
7907 82.242.413 0,21% 54.607.963 0,15% 53.118.279 0,16% 59.106.867 0,18% -28,13%
8001 104.037.431 0,27% 85.372.731 0,24% 85.943.166 0,25% 101.459.666 0,30% -2,48%
8002 641.701 0,00% 1.059.554 0,00% 514.696 0,00% 666.524 0,00% 3,87%
8003 11.564.627 0,03% 15.273.162 0,04% 21.221.691 0,06% 9.890.042 0,03% -14,48%
8007 10.751.927 0,03% 3.906.216 0,01% 7.597.923 0,02% 8.300.618 0,02% -22,80%
8101 34.781.544 0,09% 29.615.476 0,08% 24.153.908 0,07% 30.819.554 0,09% -11,39%
8102 37.337.844 0,10% 34.765.453 0,10% 28.954.226 0,09% 31.107.186 0,09% -16,69%
8103 12.005.685 0,03% 21.731.449 0,06% 9.999.353 0,03% 4.561.153 0,01% -62,01%
8104 55.389.364 0,14% 61.006.397 0,17% 63.439.232 0,19% 46.843.683 0,14% -15,43%
8105 54.910.335 0,14% 51.844.324 0,15% 41.569.407 0,12% 50.747.400 0,15% -7,58%
8106 5.083.991 0,01% 6.351.394 0,02% 5.444.059 0,02% 13.217.408 0,04% 159,98%
8107 344.030 0,00% 717.900 0,00% 316.524 0,00% 367.827 0,00% 6,92%
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8108 284.032.063 0,74% 363.841.812 1,03% 378.793.505 1,12% 459.535.985 1,38% 61,79%
8109 34.262.667 0,09% 32.471.229 0,09% 38.557.143 0,11% 34.137.318 0,10% -0,37%
8110 71.666.785 0,19% 61.637.075 0,17% 41.178.002 0,12% 45.078.422 0,14% -37,10%
8111 35.339.272 0,09% 25.842.373 0,07% 21.201.926 0,06% 25.599.080 0,08% -27,56%
8112 40.046.729 0,10% 40.365.465 0,11% 30.800.773 0,09% 39.268.661 0,12% -1,94%
8113 9.273.015 0,02% 9.966.574 0,03% 10.415.246 0,03% 14.599.126 0,04% 57,44%
8201 65.875.371 0,17% 60.871.226 0,17% 56.368.040 0,17% 55.439.916 0,17% -15,84%
8202 104.703.762 0,27% 100.647.234 0,28% 102.910.798 0,31% 108.201.645 0,32% 3,34%
8203 63.651.296 0,17% 71.260.365 0,20% 65.037.249 0,19% 70.884.504 0,21% 11,36%
8204 97.034.242 0,25% 104.841.035 0,30% 95.345.991 0,28% 102.946.780 0,31% 6,09%
8205 240.711.693 0,63% 233.586.299 0,66% 233.123.881 0,69% 241.216.045 0,72% 0,21%
8206 28.867.567 0,08% 29.732.552 0,08% 31.677.555 0,09% 39.127.505 0,12% 35,54%
8207 529.182.628 1,38% 505.608.523 1,43% 493.662.720 1,46% 478.927.795 1,44% -9,50%
8208 65.052.073 0,17% 68.605.408 0,19% 74.330.911 0,22% 76.923.117 0,23% 18,25%
8209 146.310.131 0,38% 158.595.547 0,45% 162.003.766 0,48% 168.015.281 0,50% 14,84%
8210 17.833.878 0,05% 18.114.604 0,05% 17.805.816 0,05% 20.735.610 0,06% 16,27%
8211 87.267.861 0,23% 82.380.507 0,23% 81.075.291 0,24% 74.264.518 0,22% -14,90%
8212 125.159.869 0,33% 123.307.984 0,35% 112.368.585 0,33% 116.222.801 0,35% -7,14%
8213 21.733.057 0,06% 19.703.740 0,06% 18.607.804 0,06% 18.738.081 0,06% -13,78%
8214 24.511.365 0,06% 26.493.342 0,07% 26.019.692 0,08% 31.258.462 0,09% 27,53%
8215 77.356.789 0,20% 89.581.308 0,25% 79.090.702 0,23% 68.854.081 0,21% -10,99%
8301 393.605.476 1,02% 365.625.384 1,03% 345.824.735 1,03% 368.863.273 1,11% -6,29%
8302 944.855.052 2,46% 895.274.887 2,53% 881.760.621 2,61% 840.662.437 2,52% -11,03%
8303 25.214.835 0,07% 23.652.666 0,07% 22.973.914 0,07% 26.086.450 0,08% 3,46%
8304 8.215.481 0,02% 10.690.776 0,03% 5.159.639 0,02% 5.960.599 0,02% -27,45%
8305 24.909.371 0,06% 23.912.373 0,07% 23.651.522 0,07% 24.168.335 0,07% -2,97%
8306 61.079.412 0,16% 59.718.524 0,17% 56.743.053 0,17% 62.861.687 0,19% 2,92%
8307 65.253.724 0,17% 60.277.642 0,17% 58.912.508 0,17% 53.432.196 0,16% -18,12%
8308 163.820.360 0,43% 184.397.257 0,52% 167.844.819 0,50% 173.789.352 0,52% 6,09%
8309 350.712.981 0,91% 338.646.034 0,96% 352.850.000 1,05% 382.528.438 1,15% 9,07%
8310 20.779.133 0,05% 23.998.414 0,07% 25.224.842 0,07% 24.326.431 0,07% 17,07%
8311 62.256.965 0,16% 54.319.783 0,15% 50.601.167 0,15% 51.208.032 0,15% -17,75%
TOT 38.411.186.21 100% 35.337.277.64 100% 33.735.484.47 100% 33.354.225.50 100% -13,17%

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

Gráfico 29.1 -Importação setorial

 
Fonte: Douane Française DGDDI/CID
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b.2) Importações francesas originárias do Brasil

Em 2011, as importações provenientes do Brasil alcançaram valor de € 240 milhões ou 0,6% 
do total setorial das importações francesas. Em 2014, o setor registrou importações do Brasil de € 119,8 
milhões ou 0,36% do total setorial importado pelo país. As importações setoriais do Brasil registraram 
uma variação negativa de 50,09% no período 2011-2014.

Assim como nas importações gerais da França, a posição que mais se destacou no setor, com 
origem no Brasil, foi 7208 - Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou 
superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos-, que registrou 
importações, em 2011, de € 59 milhões ou 24,58% do total registrado para o setor; e em 2014, aferiu € 
270 ou 0% do total das importações do setor, com variação negativa percentual de praticamente 100% 
no período 2011-2014.  

Tabela 29.2 Importações originárias do Brasil, 2011-2014 (valores em €)
SH4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.% Δ% 2011-

2014
7201 139.123 0,06% 463.698 0,35% 441.624 0,46% 1.157.469 0,97% 731,98%
7202 44.134.882 18,38% 44.805.727 34,28% 48.560.925 50,26% 62.286.389 51,98% 41,13%
7203 10.140 0,00% 0 0,00% 733 0,00% 1.133 0,00% -88,83%
7204 341.506 0,14% 78.685 0,06% 31.221 0,03% 0 0,00% -100,00%
7205 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
7206 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
7207 33.653.258 14,02% 40.279 0,03% 24.855 0,03% 0 0,00% -100,00%
7208 59.014.338 24,58% 10.614.285 8,12% 17.033 0,02% 270 0,00% -100,00%
7209 0 0,00% 0 0,00% 975 0,00% 0 0,00% 0,00%
7210 0 0,00% 0 0,00% 3.423 0,00% 5.502 0,00% 0,00%
7211 2.187.758 0,91% 0 0,00% 9.083 0,01% 0 0,00% -100,00%
7212 134 0,00% 5.821 0,00% 24.995 0,03% 194.354 0,16% 144940,3%
7213 0 0,00% 0 0,00% 5.416 0,01% 14.173 0,01% 0,00%
7214 1.277 0,00% 0 0,00% 8.471 0,01% 5 0,00% -99,61%
7215 6.547 0,00% 1.605 0,00% 1.394 0,00% 1.648 0,00% -74,83%
7216 701 0,00% 205 0,00% 28.341 0,03% 0 0,00% -100,00%
7217 1.771.437 0,74% 752 0,00% 378.989 0,39% 679.111 0,57% -61,66%
7218 1.952 0,00% 3.572 0,00% 679 0,00% 0 0,00% -100,00%
7219 208.541 0,09% 34.099 0,03% 58.113 0,06% 1.401 0,00% -99,33%
7220 85.472 0,04% 0 0,00% 1.842 0,00% 0 0,00% -100,00%
7221 197.148 0,08% 186.704 0,14% 187.685 0,19% 0 0,00% -100,00%
7222 13.201 0,01% 78.935 0,06% 2.417 0,00% 17.326 0,01% 31,25%
7223 0 0,00% 30.632 0,02% 6.688 0,01% 49 0,00% 0,00%
7224 4.286.431 1,79% 0 0,00% 12.829 0,01% 167 0,00% -100,00%
7225 16.072 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% -100,00%
7226 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 0,00%
7227 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
7228 290.043 0,12% 83.084 0,06% 0 0,00% 945.828 0,79% 226,10%
7229 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 787.976 0,66% 0,00%
7301 972 0,00% 513 0,00% 259 0,00% 533 0,00% -45,16%
7302 218.228 0,09% 1.887 0,00% 1.125 0,00% 0 0,00% -100,00%
7303 0 0,00% 111 0,00% 0 0,00% 9.639 0,01% 0,00%
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7304 211.794 0,09% 6.893.030 5,27% 167.897 0,17% 2.270.352 1,89% 971,96%
7305 0 0,00% 139.456 0,11% 29.768 0,03% 45.619 0,04% 0,00%
7306 1.429 0,00% 981.731 0,75% 615.775 0,64% 1.164.151 0,97% 81366,13%
7307 11.404.772 4,75% 10.890.152 8,33% 11.280.418 11,67% 8.890.364 7,42% -22,05%
7308 1.849 0,00% 11.402 0,01% 20.783 0,02% 174.533 0,15% 9339,32%
7309 1.460.401 0,61% 805.070 0,62% 233.742 0,24% 0 0,00% -100,00%
7310 28.102 0,01% 127.216 0,10% 78.722 0,08% 46.654 0,04% 66,02%
7311 13.588 0,01% 34.485 0,03% 22.808 0,02% 27.302 0,02% 100,93%
7312 161.396 0,07% 165.115 0,13% 86.361 0,09% 169.156 0,14% 4,81%
7313 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
7314 44.689 0,02% 153.858 0,12% 12.768 0,01% 13.072 0,01% -70,75%
7315 35.377 0,01% 49.500 0,04% 61.475 0,06% 54.589 0,05% 54,31%
7316 0 0,00% 0 0,00% 2.269 0,00% 0 0,00% 0,00%
7317 194 0,00% 7.923 0,01% 10.122 0,01% 22.841 0,02% 11673,71%
7318 1.959.648 0,82% 1.127.086 0,86% 991.307 1,03% 891.787 0,74% -54,49%
7319 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
7320 3.891.965 1,62% 1.530.567 1,17% 1.624.353 1,68% 1.374.884 1,15% -64,67%
7321 0 0,00% 471 0,00% 676 0,00% 0 0,00% 0,00%
7322 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 89 0,00% 0,00%
7323 230.918 0,10% 9.928 0,01% 48.529 0,05% 142.199 0,12% -38,42%
7324 163 0,00% 42 0,00% 11.630 0,01% 42 0,00% -74,23%
7325 1.843.296 0,77% 2.237.730 1,71% 1.171.015 1,21% 1.939.016 1,62% 5,19%
7326 654.430 0,27% 1.494.333 1,14% 1.247.736 1,29% 1.415.594 1,18% 116,31%
7401 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
7402 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
7403 0 0,00% 0 0,00% 576 0,00% 300 0,00% 0,00%
7404 0 0,00% 2.325 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
7405 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
7406 0 0,00% 578 0,00% 1.577 0,00% 9.284 0,01% 0,00%
7407 527 0,00% 0 0,00% 255.910 0,26% 440.863 0,37% 83555,22%
7408 17.997 0,01% 1.851 0,00% 4.831 0,00% 10.700 0,01% -40,55%
7409 230.449 0,10% 127.611 0,10% 5.901 0,01% 8.188 0,01% -96,45%
7410 5.277 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% -100,00%
7411 0 0,00% 537 0,00% 103.275 0,11% 637 0,00% 0,00%
7412 3.067 0,00% 14.231 0,01% 5.024 0,01% 1.091 0,00% -64,43%
7413 17 0,00% 10.163 0,01% 18.152 0,02% 21.389 0,02% 125717,65%
7415 10.331 0,00% 8.636 0,01% 4.532 0,00% 5.535 0,00% -46,42%
7418 167.239 0,07% 14.939 0,01% 14.332 0,01% 19.232 0,02% -88,50%
7419 5.561 0,00% 8.419 0,01% 25.781 0,03% 10.483 0,01% 88,51%
7501 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
7502 8.588.061 3,58% 11.336.519 8,67% 2.955.676 3,06% 4.659.055 3,89% -45,75%
7503 0 0,00% 46.062 0,04% 10.268 0,01% 0 0,00% 0,00%
7504 0 0,00% 0 0,00% 405 0,00% 170 0,00% 0,00%
7505 102.450 0,04% 29.811 0,02% 222.302 0,23% 6.790 0,01% -93,37%
7506 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 714.640 0,60% 0,00%
7507 0 0,00% 38 0,00% 2.876 0,00% 752 0,00% 0,00%
7508 884 0,00% 12.163 0,01% 7.682 0,01% 405.529 0,34% 45774,32%
7601 30.704.048 12,79% 1.101.506 0,84% 3.047.058 3,15% 4.237.846 3,54% -86,20%
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7602 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
7603 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
7604 5.656 0,00% 2.146 0,00% 15.196 0,02% 7.290 0,01% 28,89%
7605 5.431 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% -100,00%
7606 6 0,00% 202 0,00% 3.678 0,00% 3.398 0,00% 56533,33%
7607 13.487 0,01% 2.902 0,00% 139 0,00% 2.959 0,00% -78,06%
7608 9.520 0,00% 17.190 0,01% 2.197 0,00% 4.176 0,00% -56,13%
7609 9.201 0,00% 84.210 0,06% 94.134 0,10% 39.564 0,03% 330,00%
7610 3.013 0,00% 1.792 0,00% 0 0,00% 1.406 0,00% -53,34%
7611 0 0,00% 816 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
7612 3.527 0,00% 99.500 0,08% 13.038 0,01% 505 0,00% -85,68%
7613 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
7614 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
7615 391.445 0,16% 116.490 0,09% 16.085 0,02% 8.586 0,01% -97,81%
7616 289.670 0,12% 1.052.326 0,81% 924.168 0,96% 904.135 0,75% 212,13%
7801 360 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% -100,00%
7802 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
7804 0 0,00% 0 0,00% 426 0,00% 0 0,00% 0,00%
7806 0 0,00% 2.922 0,00% 11.980 0,01% 2.349 0,00% 0,00%
7901 15.173.174 6,32% 8.523.486 6,52% 824.101 0,85% 2.909.312 2,43% -80,83%
7902 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
7903 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
7904 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 235.215 0,20% 0,00%
7905 63.635 0,03% 0 0,00% 181 0,00% 0 0,00% -100,00%
7907 270.532 0,11% 1.593 0,00% 1.252 0,00% 744 0,00% -99,72%
8001 718.753 0,30% 1.732.652 1,33% 0 0,00% 104.804 0,09% -85,42%
8002 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
8003 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
8007 0 0,00% 1.984 0,00% 2.874 0,00% 0 0,00% 0,00%
8101 0 0,00% 57.701 0,04% 160.280 0,17% 95.795 0,08% 0,00%
8102 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
8103 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
8104 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
8105 1.866.892 0,78% 1.055.440 0,81% 278.298 0,29% 323.176 0,27% -82,69%
8106 0 0,00% 191 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
8107 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
8108 46.141 0,02% 161.673 0,12% 132.528 0,14% 121.292 0,10% 162,87%
8109 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
8110 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
8111 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
8112 4.916.720 2,05% 14.381.179 11,00% 11.537.712 11,94% 12.383.144 10,33% 151,86%
8113 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
8201 169.217 0,07% 173.387 0,13% 137.442 0,14% 132.561 0,11% -21,66%
8202 928.644 0,39% 1.061.979 0,81% 1.321.054 1,37% 1.449.539 1,21% 56,09%
8203 3.951 0,00% 168.834 0,13% 15.640 0,02% 15.381 0,01% 289,29%
8204 19.114 0,01% 291.670 0,22% 8.939 0,01% 21.078 0,02% 10,28%
8205 441.085 0,18% 488.889 0,37% 385.440 0,40% 349.663 0,29% -20,73%
8206 701 0,00% 4.697 0,00% 5.050 0,01% 35 0,00% -95,01%
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8207 1.353.210 0,56% 1.356.761 1,04% 1.301.229 1,35% 1.239.275 1,03% -8,42%
8208 182.502 0,08% 227.354 0,17% 284.319 0,29% 20.336 0,02% -88,86%
8209 1.780.969 0,74% 1.761.896 1,35% 1.873.371 1,94% 2.117.955 1,77% 18,92%
8210 0 0,00% 358 0,00% 535 0,00% 77 0,00% 0,00%
8211 38.101 0,02% 42.659 0,03% 60.032 0,06% 17.807 0,01% -53,26%
8212 1.391.377 0,58% 1.415.918 1,08% 967.365 1,00% 1.290.496 1,08% -7,25%
8213 17.478 0,01% 6.112 0,00% 8.759 0,01% 16.596 0,01% -5,05%
8214 1.129 0,00% 1.165 0,00% 5.935 0,01% 336 0,00% -70,24%
8215 5.460 0,00% 7.445 0,01% 25.548 0,03% 17.162 0,01% 214,32%
8301 65.120 0,03% 125.696 0,10% 36.802 0,04% 207.413 0,17% 218,51%
8302 762.106 0,32% 286.272 0,22% 202.760 0,21% 279.512 0,23% -63,32%
8303 1.132 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% -100,00%
8304 0 0,00% 0 0,00% 287 0,00% 1.241 0,00% 0,00%
8305 0 0,00% 0 0,00% 1.871 0,00% 0 0,00% 0,00%
8306 113.171 0,05% 118.633 0,09% 149.018 0,15% 72.061 0,06% -36,33%
8307 628.019 0,26% 6.837 0,01% 1.517.816 1,57% 27.806 0,02% -95,57%
8308 6.572 0,00% 8.993 0,01% 3.846 0,00% 5.183 0,00% -21,14%
8309 9.352 0,00% 4.679 0,00% 3.336 0,00% 2.780 0,00% -70,27%
8310 8.141 0,00% 34.092 0,03% 49.337 0,05% 56.631 0,05% 595,63%
8311 13.719 0,01% 14.939 0,01% 25.286 0,03% 32.836 0,03% 139,35%
TOT 240.086.513 100% 130.710.738 100% 96.622.711 100% 119.819.313 100% -50,09%

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

Gráfico 29.2 Importação setorial originária do Brasil

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.3) Principais concorrentes

Em 2014, o principal país fornecedor de produtos da siderurgia e metais para a França foi 
a Alemanha, com 22,31% do total. O Brasil ocupou a 32ª posição no ranking de fornecedores, com 
0,36% da participação total ou € 119,8 milhões. 
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Tabela 29.3 - Importações francesas, por país, 2014 (valores em €)
Países 2014 Part % Rank
Alemanha 7.440.397.857 22,31% 1
Itália 4.071.323.872 12,21% 2
Bélgica 4.020.373.624 12,05% 3
Espanha 2.695.475.964 8,08% 4
China 2.046.860.205 6,14% 5
Brasil 119.819.313 0,36% 32
Total 33.354.225.501 100,00%

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.4) Balança comercial bilateral do setor

O saldo da balança comercial bilateral foi favorável à França, com superávits de € 15,5 milhões 
em 2011; € 105 milhões em 2012; € 242,4 milhões em 2013; e € 219,2 milhões em 2014. 

Tabela 29.4 Brasil-França saldo - 2011-2014 (valores em €)
Ano 2011 2012 2013 2014
Exportações francesas 255.674.855 235.799.005 339.080.493 339.080.493
Importações francesas 240.086.513 130.710.738 96.622.711 119.819.313
Saldo 15.588.342 105.088.267 242.457.782 219.261.180

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.5) Potencial exportador brasileiro para o mercado francês

O exame da pauta exportadora geral brasileira em 2014, relacionada aos produtos que 
compõem o setor, permite identificar os itens que se destacaram e que oferecem potencial para a 
implementação de ações de promoção comercial orientadas ao mercado francês. Foi o caso, por 
exemplo, de 7202 - Ferroligas, posição que registrou exportações com US$ 2,7 bilhões, equivalente 
a 17,03% do total setorial; de 7207 - Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado -, que 
registrou exportações totais de US$ 2,2 bilhões ou 13,91% do total setorial; e 7201 - Ferro fundido 
bruto e ferro “spiegel”, em lingotes ou outras formas primárias -, que registrou exportações totais de 
US$ 1 bilhão ou 6,40% do total setorial. 

Tabela 29.5 - exportação brasileira 2011 (valores em US$)
SH4 VAL Part%
7202 2.746.113.617 17,03%
7207 2.243.631.997 13,91%
7201 1.031.555.340 6,40%
7224 951.186.981 5,90%
8307 868.212.379 5,38%
7208 845.425.672 5,24%
7304 813.616.769 5,04%
7601 647.899.743 4,02%
7306 331.365.983 2,05%
7403 304.133.216 1,89%
7214 278.881.398 1,73%
7326 262.598.263 1,63%

SH4 VAL Part%
7204 252.266.138 1,56%
7210 244.070.588 1,51%
7502 238.416.205 1,48%
7606 232.365.101 1,44%
7408 224.113.408 1,39%
8001 168.978.906 1,05%
7307 166.232.930 1,03%
7225 163.706.967 1,02%
8212 158.466.309 0,98%
7228 156.481.280 0,97%
7213 149.329.362 0,93%
7219 140.162.670 0,87%
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SH4 VAL Part%
8207 135.497.976 0,84%
7209 127.896.832 0,79%
8112 127.113.351 0,79%
7318 120.565.503 0,75%
7308 109.381.089 0,68%
7216 76.150.017 0,47%
8309 76.029.341 0,47%
7309 68.665.142 0,43%
7607 68.216.399 0,42%
7404 66.618.559 0,41%
8202 61.646.504 0,38%
7612 60.805.481 0,38%
7320 58.104.949 0,36%
8211 56.090.912 0,35%
8302 55.918.762 0,35%
8301 55.806.489 0,35%
7311 53.752.997 0,33%
7616 53.540.784 0,33%
7901 51.283.242 0,32%
7217 48.936.420 0,30%
7411 45.665.630 0,28%
7321 44.384.670 0,28%
7312 44.110.990 0,27%
7409 41.560.000 0,26%
7227 40.855.261 0,25%
7615 40.640.101 0,25%
7505 35.426.009 0,22%
7222 31.131.248 0,19%
8103 30.407.436 0,19%
8215 29.144.171 0,18%
8209 28.750.177 0,18%
7211 27.190.642 0,17%
8105 27.160.027 0,17%
8201 24.438.413 0,15%
7401 24.070.057 0,15%
7305 23.532.100 0,15%
7323 22.619.098 0,14%
7604 21.824.856 0,14%
7602 21.312.229 0,13%
7407 21.223.927 0,13%
8205 18.786.689 0,12%
7315 18.563.773 0,12%
7310 18.509.319 0,11%
7325 16.355.410 0,10%
7205 14.794.541 0,09%
8203 14.055.666 0,09%
8311 13.006.962 0,08%

SH4 VAL Part%
7303 12.673.433 0,08%
7302 12.632.485 0,08%
7324 12.378.352 0,08%
7215 10.518.334 0,07%
8208 10.015.986 0,06%
7313 9.707.806 0,06%
7608 9.568.109 0,06%
8204 9.038.967 0,06%
7605 8.299.359 0,05%
7220 8.290.006 0,05%
7317 7.142.440 0,04%
7610 6.709.910 0,04%
7314 5.688.217 0,04%
8214 5.641.404 0,03%
7412 5.598.798 0,03%
8108 5.443.593 0,03%
7418 5.322.478 0,03%
8003 5.259.016 0,03%
8213 5.257.686 0,03%
8102 5.157.512 0,03%
7503 4.907.210 0,03%
8113 4.495.664 0,03%
7614 4.394.599 0,03%
7609 4.364.730 0,03%
7229 4.211.617 0,03%
7226 4.169.506 0,03%
8308 4.128.135 0,03%
7212 4.019.718 0,02%
7413 3.997.091 0,02%
8104 3.227.728 0,02%
8002 3.157.729 0,02%
7223 2.910.373 0,02%
7406 2.830.207 0,02%
7419 2.160.215 0,01%
7603 2.008.641 0,01%
7410 1.919.418 0,01%
8101 1.519.211 0,01%
7508 1.447.760 0,01%
7501 1.404.300 0,01%
8310 1.372.885 0,01%
7907 1.285.571 0,01%
7806 1.281.225 0,01%
7415 1.266.108 0,01%
8306 1.093.524 0,01%
7316 986.070 0,01%
7301 900.275 0,01%
8007 874.002 0,01%
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SH4 VAL Part%
8303 868.152 0,01%
7221 855.336 0,01%
8305 699.034 0,00%
8210 599.644 0,00%
8206 597.697 0,00%
7322 452.764 0,00%
7902 407.316 0,00%
7904 347.332 0,00%
7613 308.397 0,00%
7402 282.170 0,00%
7801 249.742 0,00%
7218 221.934 0,00%
8110 212.038 0,00%
7506 198.352 0,00%
7507 117.617 0,00%
7405 117.200 0,00%

SH4 VAL Part%
8111 115.837 0,00%
8106 115.573 0,00%
8304 77.850 0,00%
8109 66.173 0,00%
7203 45.706 0,00%
7319 43.453 0,00%
7804 36.658 0,00%
7903 32.731 0,00%
7905 25.158 0,00%
7206 20.291 0,00%
7504 12.911 0,00%
7611 340 0,00%
8107 157 0,00%
7802 0 0,00%
TOTAL 16.128.556.339 100,00%

Fonte: MDIC - http://aliceweb2.mdic.gov.br

b.6) Perfil tarifário setorial da França

Segundo dados do Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior, (AliceWeb), 
da SECEX/MDIC, as posições que registraram as exportações mais elevadas do Brasil para a França 
no ano de 2014 foram: 73042939 - Outros tubos de ligas de aços, não revestidos, sem costura, para 
revestimento de poços, etc.; 73269090 - Outras obras de ferro ou aço; 72026000 -Ferro-níquel; 
73071100 - Acessórios moldados para tubos de ferro fundido não maleável; 73042931 - Tubos de 
outras ligas de aço não revestidos, sem costura, para revestimento de poços, de diâmetro exterior 
inferior ou igual a 229 mm.  

O Brasil se beneficia da suspensão tarifária por aptidão de volume, na qual a isenção é efetivada 
mediante a apresentação de um certificado de aeronavegabilidade ou declaração na fatura conforme 
Reg. nº 1147/2002, JO L170/2002. As posições deste setor são submetidas às tarifas aplicáveis a países 
terceiros (tarifa erga omnes, aplicável uniformemente para todos os países) e à tarifa de integração 
na nomenclatura pautal europeia, mediante a apresentação de um certificado de origem. Observa-se 
que para as posições 73042939, 72026000 e 73042931, a tarifa de importação é de 0%; para a posição 
73269090, a tarifa é de 2,7%; e, por fim, para a posição 73071100, a tarifa é de 3,7%. Para as demais 
posições, pode-se proceder à análise tarifária através do site do ProDouane da alfândega francesa, na 
sua seção “RITA”.

c) Procedimentos normativos de caráter geral para a importação

São necessários certificados de importação específicos para determinados produtos do setor, 
com a atestação realizada por autoridades específicas quanto à natureza e pureza do produto, antes de 
adentrar o mercado francês. 

d) Barreiras à importação

A proteção tarifária de produtos siderúrgicos foi perdendo sua importância ao longo do tempo 
nas nações industrializadas. Isso ficou mais evidente em 2004, quando 20 países (União Europeia-15, 
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Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, Canadá e Austrália) praticamente zeraram suas alíquotas 
de imposto de importação. Em dezembro de 2011, a alíquota média do imposto de importação de 
produtos siderúrgicos (capítulo 72 da classificação alfandegária) de todos os países-membros da 
Organização Mundial do Comércio (OMC) era de 5,6% sobre valor CIF.

e) Principais feiras e eventos do setor na França
 
As principais feiras do setor na França são: EURO PM2015 Congress&Exhibition, que acontece 

em Reims, de 4 a 7 de outubro [http://www.europm2015.com/]; IndustrieLyon2015 Le Salon des 
Technologies de Production, em Reims, de 7 a 10 de abril [http://industrie-expo.com/] e TOLExpo2015 
Le Salon International de Équipements de Production pour le Travail des Métaux en Feuille et en Bobine, 
du Tube et des Profilés, também em Reims, de 17 à 20 de novembro [http://www.tolexpo.com/].





30 - Sucos de Frutas
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30. Sucos de Frutas

Capítulo e posições tarifárias do Sistema Harmonizado sobre os quais trata esta seção:

20: Preparações de produtos hortícolas, de frutas ou de outras partes de plantas: 
2009 Sucos de frutas (incluídos os mostos de uvas) ou de produtos hortícolas, não    
fermentados, sem adição de álcool, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes.

a) Panorama geral do mercado francês de sucos de frutas

Em 2014, o consumo médio de suco de frutas na França foi de 23 litros per capita, o que 
representa um total de 1,6 bilhão de litros no ano. Um consumo relativamente estável em relação a 
2013, com apenas 1,5% de retração.

O setor de suco de frutas francês possui aproximadamente 40 empresas, sobretudo localizadas 
em territórios ultramarinos (Guadeloupe, Martinique, Réunion e Corse), dos mais variados tamanhos: 
de micro e pequenas, passando por médias e empresas familiares, etc. 

O setor é responsável por cerca de 4.300 empregos diretos e 30.000 indiretos e produz 90% 
do suco de frutas consumido na França, destino final da produção de 18.346 fazendas de frutas, 
particularmente de maçã, uva e tomate.

O sabor predileto de suco de frutas dos franceses continua sendo o de laranja, que representa 
47% das vendas. Os sucos multifrutas (2 ou 3 frutas) ocupam o 2° lugar, com 20,3% do mercado. Na 
terceira posição, vem o suco de maçã, que possui 10,5% do mercado. Os sucos de frutas vitaminados 
ocupam a 4° posição, com 7,6% do volume. O consumo francês de sucos exóticos cresceu entre 2013 
e 2014, em 3%, bem como o do suco de maçã, em 2,7%, e do suco de tomate, em 1,6%.

O mercado de sucos de frutas orgânicos dobrou de volume nos últimos cinco anos, passando 
de 2,70% para 6,13%. O faturamento deste segmento cresceu quase 10% em 2014. Os sucos orgânicos 
têm obtido crescente aceitação no mercado francês (cada fabricante tem oferecido uma gama variada 
desses produtos), e sua participação no mercado setorial tende a crescer nos próximos anos. 

As principais entidades do setor são: Union Nationale Interprofessionnelle de Jus de Fruits e 
Fédération Internationale des Producteurs de Jus de Fruits.

b) Análise estatística de comércio exterior 

A presente análise contempla posições da NCM pertencentes aos seguintes capítulos: 25: 
20: Preparações de produtos hortícolas, de frutas ou de outras partes de plantas.  O parágrafo b.6 que 
trata da posição tarifária do setor foi elaborado através das cinco primeiras posições das importações 
francesas originárias do Brasil para o mercado francês no ano de 2014 através dos códigos NCM8. 
Os números foram obtidos através do banco de dados do site ProDouane da alfândega francesa sobre 
tarifas de importação. Para obtenção de maiores detalhes das demais posições tarifárias é recomendável 
acessar o site na página do “RITA Encyclopédie”, que trata da regulamentação francesa e da União 
Europeia aplicável aos desembaraços aduaneiros originários do Brasil.

b.1) Importações francesas gerais

O setor registrou, em 2011, importações no valor de € 970,7 milhões, 0,2% do total geral 
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importado pelo país naquele ano. Em 2014, o setor registrou importação de € 922,1 milhões, 0,2% do 
total geral importado pelo país. As importações totais do setor de sucos de frutas na França registraram 
variação negativa de 5,01% no período 2011-2014.

A única posição na qual foi registrada importação foi 2009-Sucos de frutas (incluídos os 
mostos de uvas) ou de produtos hortícolas, não fermentados, sem adição de álcool, com ou sem adição 
de açúcar ou de outros edulcorantes, que  registrou importação, em 2011, de € 970,7 milhões e, em 
2014, de € 922,1 milhões. 

Tabela 30.1 - Importações gerais França-Mundo 2011-2014 (valores em €)
SH4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.% Δ% 2011-

2014
2009 970.723.281 100% 1.013.836.543 100% 983.659.889 100% 922.117.761 100% -5,01%
TOT 970.723.281 100% 1.013.836.543 100% 983.659.889 100% 922.117.761 100% -5,01%

 Fonte: Douane Française DGDDI/CID

Gráfico 30.1 Importação setorial

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.2) Importações francesas originárias do Brasil

Em 2011, as importações provenientes do Brasil alcançaram valor de € 169,4 milhões ou 
17,5% do total setorial das importações francesas. Em 2014, o setor registrou importações do Brasil 
de € 137,9 milhões ou 18,53% do total setorial importado pelo país. Apesar da variação negativa de 
18,58% entre os anos de 2011 e 2014, a participação brasileira nas importações francesas registrou 
aumento de 1,07%.

Assim como no caso das importações gerais, a única posição na qual foi registrada importação 
originária do Brasil foi 2009 - Sucos de frutas (incluídos os mostos de uvas) ou de produtos hortícolas, 
não fermentados, sem adição de álcool, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes, que 
registrou importação, em 2011, de € 169,4 milhões, e de € 137,9 milhões em 2014. 
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Tabela 30.2 Importações originárias do Brasil, 2011-2014 (valores em €)
SH4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.% Δ% 2011-

2014
2009 169.483.997 100% 170.860.779 100% 171.936.510 100% 137.986.317 100% -18,58%
TOT 169.483.997 100% 170.860.779 100% 171.936.510 100% 137.986.317 100% -18,58%

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

Gráfico 30.2 Importação setorial originária do Brasil

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.3) Principais concorrentes

Em 2014, o principal país fornecedor de sucos de frutas para a França foi a Espanha, com 
18,64% do total. O Brasil ocupou a 3ª posição no ranking de fornecedores, com 14,96% da participação 
total, ou €137,9 milhões. Seguiram-se no ranking: Alemanha, com 16,25%; Bélgica, com 14,91%; e 
Holanda, com 12,03%. Para esse setor, é possível afirmar que o Brasil é um fornecedor representativo 
nas importações francesas, e que a diferença com a primeira posição é de apenas 3,68%.

Tabela 30.3 - Importações francesas, por país, 2014 (valores em €)
Países 2014 Part % Rank
Espanha 171.926.971 18,64% 1
Alemanha 149.844.645 16,25% 2
Brasil 137.986.317 14,96% 3
Bélgica 137.472.178 14,91% 4
Holanda 110.908.706 12,03% 5
Total 922.117.761 100,00%

 Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.4) Balança comercial bilateral do setor

O saldo da balança comercial bilateral foi favorável ao Brasil, apresentando resultado 
amplamente positivo, com superávits de € 169,4 milhões em 2011; € 170,8 milhões em 2012; € 171,8 
milhões em 2013; e € 137,9 milhões em 2014. Há registro de exportações de sucos de frutas da França 
para o Brasil, em valores significativamente inferiores ao fluxo contrário, conforme tabela abaixo.
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Tabela 30.4 Brasil-França saldo 2011-2014 (valores em €)
Ano 2011 2012 2013 2014
Exportações francesas 36.413  23.468  82.510  60.316  
Importações francesas 169.483.997 170.860.779 171.936.510 137.986.317
Saldo -169.447.584  -170.837.311  -171.854.000  -137.926.001  

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.5) Potencial exportador brasileiro para o mercado francês

O exame da pauta exportadora brasileira em 2014, relacionada aos produtos que compõem 
o setor, permite identificar os itens que se destacaram e oferecem potencial para a implementação 
de ações de promoção comercial orientadas ao mercado francês. Para este setor, nota-se que tais 
estratégias se deram especificamente para os produtos da categoria 2009 - Sucos de frutas (incluídos 
os mostos de uvas) ou de produtos hortícolas, não fermentados, sem adição de álcool, com ou sem 
adição de açúcar ou de outros edulcorantes.

Tabela 30.5 - Exportação brasileira 2014 (valores em US$)
SH4 VAL Part%
2009 2.168.268.586 100,00%
TOTAL 2.168.268.586 100,00%

Fonte: MDIC - http://aliceweb2.mdic.gov.br

b.6) Perfil tarifário setorial da França

Segundo os dados do Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior, (AliceWeb), 
da SECEX/MDIC, as duas posições que registraram exportações do Brasil para a França no ano de 
2014 foram: 20091200 - Sumo (suco) de laranja, não fermentados, sem adição de álcool, com ou sem 
açúcar ou de outros edulcorantes, não congelado, com valor Brix não superior a 20; e 20093900 – 
Outros sucos de outros cítricos. Assim, estas posições merecem um maior detalhe na análise tarifária. 

As posições deste setor são submetidas às tarifas aplicáveis a países terceiros (tarifa erga omnes, 
aplicável uniformemente para todos os países) e à tarifa de integração na nomenclatura europeia, 
mediante a apresentação de um certificado de origem. Observa-se que para a posição 20091200, a taxa 
aduaneira é de 12,2%, e para a posição 20093900, a tarifa aduaneira é de 33,6%. Para esta posição há 
ainda a cobrança de tarifa adicional, chamada de “Contingente pautal não preferencial”, de 20%.

c) Procedimentos normativos de caráter geral para a importação

Na União Europeia, deve-se estar em conformidade com o Codex Alimentarius, conjunto 
de normas aceitas mundialmente acerca da produção de alimentos e da segurança alimentar. Além 
disso, exige-se na França o cumprimento da legislação do mercado exportador, que contempla as leis 
gerais de exportação de alimentos, aquelas específicas para suco de frutas, para verificar presença de 
contaminantes, pesticidas, e exigências quanto às certificações principalmente dos orgânicos.

d) Barreiras à importação

Apesar de a União Europeia ser responsável por 70% das exportações brasileiras de suco 
de laranja (cerca de um milhão de toneladas anuais), as altas tarifas alfandegárias aplicadas ao setor, 
como abordado no parágrafo b.6, constituem barreiras comerciais à importação. Além desses picos 
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tarifários, o setor enfrenta exigências fitossanitárias e técnicas na França, o que afeta a comercialização 
e muitas vezes encarece o fornecimento dos produtos.

Ao contrário dos Estados Unidos da América, cujo tributo é um valor fixo sobre o volume, a 
União Europeia considera o valor financeiro de venda. Assim, quanto maior o preço do suco de laranja 
e outros sucos cítricos, maior será a tarifa alfandegária. Esse procedimento pode influenciar o preço 
do produto no supermercado, junto ao consumidor final, diminuindo a competitividade do suco de 
laranja em relação aos sucos de outras frutas, como a maçã, pera, framboesa e morango, em grande 
parte produzidos na França.

Do lado europeu, a Copa-Cogeca, central dos produtores agrícolas europeus, está pedindo a 
União Europeia (UE) que não avance nas negociações para o estabelecimento de um acordo de livre 
comércio com o Mercosul, a menos que certos pré-requisitos sejam cumpridos pelo Brasil, Argentina, 
Paraguai e Uruguai. Há a insistência de que um acordo com o Mercosul causaria perdas bilionárias 
no mercado europeu. A Copa-Cogeca alega, também, que o Mercosul não possui mercado comum 
integrado e que os produtos agrícolas europeus não podem ser exportados da mesma maneira para o 
Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.

e)  Principais feiras e eventos do setor na França

As principais feiras do setor na França são: Secur’Food, que tem lugar em Avignon, 13 e 
14 de outubro [http://www.securfood.com/fr/#.VXsO6_ntmko]; SITEVI-Salon Internacional des 
equipaments et savoir-faire pour les productions vigne-vin, olive, fruits-legumes, que tem lugar à 
Montpellier, de 24 e 26 de novembro [http://www.sitevi.com/].





31 - Tabaco
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31.Tabaco

Capítulos e posições tarifárias do Sistema Harmonizado sobre os quais trata esta seção:

24: Tabaco e seus sucedâneos manufaturados:
2401: Tabaco não manufaturado; desperdícios de tabaco;
2402: Charutos, cigarrilhas e cigarros, de tabaco ou dos seus sucedâneos;
2403: Outros produtos de tabaco e seus sucedâneos, manufaturados; tabaco “homogeneizado” 
ou “reconstituído”; extratos e molhos, de tabaco. 

a) Panorama geral do mercado francês de tabaco

Em 2012, foram vendidos 51,5 bilhões de cigarros na França, com faturamento de € 15,5 bilhões, 
equivalente a 62.130 toneladas. O valor de impostos arrecadado foi de cerca de € 14 bilhões. Na França, a 
venda do tabaco manufaturados é monopólio da administração da Alfândega Aduaneira Francesa, que o 
comercializa através de lojas de tabacarias chamadas de “Tabac”. Na maioria dos outros países europeus 
é possível adquirir tabaco em outros tipos de loja.

Em 2010, 31,6% da população na faixa etária que compreende 18-85 anos era fumante, sendo 
27,3% de fumantes permanentes e 4,3% de fumantes ocasionais, totalizando 16,4 milhões de pessoas. 
Já em 2012, segundo o jornal Le Figaro, o orçamento anual de um fumante que consome um maço de 
cigarros por dia foi estimado em € 2.400, dependendo da marca consumida. Isso equivale a cerca de 
dois meses de salário mínimo francês ou duas semanas de férias nas Ilhas Maurício, incluindo passagens 
aéreas e pensão completa.

Por outro lado, a estimativa do custo social do uso do tabaco, o qual corresponde ao conjunto 
de gastos pela sociedade, tais como despesas médicas e campanhas de prevenção, entre outros, é mais 
complexa. Em 2006, o custo social do fumo na França foi estimado em mais de € 47 bilhões ou 3% do 
PIB do país.

A indústria do tabaco na França compreende empresas nacionais e internacionais, que estão 
entre as maiores do mundo. Os principais atores detêm 99% do mercado: Altria/Philip Morris (Marlboro, 
Philip Morris, Chesterfield, L&M), Altadis (Gauloises, News, Royale, Gitanes, Fortuna), um grupo franco-
espanhol resultante da fusão Tabacalera-British American Tobacco (Winfield, Peter Stuyvesant, Lucky 
Strike), Japan Tobacco International (Camel,Winston), Imperial Tobacco (JPS, Route 66) e Gallaher 
(Benson&Hedges)

Mesmo sendo indústria forte na França, nos últimos anos o mercado interno vem enfrentando 
o fenômeno dos cigarros eletrônicos. O Office Français de Prévention du Tabagisme (OFT) estimou que 
em 2012 o número de cigarros eletrônicos era de 500.000, com estimativas de que em 2013 esse número 
tenha duplicado. No relatório sobre o cigarro eletrônico, publicado em maio de 2013, o mesmo órgão 
considera que esse mercado movimentou cerca de € 40 milhões na França em 2012 e cerca de € 100 
milhões no final do ano de 2013 ou 3% do mercado do tabaco na França. 

A principal entidade do setor é La Confédération des Buralistes. O perfil tarifário é de altas 
tarifas internas de comercialização, os impostos especiais de consumo, que incidem sobre produtos que 
prejudicam a saúde dos consumidores ou poluem o ambiente. Esse perfil agressivo também incide para 
as tarifas aplicadas às importações francesas no quadro pautal de importação da União Europeia.
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b) Análise estatística de comércio exterior 

A presente análise contempla posições pertencentes ao Capítulo 24 da NCM brasileira – 
Tabaco e seus sucedâneos manufaturados: posições 2401 - Tabaco não manufaturado; desperdícios 
de tabaco; 2402 - Charutos, cigarrilhas e cigarros, de tabaco ou dos seus sucedâneos; 2403 - Outros 
produtos de tabaco e seus sucedâneos, manufaturados; tabaco “homogeneizado” ou “reconstituído”; 
extratos e molhos, de tabaco.

b.1) Importações francesas gerais

O setor registrou em 2011 importações no valor de € 1,8 bilhão, 0,4% do total geral 
importado pelo país naquele ano. Em 2014, o setor registrou importação de € 1,7 bilhão, 0,4 % do total 
geral importado pelo país. As importações totais do setor de tabaco na França registraram variação 
percentual negativa de 6,02% no período 2011-2014.

A posição que mais se destacou no setor foi 2402 - Charutos, cigarrilhas e cigarros, de tabaco 
ou dos seus sucedâneos, a qual registrou importações, em 2011, no montante de aproximadamente € 
1,5 bilhão ou 80,09% do total para o setor, e, em 2014, alcançou €1,34 bilhão ou 75,53% do total das 
importações do setor, com variação percentual negativa de 6% no período 2011-2014. 

Tabela 31.1 - Importações gerais França-mundo 2011-2014 (valores em €)
SH4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.%
2401 130.440.300 6,9% 149.366.983 7,5% 173.083.304 9,0% 177.913.500 10,0%
2402 1.515.835.617 80,1% 1.553.941.709 78,4% 1.481.877.698 76,7% 1.343.528.323 75,5%
2403 246.392.961 13,0% 278.677.433 14,1% 277.032.989 14,3% 257.252.401 14,5%
Tot. 1.892.668.878 100% 1.981.986.125 100% 1.931.993.991 100% 1.778.694.224 100%

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

Gráfico 31.1 -Importação setorial

Fonte: Douane Française DGDDI/CID 

b.2) Importações francesas originárias do Brasil

Em 2011, as importações provenientes do Brasil alcançaram valor de € 25,4 milhões ou 1,3 % 
do total setorial das importações francesas. Em 2014, o setor registrou importações oriundas do Brasil 
no valor de € 27,1 milhões ou 1,53 % do total setorial importado pelo país. As importações setoriais 
originárias do Brasil registraram uma variação positiva de 6,57% no período 2011-2014.
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A única posição com origem no Brasil que registrou importação foi 2401- Tabaco não 
manufaturado; desperdícios de tabaco, que registrou importações em 2011 no montante de €25,4 
milhões ou 100% das importações do setor. A variação percentual positiva foi de 6,5% no período 
2011-2014

Tabela 31.2 Importações originárias do Brasil, 2011-2014 (valores em €)
SH4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.%
2401 25.465.793 100,00% 28.690.071 100,00% 25.433.898 100,00% 27.137.678 100,00%
2402 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 521 0,00%
2403 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOT 25.465.793 100% 28.690.071 100% 25.433.898 100% 27.138.199 100%

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

Gráfico 31.2 Importação setorial originária do Brasil

 
Fonte: Douane Française DGDDI/CID 

b.3) Principais concorrentes

Em 2014, o principal país fornecedor de tabaco para a França foi a Holanda, com 28,83% 
do total. O Brasil ocupou a 7ª posição no ranking de fornecedores, com 1,53 % da participação total, 
o que equivale a € 27,1 milhões. Seguiram no ranking: a Polônia, com 27,68 %; a Alemanha, com 
20,06%; a Bélgica, com 6,23 %; e a Espanha, com 2,85 %. 

Em 2014, segundo a entidade brasileira Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco a 
União Europeia foi o destino de 42% do tabaco brasileiro, porém os dados de importações francesas 
indicam diferentes origens. 

Tabela 31.3 - Importações francesas, por país, 2014 (valores em €)
Países 2014 Part % Rank
Holanda 512.830.371 28,83% 1
Polônia 492.331.864 27,68% 2
Alemanha 356.772.731 20,06% 3
Bélgica 110.772.478 6,23% 4
Espanha 50.739.596 2,85% 5
Brasil 27.138.199 1,53% 7
Total 1.778.694.224 100,00%

 Fonte: Douane Française DGDDI/CID
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b.4) Balança comercial bilateral do setor

O saldo da balança comercial bilateral foi favorável ao Brasil, com superávit de € 25,4 milhões 
em 2011, € 28,6 milhões em 2012, € 25,4 milhões em 2013 e € 27,1 milhões em 2014. 

Há registro de exportações de tabaco francês para o Brasil, em valores significativamente 
inferiores ao fluxo contrário, conforme tabela a seguir.

Tabela 31.4 Brasil-França saldo - 2011-2014 (valores em €)
Ano 2011 2012 2013 2014
Exportações francesas 0  1.419  11.010  0  
Importações francesas 25.465.793 28.690.071 25.433.898 27.138.199
Saldo -25.465.793  -28.688.652  -25.422.888  -27.138.199  

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.5) Potencial exportador brasileiro para o mercado francês

Dados da Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior (SECEX/MDIC) confirmou a liderança do Brasil no ranking mundial de exportação 
de tabaco em folha. Em 2013, foram embarcadas 627 mil toneladas do produto, gerando divisas de 
US$ 3,27 bilhões.

O exame da pauta exportadora brasileira para o mundo em 2014, relacionada aos produtos 
que compõem o setor, permite identificar os itens que se destacaram e oferecem potencial para a 
implementação de ações de promoção comercial orientadas ao mercado francês. Foi o caso de 2401- 
Tabaco não manufaturado, item que registrou praticamente o total das exportações, com US$ 2,4 
bilhões ou 96,49% do total setorial.

Tabela 31.5 - exportação brasileira 2011 (valores em US$)
SH4 Valor das exportações em US$ Part%
2401 2.414.083.796 96,49%
2402 6.601.641 0,26%
2403 81.182.398 3,24%
TOTAL 2.501.867.835 100,00%

Fonte: MDIC - http://aliceweb2.mdic.gov.br

b.6) Perfil tarifário setorial da França

Segundo os dados do Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior, (AliceWeb), 
da SECEX/MDIC , as posições que registraram as exportações do Brasil para a França no ano de 
2014 foram: 24011090 Outros tabacos não manufaturados, não destalados; 24012030 - Tabaco não 
manufaturado, total ou parcialmente destalado, em folhas secas em secador de ar quente (flue cured), 
do tipo Virgínia; 24012090 - Outros tabacos não manufaturados, total ou parcialmente destalado; e 
24013000 - Desperdícios de tabaco”.

As posições deste setor são submetidas às tarifas aplicáveis a países terceiros (tarifa erga 
omnes, aplicável uniformemente para todos os países) e à tarifa de integração na nomenclatura pautal 
europeia, mediante a apresentação de um certificado de origem. O tratamento tarifário preferencial 
consiste na aplicação da tarifa aduaneira de 18,4 %, sendo o valor mínimo de € 22 e o máximo de € 
56 /100 kg para a posição 24011090. Para a posição 24012030, é aplicada tarifa aduaneira de 18,4 %, 
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sendo o valor mínimo de € 22 e o máximo de €24/100 kg. Para as posições 24012090 e 24013000 a 
tarifa aduaneira é de 11,2 %, sendo o valor mínimo de € 22 e o máximo de € 56/100 kg.

c) Procedimentos normativos de caráter geral para a importação

Para os tipos de tabaco “light air cured” do tipo Burley (incluindo os híbridos de Burley), 
tabaco “light air cured” do tipo Maryland, tabaco “flue cured” do tipo Virginia e de tabaco “fire cured”, 
é necessário a emissão “Certificado de Autenticidade de Tabacos”, para que as exportações brasileiras 
tenham tratamento tarifário preferencial.

No Brasil, as entidades credenciadas pela Secretaria francesa para emissão do Certificado de 
Autenticidade de Tabacos são as seguintes: Banco do Brasil S/A, Federação das Indústrias do Estado 
do Paraná – FIEP, Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina – FIESC e Federação das 
Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul – FIERGS.

Encontram-se disponíveis no site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, [http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=510&refr=406] 
as informações relativas à emissão desse Certificado, de acordo com o Regulamento (CE) nº 1031/2008.

O Certificado deve ser devidamente visado e dele devem constar o local e a data de emissão 
e o carimbo do organismo emissor no Brasil, bem como assinatura dos responsáveis habilitados. O 
Certificado deve ser emitido por uma das entidades credenciadas para sua emissão, desde que o referido 
organismo se comprometa a verificar as indicações constantes dos Certificados e se comprometa a 
fornecer à Comissão e aos Estados-Membros da União Europeia, a seu pedido, todas as informações 
úteis e necessárias para apreciar as indicações constantes dos Certificados.

d) Barreiras à importação

A pauta tarifária que compõe o setor de tabaco é composta por tarifas elevadas. Esse cenário 
comercial reflete barreiras comerciais, que blindam o tabaco produzido e comercializado no mercado 
interno Francês, e elevam consideravelmente o preço do produto ao consumidor final.

e) Principais feiras e eventos do setor na França

A principal feira do setor na França é: Le salon des buralistes, em Paris, 17 e 18 de outubro 
[http://www.salonsparis.cci-paris-idf.fr/losangexpo-salon-des-buralistes-7/id-1725459.htm].





32 -Têxteis, Confecções
e Algodão
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32. Têxteis, Confecções e Algodão

Capítulos e posições tarifárias do Sistema Harmonizado sobre os quais trata esta seção:

50: Seda:
5001: Casulos de bicho-da-seda próprios para dobar;
5002: Seda crua (não fiada);
5003: Desperdícios de seda (incluídos os casulos de bicho-da-seda impróprios para dobar, os 
desperdícios de fios e os fiapos);
5004: Fios de seda (exceto fios de desperdícios de seda) não acondicionados para venda a retalho;
5005: Fios de desperdícios de seda, não acondicionados para venda a retalho;
5006: Fios de seda ou de desperdícios de seda, acondicionados para venda a retalho; pelo de 
Messina (crina de Florença);
5007: Tecidos de seda ou de desperdícios de seda 51 Lã, pelos finos ou grosseiros; fios e tecidos 
de crina. 

51: Lã, pelos finos ou grosseiros; fios e tecidos de crina:
5101: Lã não cardada nem penteada;
5102: Pelos finos ou grosseiros, não cardados nem penteados;
5103: Desperdícios de lã ou de pelos finos ou grosseiros, incluídos os desperdícios de fios e 
excluindo os fiapos;
5104: Fiapos de lã ou de pelos finos ou grosseiros;
5105: Lã, pelos finos ou grosseiros, cardados ou penteados (incluída a “lã penteada a granel”);
5106: Fios de lã cardada, não acondicionados para venda a retalho;
5107: Fios de lã penteada, não acondicionados para venda a retalho;
5108: Fios de pelos finos, cardados ou penteados, não acondicionados para venda a retalho;
5109: Fios de lã ou de pelos finos, acondicionados para venda a retalho;
5110: Fios de pelos grosseiros ou de crina (incluídos os fios de crina revestidos por enrolamento), 
mesmo acondicionados para venda a retalho;
5111: Tecidos de lã cardada ou de pelos finos cardados;
5112: Tecidos de lã penteada ou de pelos finos penteados;
5113: Tecidos de pelos grosseiros ou de crina.

52: Algodão:
5201: Algodão não cardado nem penteado;
5202: Desperdícios de algodão (incluídos os desperdícios de fios e os fiapos);
5203: Algodão cardado ou penteado;
5204: Linhas para costurar, de algodão, mesmo acondicionadas para venda a retalho;
5205: Fios de algodão (exceto linhas para costurar) contendo pelo menos 85%, em peso, de 
algodão, não acondicionados para venda a retalho;
5206: Fios de algodão (exceto linhas para costurar) contendo menos de 85%, em peso, de algodão, 
não acondicionados para venda a retalho;
5207: Fios de algodão (exceto linhas para costurar) acondicionados para venda a retalho;
5208: Tecidos de algodão contendo pelo menos 85%, em peso, de algodão, com peso não superior 
a 200g/m²;
5209: Tecidos de algodão contendo pelo menos 85%, em peso, de algodão, com peso superior a 
200g/m²;
5210: Tecidos de algodão contendo menos de 85%, em peso, de algodão, combinados, principal 
ou unicamente, com fibras sintéticas ou artificiais, com peso não superior a 200g/m2;

5211: Tecidos de algodão contendo menos de 85%, em peso, de algodão, combinados, principal 
ou unicamente, com fibras sintéticas ou artificiais, com peso superior a 200g/m2 337;
5212: Outros tecidos de algodão.
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53: Outras fibras têxteis vegetais; fios de papel e tecidos de fios de papel:
5301: Linho em bruto ou trabalhado, mas não fiado; estopas e desperdícios de linho (incluídos os 
desperdícios de fios e os fiapos);
5302: Cânhamo (Cannabis sativa l.), em bruto ou trabalhado, mas não fiado; estopas e desperdícios 
de cânhamo (incluídos os desperdícios de fios e os fiapos);
5303: Juta e outras fibras têxteis liberianas (exceto linho, cânhamo e rami), em bruto ou trabalhadas, 
mas não fiadas; estopas e desperdícios destas fibras (incluídos os desperdícios de fios e os fiapos);
5305: Cairo (fibras de coco), abacá (cânhamo-de-manilha ou Musa textilis Nee), rami e outras 
fibras têxteis vegetais não especificadas nem compreendidas em outras posições, em bruto ou 
trabalhados, mas não fiados; estopas e desperdícios destas fibras (incluídos os desperdícios de fios 
e os fiapos);
5306: Fios de linho;
5307: Fios de juta ou de outras fibras têxteis liberianas da posição 53.03;
5308: Fios de outras fibras têxteis vegetais; fios de papel;
5309: Tecidos de linho;
5310: Tecidos de juta ou de outras fibras têxteis liberianas da Posição 53.03;
5311: Tecidos de outras fibras têxteis vegetais; tecidos de fios de papel.

54: Filamentos sintéticos ou artificiais; lâminas e formas semelhantes de matérias têxteis sintéticas ou  
artificiais:

5401: Linhas para costurar de filamentos sintéticos ou artificiais, mesmo acondicionadas para 
venda a retalho;
5402: Fios de filamentos sintéticos (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda 
a retalho, incluídos os monofilamentos sintéticos com menos de 67 decitex;
5403: Fios de filamentos artificiais (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda 
a retalho, incluídos os monofilamentos artificiais com menos de 67 decitex;
5404: Monofilamentos sintéticos, com pelo menos 67 decitex e cuja maior dimensão da seção 
transversal não seja superior a 1mm; lâminas e formas semelhantes (por exemplo, palha artificial) 
de matérias têxteis sintéticas, cuja largura aparente não seja superior a 5mm;
5405: Monofilamentos artificiais, com pelo menos 67 decitex e cuja maior dimensão da seção 
transversal não seja superior a 1mm; lâminas e formas semelhantes (por exemplo, palha artificial) 
de matérias têxteis artificiais, cuja largura aparente não seja superior a 5mm;
5406: Fios de filamentos sintéticos ou artificiais (exceto linhas para costurar), acondicionados 
para venda a retalho;
5407: Tecidos de fios de filamentos sintéticos, incluídos os tecidos obtidos a partir dos produtos 
da posição 54.04;
5408: Tecidos de fios de filamentos artificiais, incluídos os tecidos obtidos a partir dos produtos 
da posição 54.05.

55: Fibras sintéticas ou artificiais, descontínuas:
5501: Cabos de filamentos sintéticos;
5502: Cabos de filamentos artificiais;
5503: Fibras sintéticas descontínuas, não cardadas, não penteadas nem transformadas de outro 
modo para fiação;
5504: Fibras artificiais descontínuas, não cardadas, não penteadas nem transformadas de outro 
modo para fiação;
5505: Desperdícios de fibras sintéticas ou artificiais (incluídos os desperdícios da penteação, os de 
fios e os fiapos);
5506: Fibras sintéticas descontínuas, cardadas, penteadas ou transformadas de outro modo para 
fiação 338;
5507: Fibras artificiais descontínuas, cardadas, penteadas ou transformadas de outro modo para 
fiação;
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5508: Linhas para costurar, de fibras sintéticas ou artificiais descontínuas, mesmo acondicionadas 
para venda a retalho;
5509: Fios de fibras sintéticas descontínuas (exceto linhas para costurar), não acondicionados 
para venda a retalho;
5510: Fios de fibras artificiais descontínuas (exceto linhas para costurar), não acondicionados 
para venda a retalho;
5511: Fios de fibras sintéticas ou artificiais, descontínuas (exceto linhas para costurar), 
acondicionados para venda a retalho;
5512: Tecidos de fibras sintéticas descontínuas, contendo pelo menos 85%, em peso, destas fibras;
5513: Tecidos de fibras sintéticas descontínuas, contendo menos de 85%, em peso, destas fibras, 
combinados, principal ou unicamente, com algodão, de peso não superior a 170g/m2;
5514: Tecidos de fibras sintéticas descontínuas, contendo menos de 85%, em peso, destas fibras, 
combinados, principal ou unicamente, com algodão, de peso superior a 170g/m2;
5515: Outros tecidos de fibras sintéticas descontínuas;
5516: Tecidos de fibras artificiais descontínuas.

56: Pastas (“ouates”), feltros e falsos tecidos; fios especiais; cordéis, cordas e cabos; artigos de cordoaria:
5601: Pastas (“ouates”) de matérias têxteis e artigos destas pastas (“ouates”); fibras têxteis de 
comprimento não superior a 5mm (“tontisses”), nós e bolotas de matérias têxteis;
5602: Feltros, mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados;
5603: Falsos tecidos, mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados;
5604: Fios e cordas, de borracha, recobertos de têxteis; fios têxteis, lâminas e formas semelhantes 
das posições 54.04 ou 54.05, impregnados, revestidos, recobertos ou embainhados de borracha 
ou de plásticos;
5605: Fios metálicos e fios metalizados, mesmo revestidos por enrolamento, constituídos por fios 
têxteis, lâminas ou formas semelhantes das posições 54.04 ou 54.05, combinados com metal sob a 
forma de fios, de lâminas ou de pós, ou recobertos de metal;
5606: Fios revestidos por enrolamento, lâminas e formas semelhantes das posições 54.04 ou 
54.05, revestidas por enrolamento, exceto os da posição 56.05 e os fios de crina revestidos por 
enrolamento; fios de froco (“chenille”); fios denominados de cadeia (“chaînette”);
5607: Cordéis, cordas e cabos, entrançados ou não, mesmo impregnados, revestidos, recobertos 
ouembainhados de borracha ou de plásticos;
5608: Redes de malhas com nós, em panos ou em peça, obtidas a partir de cordéis, cordas ou 
cabos; redes confeccionadas para a pesca e outras redes confeccionadas, de matérias têxteis;
5609: Artigos de fios, lâminas ou formas semelhantes das posições 54.04 ou 54.05, cordéis, cordas 
ou cabos, não especificados nem compreendidos em outras posições.

57: Tapetes e outros revestimentos para pavimentos (pisos), de matérias têxteis:
5701: Tapetes de matérias têxteis, de pontos nodados ou enrolados, mesmo confeccionados;
5702: Tapetes e outros revestimentos para pavimentos (pisos), de matérias têxteis, tecidos, não 
tufados nem flocados, mesmo confeccionados, incluídos os tapetes denominados “Kelim” ou 
“Kilim”, “Schumacks” ou “Soumak”, “Karamanie” e tapetes semelhantes, tecidos à mão;
5703: Tapetes e outros revestimentos para pavimentos (pisos), de matérias têxteis, tufados, mesmo 
confeccionados;
5704: Tapetes e outros revestimentos para pavimentos (pisos), de feltro, exceto os tufados e os 
flocados, mesmo confeccionados;
5705: Outros tapetes e revestimentos para pavimentos (pisos), de matérias têxteis, mesmo 
confeccionados.
58: Tecidos especiais; tecidos tufados; rendas; tapeçarias; passamanarias; bordados 339:
5801: Veludos e pelúcias tecidos e tecidos de froco (“chenille”), exceto os artefatos das posições 
58.02 ou 58.06;
5802: Tecidos atoalhados, exceto os artefatos da posição 58.06; tecidos tufados, exceto os artefatos 
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da posição 57.03;
5803: Tecidos em ponto de gaze, exceto os artefatos da posição 58.06;
5804: Tules, filó e tecidos de malhas com nós; rendas em peça, em tiras ou em motivos, exceto os 
produtos das posições 60.02 a 60.06;
5805: Tapeçarias tecidas à mão (gênero gobelino, flandres, “aubusson”, “beauvais” e semelhantes) e 
tapeçarias feitas à agulha (por exemplo, em “petit point”, ponto de cruz), mesmo confeccionadas;
5806: Fitas, exceto os artefatos da posição 58.07; fitas sem trama, de fios ou fibras paralelizados e 
colados (“bolducs”);
5807: Etiquetas, emblemas e artefatos semelhantes de matérias têxteis, em peça, em fitas ou 
recortados em forma própria, não bordados;
5808: Tranças em peça; artigos de passamanaria e artigos ornamentais análogos, em peça, não 
bordados, exceto de malha; borlas, pompons e artefatos semelhantes;
5809: Tecidos de fios de metal e tecidos de fios metálicos ou de fios têxteis metalizados da posição 
56.05, dos tipos utilizados em vestuário, para guarnição de interiores ou usos semelhantes, não 
especificados nem compreendidos em outras posições;
5810: Bordados em peça, em tiras ou em motivos;
5811: Artefatos têxteis matelassês em peça, constituídos por uma ou várias camadas de matérias 
têxteis associadas a uma matéria de enchimento (estofamento), acolchoados por qualquer 
processo, exceto os bordados da posição 58.10.

59: Tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados; artigos para usos técnicos de 
matérias têxteis:

5901: Tecidos revestidos de cola ou de matérias amiláceas, dos tipos utilizados na encadernação, 
cartonagem ou usos semelhantes; telas para decalque e telas transparentes para desenho; telas 
preparadas para pintura; entretelas e tecidos rígidos semelhantes, dos tipos utilizados em chapéus 
e artefatos de uso semelhante;
5902: Telas para pneumáticos fabricadas com fios de alta tenacidade de náilon ou de outras 
poliamidas, de poliésteres ou de raiom viscose;
5903: Tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados, com plástico, exceto os da 
posição 59.02;
5904: Linóleos, mesmo recortados; revestimentos para pavimentos (pisos) constituídos por um 
induto ou recobrimento aplicado sobre suporte têxtil, mesmo recortados;
5905: Revestimentos para paredes, de matérias têxteis;
5906: Tecidos com borracha, exceto os da posição 59.02;
5907: Outros tecidos impregnados, revestidos ou recobertos; telas pintadas para cenários teatrais, 
para fundos de estúdio ou para usos semelhantes;
5908: Mechas de matérias têxteis, tecidas, entrançadas ou tricotadas, para candeeiros, fogareiros, 
isqueiros, velas e semelhantes; camisas de incandescência e tecidos tubulares tricotados para a sua 
fabricação, mesmo impregnados;
5909: Mangueiras e tubos semelhantes, de matérias têxteis, mesmo com reforço ou acessórios de 
outras matérias;
5910: Correias transportadoras ou de transmissão, de matérias têxteis, mesmo impregnadas, 
revestidas ou recobertas, de plástico, ou estratificadas com plástico ou reforçadas com metal ou 
com outras matérias;
5911: Produtos e artefatos, de matérias têxteis, para usos técnicos, indicados na Nota 7 do presente 
capítulo.

60: Tecidos de Malha:
6001: Veludos e pelúcias (incluídos os tecidos denominados de “felpa longa” ou “pêlo comprido” 
e tecidos atoalhados), de malha;
6002: Tecidos de malha de largura não superior a 30cm, contendo, em peso, 5% ou mais de fios 
de elastômeros ou de fios de borracha, exceto os da posição 60.01;
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6003: Tecidos de malha de largura não superior a 30cm, exceto das posições 60.01 e 60.02;
6004: Tecidos de malha de largura superior a 30cm, contendo, em peso, 5% ou mais de fios de 
elastômeros ou de fios de borracha, exceto os da posição 60.01;
6005: Tecidos de malha-urdidura (incluídos os fabricados em teares para galões), exceto os das 
posições 60.01 a 60.04;
6006: Outros tecidos de malha.

61: Vestuário e seus acessórios, de malha:
6101: Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, casacos e semelhantes, de malha, de uso 
masculino, exceto os artefatos da posição 61.03;
6102: Mantôs, capas, anoraques, casacos e semelhantes, de malha, de uso feminino, exceto os 
artefatos da posição 61.04;
6103: Ternos, conjuntos, paletós, calças, jardineiras, bermudas e “shorts” (calções) (exceto de 
banho), de malha, de uso masculino;
6104: “Tailleurs”, conjuntos, “blazers”, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e 
“shorts” (calções) (exceto de banho), de malha, de uso feminino;
6105: Camisas de malha, de uso masculino;
6106: Camisas, blusas, blusas “chemisiers”, de malha, de uso feminino;
6107: Cuecas, ceroulas, camisolões, pijamas, roupões de banho, robes e semelhantes, de malha, 
de uso masculino;
6108: Combinações, anáguas, calcinhas, camisolas, pijamas, “deshabillés”, roupões de banho, 
penhoares e semelhantes, de malha, de uso feminino;
6109: Camisetas (“t-shirts”) e camisetas interiores, de malha;
6110: Suéteres, pulôveres, cardigãs, coletes e artigos semelhantes, de malha;
6111: Vestuário e seus acessórios, de malha, para bebês;
6112: Abrigos para esporte, macacões e conjuntos de esqui, maiôs, biquinis, “shorts” (calções) e 
sungas, de banho, de malha;
6113: Vestuário confeccionado com tecidos de malha das posições 59.03, 59.06 ou 59.07;
6114: Outro vestuário de malha;
6115: Meias-calças, meias até o joelho, meias acima do joelho, meias de qualquer espécie e artefatos 
semelhantes, incluídas as meias-calças, meias até o joelho e meias acima do joelho, de compressão 
degressiva (por exemplo, meias para varizes), de malha;
6116: Luvas, mitenes e semelhantes, de malha;
6117: Outros acessórios de vestuário, confeccionados, de malha; partes de vestuário ou de seus 
acessórios, de malha.

62: Vestuário e seus acessórios, exceto de malha:
6201: Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, casacos e semelhantes, de uso masculino, 
exceto os artefatos da posição 62.03;
6202: Mantôs, capas, anoraques, casacos e semelhantes, de uso feminino, exceto os artefatos da 
posição 62.04;
6203: Ternos, conjuntos, paletós, calças, jardineiras, bermudas e “shorts” (calções) (exceto de 
banho), de uso masculino;
6204: “Tailleurs”, conjuntos, “blazers”, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e 
“shorts” (calções) (exceto de banho), de uso feminino 341;
6205: Camisas de uso masculino;
6206: Camisas, blusas, blusas “chemisiers”, de uso feminino;
6207: Camisetas interiores, cuecas, ceroulas, camisolões, pijamas, roupões de banho, robes e 
semelhantes, de uso masculino;
6208: Corpetes, combinações, anáguas, calcinhas, camisolas, pijamas, “déshabillés”, roupões de 
banho, penhoares e artefatos semelhantes, de uso feminino;
6209: Vestuário e seus acessórios, para bebês;
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6210: Vestuário confeccionado com as matérias das posições 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 ou 
59.07;
6211: Abrigos para esporte, macacões e conjuntos de esqui, maiôs, biquinis, “shorts” (calções) 
e sungas, de banho; outro vestuário;
6212: Sutiãs, cintas, espartilhos, suspensórios, ligas e artefatos semelhantes, e suas partes, 
mesmo de malha;
6213: Lenços de assoar e de bolso;
6214: Xales, echarpes, lenços de pescoço, cachenês, cachecóis, mantilhas, véus e artefatos 
semelhantes;
6215: Gravatas, gravatas-borboletas e plastrons;
6216: Luvas, mitenes e semelhantes;
6217: Outros acessórios confeccionados de vestuário; partes de vestuário ou dos seus 
acessórios, exceto as da posição 62.12.

63: Outros artefatos têxteis confeccionados; sortidos; artefatos de matérias têxteis, calçados, chapéus e 
artefatos de uso semelhante, usados; trapos:
I.- Outros artefatos têxteis confeccionados:

6301: Cobertores e mantas;
6302: Roupas de cama, mesa, toucador ou cozinha;
6303: Cortinados, cortinas, reposteiros e estores; sanefas e artigos semelhantes para camas;
6304: Outros artefatos para guarnição de interiores, exceto da posição 94.04;
6305: Sacos de quaisquer dimensões, para embalagem;
6306: Encerados e toldos; tendas; velas para embarcações, para pranchas à vela ou para carros 
à vela; artigos para acampamento;
6307: Outros artefatos confeccionados, incluídos os moldes para vestuário.

II.- Sortidos:
6308: Sortidos constituídos de cortes de tecido e fios, mesmo com acessórios, para confecção 
de tapetes, tapeçarias, toalhas de mesa ou guardanapos, bordados, ou de artefatos têxteis 
semelhantes, em embalagens para venda a retalho.

III.- Artefatos de matérias têxteis, calçados, chapéus e artefatos de uso semelhante, usados; trapos:
6309: Artefatos de matérias têxteis, calçados, chapéus e artefatos de uso semelhante, usados;
6310: Trapos, cordéis, cordas e cabos de matérias têxteis, em forma de desperdícios ou de 
artefatos.

a) Panorama geral do mercado francês de têxtil, de confecção e de algodão

Em 2013, de acordo com o Observatoire des Métiers Mode-Textiles-Cuir, a indústria têxtil 
francesa possuía 2.175 empresas com cerca de 61.000 trabalhadores, e a indústria de confecções tinha 
cerca de 1.150 empresas e 37.500 funcionários. Os dois setores, compostos de 87% de empresas com 
menos de 50 trabalhadores, geraram renda de cerca de € 20 bilhões (€ 7,3 bilhões para vestuário). Na 
França, as atividades têxteis são divididas em: preparação de fibras e fiação; fabricação de fibras artificiais 
e sintéticas; tecelagem; confecção de malhas; acabamento; e fabricação de outros tecidos têxteis.

As indústrias têxteis e de confecções francesas passaram por profundas reestruturações, 
perdendo mais de 60% de sua mão-de-obra entre 1990 e 2009. Para garantir sua sobrevivência, ambos 
os setores se reorganizaram, transferindo para o exterior suas linhas de produção mais simples, para 
se concentrarem nas atividades de maior valor agregado no país.

Ao mesmo tempo, a indústria têxtil aposta na inovação e na capacidade de resposta para se 
destacar de seus concorrentes. No setor de confecções, o mercado de vestuário profissional é o que 
representa a maior evolução com volumes de vendas, crescendo 4% a 6% por ano, de acordo Observatoire 
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des Métiers Mode-Textiles-Cuir. O futuro da indústria reside, em parte, nas técnicas de fabricação de 
fibra, baseado em investimentos significativos em pesquisa e desenvolvimento, o que mantém a França 
como o segundo maior produtor europeu de têxteis técnicos, atividade que cresce 4% ao ano.

A região de Île-de-France ocupa um lugar de destaque, tendo quase um em cada dois trabalhadores 
do setor. Em 2012, 28.100 pessoas trabalhavam para as empresas têxteis e de confecções de Paris.

As atividades de moda e o de roupas de luxo constituem setor importante e estratégico para 
a economia francesa. Elas contribuem para a influência da imagem da França no mundo e tem efeitos 
benéficos sobre outras atividades, como o turismo e o comércio de varejo. As indústrias da moda 
combinam know-how, qualidade e produtos criativos, reforçando a boa reputação internacional da 
indústria francesa. O país é o primeiro no setor, com altas taxas de crescimento, superávit comercial 
forte e oportunidades de desenvolvimento significativas no país e no exterior. De 270 marcas de 
prestígio no mundo, 130 são francesas.

As principais entidades representativas do setor produtivo são: Union des Industries Textiles, 
Observatoire des Métiers de la Mode des Textiles et du Cuir, Opcalia textile-mode-cuir (Forthac), l’Institut 
Français de la Mode (IFM). 

b) Análise estatística de comércio exterior 

A presente análise contempla posições pertencentes aos Capítulos 50 da NCM brasileira – 
Seda: 5001 - Casulos de bicho-da-seda próprios para dobrar; 5002 - Seda crua (não fiada); 5003 - 
Desperdícios de seda (incluídos os casulos de bicho-da-seda impróprios para dobar, os desperdícios 
de fios e os fiapos); 5004 - Fios de seda (exceto fios de desperdícios de seda) não acondicionados para 
venda a retalho; 5005 -  Fios de desperdícios de seda, não acondicionados para venda a retalho; 5006 
- Fios de seda ou de desperdícios de seda, acondicionados para venda a retalho; pelo de Messina (crina 
de Florença); 5007 -  Tecidos de seda ou de desperdícios de seda 51 Lã, pelos finos ou grosseiros; fios 
e tecidos de crina; Capítulo: 51 -  Lã, pelos finos ou grosseiros; fios e tecidos de crina; 5101-  Lã não 
cardada nem penteada; 5102 -  Pelos finos ou grosseiros, não cardados nem penteados; 5103- 
Desperdícios de lã ou de pelos finos ou grosseiros, incluídos os desperdícios de fios e excluindo os 
fiapos; 5104 -  Fiapos de lã ou de pelos finos ou grosseiros; 5105 -  Lã, pelos finos ou grosseiros, 
cardados ou penteados (incluída a “lã penteada a granel”); 5106-  Fios de lã cardada, não acondicionados 
para venda a retalho; 5107- Fios de lã penteada, não acondicionados para venda a retalho; 5108 - Fios 
de pelos finos, cardados ou penteados, não acondicionados para venda a retalho.; 5109 - Fios de lã ou 
de pelos finos, acondicionados para venda a retalho; 5110 - Fios de pelos grosseiros ou de crina 
(incluídos os fios de crina revestidos por enrolamento), mesmo acondicionados para venda a retalho; 
5111 - Tecidos de lã cardada ou de pelos finos cardado; 5112 - Tecidos de lã penteada ou de pelos finos 
penteados; 5113- Tecidos de pelos grosseiros ou de crina; Capítulo52-  Algodão: 5201 -  Algodão não 
cardado nem penteado; 5202 - Desperdícios de algodão (incluídos os desperdícios de fios e os fiapos); 
5203 - Algodão cardado ou penteado; 5204 - Linhas para costurar, de algodão, mesmo acondicionadas 
para venda a retalho; 5205 - Fios de algodão (exceto linhas para costurar) contendo pelo menos 85%, 
em peso, de algodão, não acondicionados para venda a retalho; 5206 - Fios de algodão (exceto linhas 
para costurar) contendo menos de 85%, em peso, de algodão, não acondicionados para venda a retalho; 
5207 - Fios de algodão (exceto linhas para costurar) acondicionados para venda a retalho; 5208 - 
Tecidos de algodão contendo pelo menos 85%, em peso, de algodão, com peso não superior a 200g/
m²; 5209 - Tecidos de algodão contendo pelo menos 85%, em peso, de algodão, com peso superior a 
200g/m²; 5210 - Tecidos de algodão contendo menos de 85%, em peso, de algodão, combinados, 
principal ou unicamente, com fibras sintéticas ou artificiais, com peso não superior a 200g/m2; 5211- 
Tecidos de algodão contendo menos de 85%, em peso, de algodão, combinados, principal ou 
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unicamente, com fibras sintéticas ou artificiais, com peso superior a 200g/m2 337; 5212- Outros tecidos 
de algodão. Capítulo 53: Outras fibras têxteis vegetais; fios de papel e tecidos de fios de papel; 5301 -  
Linho em bruto ou trabalhado, mas não fiado; estopas e desperdícios de linho (incluídos os desperdícios 
de fios e os fiapos); 5302-  Cânhamo (Cannabis sativa l.), em bruto ou trabalhado, mas não fiado; 
estopas e desperdícios de cânhamo (incluídos os desperdícios de fios e os fiapos); 5303 - Juta e outras 
fibras têxteis liberianas (exceto linho, cânhamo e rami), em bruto ou trabalhadas, mas não fiadas; 
estopas e desperdícios destas fibras (incluídos os desperdícios de fios e os fiapos); 5305 -  Cairo (fibras 
de coco), abacá (cânhamo-de-manilha ou Musa textilis Nee), rami e outras fibras têxteis vegetais não 
especificadas nem compreendidas em outras posições, em bruto ou trabalhados, mas não fiados; 
estopas e desperdícios destas fibras (incluídos os desperdícios de fios e os fiapos); 5306 - Fios de linho; 
5307- Fios de juta ou de outras fibras têxteis liberianas da posição 53.03; 5308- Fios de outras fibras 
têxteis vegetais; fios de papel. 5309- Tecidos de linho; 5310- Tecidos de juta ou de outras fibras têxteis 
liberianas da Posição 53.0; 5311-  Tecidos de outras fibras têxteis vegetais; tecidos de fios de papel. 
Capítulo 54 - Filamentos sintéticos ou artificiais; lâminas e formas semelhantes de matérias têxteis 
sintéticas ou artificiais. 5401- Linhas para costurar de filamentos sintéticos ou artificiais, mesmo 
acondicionadas para venda a retalho. 5402- Fios de filamentos sintéticos (exceto linhas para costurar), 
não acondicionados para venda a retalho, incluídos os monofilamentos sintéticos com menos de 67 
decitex; 5403 - Fios de filamentos artificiais (exceto linhas para costurar), não acondicionados para 
venda a retalho, incluídos os monofilamentos artificiais com menos de 67 decitex; 5404 - Monofilamentos 
sintéticos, com pelo menos 67 decitex e cuja maior dimensão da seção transversal não seja superior a 
1mm; lâminas e formas semelhantes (por exemplo, palha artificial) de matérias têxteis sintéticas, cuja 
largura aparente não seja superior a 5mm; 5405 - Monofilamentos artificiais, com pelo menos 67 
decitex e cuja maior dimensão da seção transversal não seja superior a 1mm; lâminas e formas 
semelhantes (por exemplo, palha artificial) de matérias têxteis artificiais, cuja largura aparente não 
seja superior a 5mm; 5406 - Fios de filamentos sintéticos ou artificiais (exceto linhas para costurar), 
acondicionados para venda a retalho; 5407 - Tecidos de fios de filamentos sintéticos, incluídos os 
tecidos obtidos a partir dos produtos da posição 54.04; 5408 - Tecidos de fios de filamentos artificiais, 
incluídos os tecidos obtidos a partir dos produtos da posição 54.05 Capítulo 55 - Fibras sintéticas ou 
artificiais, descontínuas; 5501- Cabos de filamentos sintéticos; 5502- Cabos de filamentos artificiais; 
5503 - Fibras sintéticas descontínuas, não cardadas, não penteadas nem transformadas de outro modo 
para fiação; 5504 - Fibras artificiais descontínuas, não cardadas, não penteadas nem transformadas de 
outro modo para fiação; 5505- Desperdícios de fibras sintéticas ou artificiais (incluídos os desperdícios 
da penteação, os de fios e os fiapos); 5506- Fibras sintéticas descontínuas, cardadas, penteadas ou 
transformadas de outro modo para fiação 338; 5507- Fibras artificiais descontínuas, cardadas, 
penteadas ou transformadas de outro modo para fiação; 5508- Linhas para costurar, de fibras sintéticas 
ou artificiais descontínuas, mesmo acondicionadas para venda a retalho; 5509- Fios de fibras sintéticas 
descontínuas (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho; 5510 - Fios de 
fibras artificiais descontínuas (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho; 
5511- Fios de fibras sintéticas ou artificiais, descontínuas (exceto linhas para costurar), acondicionados 
para venda a retalho; 5512- Tecidos de fibras sintéticas descontínuas, contendo pelo menos 85%, em 
peso, destas fibras; 5513- Tecidos de fibras sintéticas descontínuas, contendo menos de 85%, em peso, 
destas fibras, combinados, principal ou unicamente, com algodão, de peso não superior a 170g/
m2;5514 - Tecidos de fibras sintéticas descontínuas, contendo menos de 85%, em peso, destas fibras, 
combinados, principal ou unicamente, com algodão, de peso superior a 170g/m2; 5515 - Outros tecidos 
de fibras sintéticas descontínuas; 5516- Tecidos de fibras artificiais descontínuas Capítulo 56 - Pastas 
(“ouates”), feltros e falsos tecidos; fios especiais; cordéis, cordas e cabos; artigos de cordoaria; 5601- 
Pastas (“ouates”) de matérias têxteis e artigos destas pastas (“ouates”); fibras têxteis de comprimento 
não superior a 5mm (“tontisses”), nós e bolotas de matérias têxteis; 5602- Feltros, mesmo impregnados, 
revestidos, recobertos ou estratificados; 5603- Falsos tecidos, mesmo impregnados, revestidos, 
recobertos ou estratificados; 5604 - Fios e cordas, de borracha, recobertos de têxteis; fios têxteis, 
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lâminas e formas semelhantes das posições 54.04 ou 54.05, impregnados, revestidos, recobertos ou 
embainhados de borracha ou de plásticos; 5605- Fios metálicos e fios metalizados, mesmo revestidos 
por enrolamento, constituídos por fios têxteis, lâminas ou formas semelhantes das posições 54.04 ou 
54.05, combinados com metal sob a forma de fios, de lâminas ou de pós, ou recobertos de metal; 5606 
- Fios revestidos por enrolamento, lâminas e formas semelhantes das posições 54.04 ou 54.05, revestidas 
por enrolamento, exceto os da posição 56.05 e os fios de crina revestidos por enrolamento; fios de 
froco (“chenille”); fios denominados de cadeia (“chaînette”); 5607 - Cordéis, cordas e cabos, entrançados 
ou não, mesmo impregnados, revestidos, recobertos ouembainhados de borracha ou de plásticos; 
5608 - Redes de malhas com nós, em panos ou em peça, obtidas a partir de cordéis, cordas ou cabos; 
redes confeccionadas para a pesca e outras redes confeccionadas, de matérias têxteis; 5609 - Artigos 
de fios, lâminas ou formas semelhantes das posições 54.04 ou 54.05, cordéis, cordas ou cabos, não 
especificados nem compreendidos em outras posições; Capítulo 57 - Tapetes e outros revestimentos 
para pavimentos (pisos), de matérias têxteis;5701 - Tapetes de matérias têxteis, de pontos nodados ou 
enrolados, mesmo confeccionados; 5702 - Tapetes e outros revestimentos para pavimentos (pisos), de 
matérias têxteis, tecidos, não tufados nem flocados, mesmo confeccionados, incluídos os tapetes 
denominados “Kelim” ou “Kilim”, “Schumacks” ou “Soumak”, “Karamanie” e tapetes semelhantes, 
tecidos à mão; 5703 - Tapetes e outros revestimentos para pavimentos (pisos), de matérias têxteis, 
tufados, mesmo confeccionados; 5704 - Tapetes e outros revestimentos para pavimentos (pisos), de 
feltro, exceto os tufados e os flocados, mesmo confeccionados; 5705 - Outros tapetes e revestimentos 
para pavimentos (pisos), de matérias têxteis, mesmo confeccionados; Capítulo 58 - Tecidos especiais; 
tecidos tufados; rendas; tapeçarias; passamanarias; bordados 339;5801 - Veludos e pelúcias tecidos e 
tecidos de froco (“chenille”), exceto os artefatos das posições 58.02 ou 58.06;5802 - Tecidos atoalhados, 
exceto os artefatos da posição 58.06; tecidos tufados, exceto os artefatos da posição 57.03; 5803 - 
Tecidos em ponto de gaze, exceto os artefatos da posição 58.06; 5804 - Tules, filó e tecidos de malhas 
com nós; rendas em peça, em tiras ou em motivos, exceto os produtos das posições 60.02 a 60.06; 5805 
-Tapeçarias tecidas à mão (gênero gobelino, flandres, “aubusson”, “beauvais” e semelhantes) e tapeçarias 
feitas à agulha (por exemplo, em “petit point”, ponto de cruz), mesmo confeccionadas; 5806- Fitas, 
exceto os artefatos da posição 58.07; fitas sem trama, de fios ou fibras paralelizados e colados 
(“bolducs”);5807 - Etiquetas, emblemas e artefatos semelhantes de matérias têxteis, em peça, em fitas 
ou recortados em forma própria, não bordados; 5808 -Tranças em peça; artigos de passamanaria e 
artigos ornamentais análogos, em peça, não bordados, exceto de malha; borlas, pompons e artefatos 
semelhantes; 5809 - Tecidos de fios de metal e tecidos de fios metálicos ou de fios têxteis metalizados 
da posição 56.05, dos tipos utilizados em vestuário, para guarnição de interiores ou usos semelhantes, 
não especificados nem compreendidos em outras posições; 5810 - Bordados em peça, em tiras ou em 
motivos; 5811 - Artefatos têxteis matelassês em peça, constituídos por uma ou várias camadas de 
matérias têxteis associadas a uma matéria de enchimento (estofamento), acolchoados por qualquer 
processo, exceto os bordados da posição 58.10; Capítulo 59 -Tecidos impregnados, revestidos, 
recobertos ou estratificados; artigos para usos técnicos de matérias têxteis; 5901 - Tecidos revestidos 
de cola ou de matérias amiláceas, dos tipos utilizados na encadernação, cartonagem ou usos 
semelhantes; telas para decalque e telas transparentes para desenho; telas preparadas para pintura; 
entretelas e tecidos rígidos semelhantes, dos tipos utilizados em chapéus e artefatos de uso semelhante; 
5902 - Telas para pneumáticos fabricadas com fios de alta tenacidade de náilon ou de outras poliamidas, 
de poliésteres ou de raiom viscose; 5903 - Tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados, 
com plástico, exceto os da posição 59.02; 5904 - Linóleos, mesmo recortados; revestimentos para 
pavimentos (pisos) constituídos por um induto ou recobrimento aplicado sobre suporte têxtil, mesmo 
recortados; 5905 - Revestimentos para paredes, de matérias têxteis; 5906 -  Tecidos com borracha, 
exceto os da posição 59.02; 5907 -  Outros tecidos impregnados, revestidos ou recobertos; telas pintadas 
para cenários teatrais, para fundos de estúdio ou para usos semelhantes;5908 - Mechas de matérias 
têxteis, tecidas, entrançadas ou tricotadas, para candeeiros, fogareiros, isqueiros, velas e semelhantes; 
camisas de incandescência e tecidos tubulares tricotados para a sua fabricação , mesmo impregnados; 
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5909 - Mangueiras e tubos semelhantes, de matérias têxteis, mesmo com reforço ou acessórios de 
outras matérias; 5910 - Correias transportadoras ou de transmissão, de matérias têxteis, mesmo 
impregnadas, revestidas ou recobertas, de plástico, ou estratificadas com plástico ou reforçadas com 
metal ou com outras matérias; 5911- Produtos e artefatos, de matérias têxteis, para usos técnicos, 
indicados na Nota 7 do presente capítulo; Capítulo 60 -  Tecidos de Malha;6001 - Veludos e pelúcias 
(incluídos os tecidos denominados de “felpa longa” ou “pêlo comprido” e tecidos atoalhados), de 
malha; 6002 -  Tecidos de malha de largura não superior a 30cm, contendo, em peso, 5% ou mais de 
fios de elastômeros ou de fios de borracha, exceto os da posição 60.01; 6003 - Tecidos de malha de 
largura não superior a 30cm, exceto das posições 60.01 e 60.02; 6004 - Tecidos de malha de largura 
superior a 30cm, contendo, em peso, 5% ou mais de fios de elastômeros ou de fios de borracha, exceto 
os da posição 60.01; 6005 - Tecidos de malha-urdidura (incluídos os fabricados em teares para galões), 
exceto os das posições 60.01 a 60.04; 6006-  Outros tecidos de malha. Capítulo 61 - Vestuário e seus 
acessórios, de malha; 6101-Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, casacos e semelhantes, de 
malha, de uso masculino, exceto os artefatos da posição 61.03; 6102 - Mantôs, capas, anoraques, 
casacos e semelhantes, de malha, de uso feminino, exceto os artefatos da posição 61.04; 6103 - Ternos, 
conjuntos, paletós, calças, jardineiras, bermudas e “shorts” (calções) (exceto de banho), de malha, de 
uso masculino; 6104 - “Tailleurs”, conjuntos, “blazers”, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, 
bermudas e “shorts” (calções) (exceto de banho), de malha, de uso feminino; 6105-  Camisas de malha, 
de uso masculino; 6106- Camisas, blusas, blusas “chemisiers”, de malha, de uso feminino; 6107-Cuecas, 
ceroulas, camisolões, pijamas, roupões de banho, robes e semelhantes, de malha, de uso masculino; 
6108 - Combinações, anáguas, calcinhas, camisolas, pijamas, “deshabillés”, roupões de banho, 
penhoares e semelhantes, de malha, de uso feminino; 6109- Camisetas (“t-shirts”) e camisetas 
interiores, de malha; 6110- Suéteres, pulôveres, cardigãs, coletes e artigos semelhantes, de malha; 
6111- Vestuário e seus acessórios, de malha, para bebês; 6112- Abrigos para esporte, macacões e 
conjuntos de esqui, maiôs, biquinis, “shorts” (calções) e sungas, de banho, de malha; 6113- Vestuário 
confeccionado com tecidos de malha das posições 59.03, 59.06 ou 59.07; 6114- Outro vestuário de 
malha; 6115- Meias-calças, meias até o joelho, meias acima do joelho, meias de qualquer espécie e 
artefatos semelhantes, incluídas as meias-calças, meias até o joelho e meias acima do joelho, de 
compressão degressiva (por exemplo, meias para varizes), de malha; 6116- Luvas, mitenes e semelhantes, 
de malha; 6117- Outros acessórios de vestuário, confeccionados, de malha; partes de vestuário ou de 
seus acessórios, de malha; 62- Vestuário e seus acessórios, exceto de malha;6201-Sobretudos, japonas, 
gabões, capas, anoraques, casacos e semelhantes, de uso masculino, exceto os artefatos da posição 
62.03; 6202-Mantôs, capas, anoraques, casacos e semelhantes, de uso feminino, exceto os artefatos da 
posição 62.04; 6203-Ternos, conjuntos, paletós, calças, jardineiras, bermudas e “shorts” (calções) 
(exceto de banho), de uso masculino; 6204-“Tailleurs”, conjuntos, “blazers”, vestidos, saias, saias-
calças, calças, jardineiras, bermudas e “shorts” (calções) (exceto de banho), de uso feminino 341; 
6205- Camisas de uso masculino; 6206- Camisas, blusas, blusas “chemisiers”, de uso feminino; 
6207-Camisetas interiores, cuecas, ceroulas, camisolões, pijamas, roupões de banho, robes e 
semelhantes, de uso masculino; 6208-Corpetes, combinações, anáguas, calcinhas, camisolas, pijamas, 
“déshabillés”, roupões de banho, penhoares e artefatos semelhantes, de uso feminino; 6209- Vestuário 
e seus acessórios, para bebês; 6210- Vestuário confeccionado com as matérias das posições 56.02, 
56.03, 59.03, 59.06 ou 59.07; 6211-Abrigos para esporte, macacões e conjuntos de esqui, maiôs, 
biquinis, “shorts” (calções) e sungas, de banho; outro vestuário; 6212-Sutiãs, cintas, espartilhos, 
suspensórios, ligas e artefatos semelhantes, e suas partes, mesmo de malha; 6213- Lenços de assoar e 
de bolso; 6214-Xales, echarpes, lenços de pescoço, cachenês, cachecóis, mantilhas, véus e artefatos 
semelhantes; 6215- Gravatas, gravatas-borboletas e plastrons; 6216- Luvas, mitenes e semelhantes; 
6217-Outros acessórios confeccionados de vestuário; partes de vestuário ou dos seus acessórios, exceto 
as da posição 62.12; Capítulo 63- Outros artefatos têxteis confeccionados; sortidos; artefatos de 
matérias têxteis, calçados, chapéus e artefatos de uso semelhante, usados; trapos; 6301- Cobertores e 
mantas; 6302-  Roupas de cama, mesa, toucador ou cozinha; 6303-  Cortinados, cortinas, reposteiros 
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e estores; sanefas e artigos semelhantes para camas; 6304- Outros artefatos para guarnição de interiores, 
exceto da posição 94.04; 6305-  Sacos de quaisquer dimensões, para embalagem; 6306- Encerados e 
toldos; tendas; velas para embarcações, para pranchas à vela ou para carros à vela; artigos para 
acampamento; 6307- Outros artefatos confeccionados, incluídos os moldes para vestuário; 
6308-Sortidos constituídos de cortes de tecido e fios, mesmo com acessórios, para confecção de 
tapetes, tapeçarias, toalhas de mesa ou guardanapos, bordados, ou de artefatos têxteis semelhantes, em 
embalagens para venda a retalho; 6309-  Artefatos de matérias têxteis, calçados, chapéus e artefatos de 
uso semelhante, usados; 6310- Trapos, cordéis, cordas e cabos de matérias têxteis, em forma de 
desperdícios ou de artefatos.

b.1)  Importações francesas gerais

O setor registrou em 2011 importações no valor de € 22,5 bilhões ou 4,4% do total geral 
importado pelo país naquele ano. Em 2014, o setor registrou importação de € 23 bilhões ou 4,6 % do 
total geral importado pelo país. As importações totais do setor na França registraram uma variação 
positiva de 2,35% no período 2011-2014.

A posição que mais se destacou no setor foi 6204 – “Tailleurs”, conjuntos, “blazers”, vestidos, 
saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e “shorts” (calções) (exceto de banho), de uso feminino 
341”, a qual registrou importações, em 2011, de € 2,4 bilhões, 11% do total do setor, e, em 2014, € 2,5 
bilhões, 10,84 % do total do setor, com variação positiva de 10,84% no período 2011-2014. 

Tabela 32.1 - Importações gerais França-mundo 2011-2014 (valores em €)
SH4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.%
5001 280.688 0,00% 275.499 0,00% 562.154 0,00% 541.104 0,00%
5002 5.579.395 0,02% 7.877.477 0,04% 15.368.382 0,07% 12.981.795 0,06%
5003 499.789 0,00% 167.720 0,00% 154.901 0,00% 106.384 0,00%
5004 6.641.146 0,03% 10.374.727 0,05% 5.310.733 0,02% 4.996.185 0,02%
5005 2.270.670 0,01% 2.103.110 0,01% 3.478.117 0,02% 1.425.266 0,01%
5006 335.888 0,00% 348.457 0,00% 233.290 0,00% 259.499 0,00%
5007 68.413.049 0,30% 71.671.200 0,33% 66.813.936 0,30% 57.326.700 0,25%
5101 8.581.752 0,04% 6.442.868 0,03% 5.567.480 0,03% 6.719.937 0,03%
5102 982.238 0,00% 1.337.569 0,01% 993.544 0,00% 534.370 0,00%
5103 1.254.452 0,01% 1.526.206 0,01% 1.395.005 0,01% 1.064.162 0,00%
5104 67.175 0,00% 63.002 0,00% 43.187 0,00% 149.971 0,00%
5105 5.250.679 0,02% 3.170.352 0,01% 2.528.411 0,01% 2.831.600 0,01%
5106 3.640.982 0,02% 3.995.237 0,02% 3.142.436 0,01% 3.513.488 0,02%
5107 17.932.529 0,08% 16.780.049 0,08% 16.753.128 0,08% 12.274.897 0,05%
5108 10.287.109 0,05% 10.689.136 0,05% 11.992.156 0,05% 11.536.593 0,05%
5109 6.975.218 0,03% 4.878.166 0,02% 5.358.357 0,02% 5.482.191 0,02%
5110 138.114 0,00% 187.748 0,00% 123.051 0,00% 118.168 0,00%
5111 47.806.808 0,21% 42.996.754 0,20% 43.311.957 0,20% 42.782.273 0,19%
5112 51.419.906 0,23% 46.272.894 0,21% 41.141.247 0,19% 42.398.806 0,18%
5113 1.021.697 0,00% 699.754 0,00% 1.372.829 0,01% 877.546 0,00%
5201 47.701.826 0,21% 27.746.561 0,13% 26.822.522 0,12% 26.655.610 0,12%
5202 37.247.529 0,17% 23.008.305 0,11% 24.216.863 0,11% 22.656.413 0,10%
5203 8.686.086 0,04% 8.469.946 0,04% 8.909.469 0,04% 6.448.047 0,03%
5204 3.296.620 0,01% 3.027.074 0,01% 2.323.620 0,01% 2.167.840 0,01%
5205 87.890.615 0,39% 61.707.705 0,28% 61.255.567 0,28% 58.463.904 0,25%
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SH4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.%
5206 14.980.548 0,07% 12.114.005 0,06% 9.799.629 0,04% 10.295.954 0,04%
5207 3.899.505 0,02% 4.336.815 0,02% 5.359.113 0,02% 5.038.762 0,02%
5208 203.405.452 0,90% 159.200.769 0,73% 150.873.038 0,68% 141.378.497 0,61%
5209 65.839.251 0,29% 62.026.645 0,29% 57.822.142 0,26% 52.477.138 0,23%
5210 20.708.789 0,09% 19.283.713 0,09% 17.878.302 0,08% 14.291.882 0,06%
5211 33.078.195 0,15% 32.684.215 0,15% 30.343.201 0,14% 31.840.520 0,14%
5212 18.729.881 0,08% 16.779.730 0,08% 13.959.111 0,06% 14.241.189 0,06%
5301 14.620.804 0,06% 14.767.192 0,07% 13.023.282 0,06% 15.841.803 0,07%
5302 89.578 0,00% 86.823 0,00% 169.547 0,00% 167.212 0,00%
5303 1.114.316 0,00% 1.018.447 0,00% 941.044 0,00% 1.119.236 0,00%
5305 2.221.828 0,01% 2.397.289 0,01% 2.226.352 0,01% 4.164.393 0,02%
5306 20.133.692 0,09% 17.055.215 0,08% 18.254.370 0,08% 21.628.597 0,09%
5307 186.114 0,00% 194.155 0,00% 275.056 0,00% 92.555 0,00%
5308 2.092.616 0,01% 1.979.941 0,01% 1.563.345 0,01% 1.712.172 0,01%
5309 32.152.247 0,14% 28.600.951 0,13% 28.726.394 0,13% 26.141.106 0,11%
5310 1.068.887 0,00% 858.623 0,00% 976.854 0,00% 943.585 0,00%
5311 2.018.635 0,01% 2.171.505 0,01% 1.629.654 0,01% 1.580.334 0,01%
5401 11.750.638 0,05% 15.676.427 0,07% 28.613.034 0,13% 28.305.289 0,12%
5402 420.063.864 1,86% 379.781.257 1,75% 334.808.813 1,52% 324.930.697 1,41%
5403 21.124.029 0,09% 23.331.372 0,11% 12.751.512 0,06% 11.759.684 0,05%
5404 61.040.067 0,27% 63.027.182 0,29% 60.626.420 0,28% 68.836.387 0,30%
5405 16.050 0,00% 181.211 0,00% 48.240 0,00% 138.268 0,00%
5406 1.961.482 0,01% 2.613.753 0,01% 2.207.248 0,01% 2.174.626 0,01%
5407 241.612.550 1,07% 248.373.415 1,15% 240.167.952 1,09% 245.013.007 1,06%
5408 31.548.126 0,14% 34.886.005 0,16% 36.236.514 0,16% 40.539.134 0,18%
5501 20.255.491 0,09% 18.050.596 0,08% 19.216.690 0,09% 16.668.413 0,07%
5502 21.919.008 0,10% 22.096.705 0,10% 24.624.530 0,11% 18.288.988 0,08%
5503 186.318.983 0,83% 168.343.370 0,78% 157.107.083 0,71% 163.731.854 0,71%
5504 55.990.045 0,25% 52.322.768 0,24% 51.108.898 0,23% 47.517.130 0,21%
5505 5.615.168 0,02% 5.737.617 0,03% 5.790.009 0,03% 4.846.641 0,02%
5506 2.913.384 0,01% 2.094.689 0,01% 1.503.476 0,01% 1.830.898 0,01%
5507 225.327 0,00% 114.039 0,00% 222.281 0,00% 104.720 0,00%
5508 5.417.281 0,02% 5.199.753 0,02% 5.762.952 0,03% 5.013.862 0,02%
5509 99.808.716 0,44% 92.389.510 0,43% 89.425.524 0,41% 87.559.049 0,38%
5510 24.620.807 0,11% 23.882.071 0,11% 20.556.786 0,09% 18.667.776 0,08%
5511 16.529.936 0,07% 16.251.373 0,07% 16.360.690 0,07% 16.221.828 0,07%
5512 32.612.721 0,14% 30.291.478 0,14% 27.285.557 0,12% 26.198.502 0,11%
5513 41.959.059 0,19% 29.222.887 0,13% 24.449.021 0,11% 24.281.273 0,11%
5514 32.790.967 0,15% 31.879.304 0,15% 31.123.538 0,14% 29.298.283 0,13%
5515 61.896.337 0,27% 57.321.918 0,26% 65.480.367 0,30% 64.460.109 0,28%
5516 50.948.523 0,23% 47.629.714 0,22% 56.554.673 0,26% 66.913.370 0,29%
5601 98.939.688 0,44% 85.484.373 0,39% 81.964.507 0,37% 88.545.650 0,38%
5602 40.644.010 0,18% 34.882.141 0,16% 34.245.437 0,16% 36.214.975 0,16%
5603 349.514.546 1,55% 353.895.962 1,63% 342.035.366 1,55% 351.379.973 1,52%
5604 3.194.143 0,01% 7.618.010 0,04% 15.552.427 0,07% 16.777.614 0,07%
5605 8.938.489 0,04% 10.215.542 0,05% 11.413.253 0,05% 11.141.768 0,05%
5606 8.993.366 0,04% 11.187.270 0,05% 12.007.293 0,05% 10.847.273 0,05%
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SH4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.%
5607 59.589.509 0,26% 63.300.531 0,29% 74.660.784 0,34% 80.881.044 0,35%
5608 33.560.855 0,15% 32.791.613 0,15% 29.723.917 0,13% 32.670.285 0,14%
5609 9.212.216 0,04% 10.268.070 0,05% 9.417.789 0,04% 10.320.513 0,04%
5701 22.506.142 0,10% 23.728.234 0,11% 18.905.658 0,09% 18.599.372 0,08%
5702 113.718.883 0,50% 105.070.243 0,48% 100.279.849 0,46% 106.339.902 0,46%
5703 168.307.219 0,75% 171.136.971 0,79% 168.103.986 0,76% 176.404.371 0,76%
5704 23.306.771 0,10% 23.835.767 0,11% 24.420.537 0,11% 25.134.926 0,11%
5705 78.240.853 0,35% 59.980.134 0,28% 60.126.273 0,27% 64.060.097 0,28%
5801 44.187.005 0,20% 37.061.941 0,17% 34.698.176 0,16% 31.878.680 0,14%
5802 2.643.032 0,01% 2.205.840 0,01% 2.580.564 0,01% 1.647.953 0,01%
5803 627.698 0,00% 534.709 0,00% 684.072 0,00% 703.455 0,00%
5804 28.884.664 0,13% 25.890.033 0,12% 27.672.227 0,13% 23.692.148 0,10%
5805 1.830.381 0,01% 2.183.496 0,01% 1.089.948 0,00% 1.813.071 0,01%
5806 46.973.382 0,21% 47.286.178 0,22% 48.109.776 0,22% 48.775.756 0,21%
5807 17.771.266 0,08% 16.863.764 0,08% 18.412.060 0,08% 17.039.234 0,07%
5808 17.562.700 0,08% 17.455.150 0,08% 17.629.999 0,08% 16.534.947 0,07%
5809 1.213.305 0,01% 1.201.312 0,01% 921.060 0,00% 1.867.979 0,01%
5810 43.297.833 0,19% 44.506.353 0,21% 43.495.692 0,20% 41.288.284 0,18%
5811 2.534.301 0,01% 1.596.110 0,01% 2.464.136 0,01% 2.965.361 0,01%
5901 12.679.915 0,06% 11.527.471 0,05% 11.318.163 0,05% 11.061.508 0,05%
5902 74.758.764 0,33% 86.939.078 0,40% 80.489.002 0,37% 67.151.451 0,29%
5903 146.615.847 0,65% 151.667.163 0,70% 135.053.880 0,61% 129.827.445 0,56%
5904 25.814.148 0,11% 24.348.852 0,11% 21.122.979 0,10% 20.916.495 0,09%
5905 5.131.174 0,02% 4.942.869 0,02% 4.982.185 0,02% 4.062.765 0,02%
5906 39.907.592 0,18% 41.655.901 0,19% 41.455.383 0,19% 40.438.172 0,18%
5907 12.345.653 0,05% 11.352.535 0,05% 10.207.789 0,05% 12.941.969 0,06%
5908 915.292 0,00% 583.028 0,00% 546.034 0,00% 609.462 0,00%
5909 5.301.606 0,02% 4.201.219 0,02% 4.425.732 0,02% 5.417.387 0,02%
5910 9.335.186 0,04% 11.533.947 0,05% 14.424.867 0,07% 15.009.491 0,07%
5911 132.747.596 0,59% 124.395.338 0,57% 136.299.699 0,62% 128.164.570 0,56%
6001 20.457.826 0,09% 21.500.906 0,10% 21.052.602 0,10% 20.314.364 0,09%
6002 3.119.333 0,01% 3.397.543 0,02% 3.246.356 0,01% 3.528.412 0,02%
6003 2.816.259 0,01% 3.493.027 0,02% 2.838.540 0,01% 4.360.754 0,02%
6004 102.418.305 0,45% 99.545.737 0,46% 101.391.622 0,46% 105.004.870 0,46%
6005 52.483.280 0,23% 59.683.749 0,28% 67.768.724 0,31% 68.973.369 0,30%
6006 142.189.776 0,63% 128.179.795 0,59% 139.593.406 0,63% 130.936.427 0,57%
6101 52.831.088 0,23% 61.345.688 0,28% 64.284.023 0,29% 66.540.105 0,29%
6102 104.468.275 0,46% 94.517.462 0,44% 103.332.872 0,47% 122.383.735 0,53%
6103 114.126.111 0,51% 129.723.088 0,60% 148.215.095 0,67% 152.346.644 0,66%
6104 865.922.661 3,84% 873.573.393 4,03% 973.036.943 4,42% 1.117.200.552 4,84%
6105 336.288.976 1,49% 360.743.917 1,66% 346.467.848 1,57% 349.789.629 1,52%
6106 265.139.000 1,18% 285.163.074 1,32% 225.856.444 1,03% 204.676.218 0,89%
6107 268.177.794 1,19% 222.486.653 1,03% 241.181.879 1,09% 247.759.778 1,07%
6108 526.481.905 2,34% 464.617.587 2,14% 491.598.876 2,23% 517.370.244 2,24%
6109 1.651.776.129 7,33% 1.598.757.668 7,38% 1.665.867.086 7,56% 1.813.432.312 7,86%
6110 2.325.995.646 10,32% 2.233.987.940 10,31% 2.266.517.156 10,29% 2.361.726.621 10,24%
6111 435.453.137 1,93% 375.259.913 1,73% 390.483.811 1,77% 421.330.854 1,83%
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SH4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.%
6112 248.792.136 1,10% 216.717.900 1,00% 226.410.122 1,03% 239.959.237 1,04%
6113 46.701.789 0,21% 43.996.587 0,20% 41.280.573 0,19% 44.185.291 0,19%
6114 144.692.817 0,64% 154.425.790 0,71% 154.310.632 0,70% 155.793.815 0,68%
6115 509.052.535 2,26% 474.957.511 2,19% 513.907.716 2,33% 523.459.235 2,27%
6116 178.510.579 0,79% 166.400.369 0,77% 174.564.799 0,79% 167.158.551 0,72%
6117 101.193.140 0,45% 90.617.076 0,42% 96.897.126 0,44% 96.137.817 0,42%
6201 449.068.358 1,99% 418.553.164 1,93% 441.373.563 2,00% 505.132.250 2,19%
6202 625.545.875 2,78% 598.917.960 2,76% 685.584.695 3,11% 795.637.957 3,45%
6203 1.660.002.839 7,37% 1.692.062.362 7,81% 1.711.268.578 7,77% 1.798.331.708 7,80%
6204 2.477.872.951 11,00% 2.413.503.984 11,14% 2.416.533.432 10,97% 2.500.961.189 10,84%
6205 564.548.019 2,51% 550.936.894 2,54% 521.545.802 2,37% 539.860.297 2,34%
6206 581.342.279 2,58% 544.901.172 2,51% 562.415.228 2,55% 625.841.440 2,71%
6207 43.587.384 0,19% 38.369.026 0,18% 39.653.924 0,18% 42.634.250 0,18%
6208 92.595.439 0,41% 86.973.599 0,40% 84.817.690 0,38% 82.080.143 0,36%
6209 235.716.907 1,05% 206.948.761 0,96% 196.526.285 0,89% 200.463.571 0,87%
6210 432.613.181 1,92% 411.922.762 1,90% 426.019.821 1,93% 466.648.288 2,02%
6211 448.247.086 1,99% 441.818.707 2,04% 447.081.922 2,03% 477.585.261 2,07%
6212 544.872.184 2,42% 533.604.375 2,46% 523.582.022 2,38% 531.123.982 2,30%
6213 2.985.287 0,01% 4.475.899 0,02% 6.272.345 0,03% 3.872.850 0,02%
6214 220.577.299 0,98% 242.316.556 1,12% 271.712.331 1,23% 274.720.445 1,19%
6215 35.323.567 0,16% 35.183.223 0,16% 33.376.637 0,15% 33.899.908 0,15%
6216 38.757.993 0,17% 37.035.156 0,17% 37.691.293 0,17% 38.702.337 0,17%
6217 51.601.364 0,23% 55.232.625 0,25% 57.608.661 0,26% 54.928.611 0,24%
6301 65.052.734 0,29% 65.247.584 0,30% 66.874.016 0,30% 68.867.143 0,30%
6302 840.453.905 3,73% 728.895.776 3,36% 789.125.078 3,58% 823.462.435 3,57%
6303 183.292.191 0,81% 180.259.625 0,83% 170.577.401 0,77% 185.645.864 0,80%
6304 136.372.024 0,61% 139.198.877 0,64% 123.643.025 0,56% 119.936.702 0,52%
6305 143.229.333 0,64% 142.646.535 0,66% 156.481.317 0,71% 161.006.607 0,70%
6306 159.587.961 0,71% 171.934.617 0,79% 147.617.918 0,67% 163.750.744 0,71%
6307 355.285.052 1,58% 366.672.394 1,69% 359.522.603 1,63% 393.124.185 1,70%
6308 2.856.869 0,01% 7.575.382 0,03% 3.283.661 0,01% 3.130.621 0,01%
6309 8.985.413 0,04% 6.585.085 0,03% 5.844.835 0,03% 7.145.165 0,03%
6310 8.526.899 0,04% 8.835.680 0,04% 9.650.186 0,04% 9.534.822 0,04%
TOT 22.533.560.54 100% 21.669.430.72 100% 22.033.452.31 100% 23.063.155.63 100%

Fonte: Douane Française DGDDI/CID
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Gráfico 32.1 -Importação setorial

Fonte: Douane Française DGDDI/CID 

b.2) Importações francesas originárias do Brasil

Em 2011, as importações do Brasil foram de € 16,5 milhões, 0,1 % do total setorial das 
importações francesas. Em 2014, o setor registrou importações do Brasil no valor de € 14,4 milhões, 
0,06 % do total setorial importado pelo país. As importações setoriais originárias do Brasil registraram 
uma variação negativa de 12,61% no período 2011-2014.

A posição importada do Brasil que mais se destacou no setor foi 5002 - Seda crua (não fiada), 
que registrou importações, em 2011, de € 3,5 milhões, 21,3% do total para o setor, e, em 2014, € 10,1 
milhões ou 70,39% do total das importações do setor, com variação positiva de 188,38% no período 
2011-2014.  

Tabela 32.2 Importações originárias do Brasil, 2011-2014 (valores em €)
SH4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.%
5001 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,00%
5002 3.531.097 21,30% 5.289.762 28,04% 12.055.913 61,85% 10.199.011 70,39%
5003 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5004 1.948.900 11,75% 5.328.989 28,24% 0 0,00% 20.694 0,14%
5005 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5006 6.004 0,04% 7.519 0,04% 5.277 0,03% 0 0,00%
5007 950 0,01% 435 0,00% 5.145 0,03% 407 0,00%
5101 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5102 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5103 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5104 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5105 179.056 1,08% 0 0,00% 43.993 0,23% 0 0,00%
5106 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5107 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5108 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5109 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5110 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
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SH4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.%
5111 832 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5112 839 0,01% 0 0,00% 4.984 0,03% 0 0,00%
5113 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5201 1.763.639 10,64% 1.819.702 9,64% 67.818 0,35% 110.270 0,76%
5202 1.290.756 7,79% 593.462 3,15% 207.407 1,06% 0 0,00%
5203 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 370 0,00%
5204 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 150 0,00%
5205 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5206 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5207 0 0,00% 1.437 0,01% 0 0,00% 144 0,00%
5208 1.095.330 6,61% 1.030.476 5,46% 649.187 3,33% 363.497 2,51%
5209 157.572 0,95% 289.653 1,54% 77.520 0,40% 84.790 0,59%
5210 14.918 0,09% 20.888 0,11% 4.232 0,02% 2.642 0,02%
5211 82.651 0,50% 69.404 0,37% 10.605 0,05% 5.947 0,04%
5212 15.845 0,10% 8.804 0,05% 19.353 0,10% 0 0,00%
5301 0 0,00% 190.075 1,01% 0 0,00% 0 0,00%
5302 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5303 1.232 0,01% 2.326 0,01% 3.319 0,02% 1.678 0,01%
5305 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5306 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 19.228 0,13%
5307 0 0,00% 0 0,00% 330 0,00% 0 0,00%
5308 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5309 8.679 0,05% 2.470 0,01% 8.913 0,05% 36.822 0,25%
5310 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5311 0 0,00% 0 0,00% 505 0,00% 0 0,00%
5401 0 0,00% 1.278 0,01% 351 0,00% 0 0,00%
5402 680.834 4,11% 228.002 1,21% 1.867 0,01% 99 0,00%
5403 149 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5404 8.034 0,05% 907 0,00% 31 0,00% 0 0,00%
5405 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5406 0 0,00% 0 0,00% 4.300 0,02% 20 0,00%
5407 7.614 0,05% 805 0,00% 29.087 0,15% 28.303 0,20%
5408 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 322 0,00%
5501 3.198 0,02% 89 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5502 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5503 0 0,00% 1.207 0,01% 0 0,00% 81.093 0,56%
5504 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5505 0 0,00% 124 0,00% 745 0,00% 0 0,00%
5506 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5507 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5508 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5509 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5510 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5511 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5512 0 0,00% 4.358 0,02% 10.518 0,05% 10.813 0,07%
5513 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5514 0 0,00% 3.948 0,02% 0 0,00% 0 0,00%
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SH4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.%
5515 820 0,00% 344 0,00% 2.708 0,01% 986 0,01%
5516 29.636 0,18% 1.710 0,01% 10.220 0,05% 5.187 0,04%
5601 595 0,00% 39.408 0,21% 0 0,00% 139.809 0,96%
5602 0 0,00% 0 0,00% 1.433 0,01% 60 0,00%
5603 134.479 0,81% 242.504 1,29% 217.741 1,12% 24.452 0,17%
5604 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 48 0,00%
5605 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5606 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5607 611.789 3,69% 232.868 1,23% 2.317.875 11,89% 388.576 2,68%
5608 361.570 2,18% 58.986 0,31% 30.682 0,16% 60.732 0,42%
5609 1.818 0,01% 15.260 0,08% 25.348 0,13% 15.535 0,11%
5701 2.758 0,02% 0 0,00% 956 0,00% 9.526 0,07%
5702 3.680 0,02% 985 0,01% 2.944 0,02% 599 0,00%
5703 3.260 0,02% 360.937 1,91% 3.218 0,02% 25.325 0,17%
5704 0 0,00% 0 0,00% 817 0,00% 85 0,00%
5705 208 0,00% 5 0,00% 3.598 0,02% 2.342 0,02%
5801 300 0,00% 7.662 0,04% 6.402 0,03% 205 0,00%
5802 131 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5803 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5804 0 0,00% 662 0,00% 180 0,00% 98 0,00%
5805 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5806 710.983 4,29% 1.468 0,01% 4.238 0,02% 3.038 0,02%
5807 0 0,00% 9 0,00% 304 0,00% 4.942 0,03%
5808 0 0,00% 469 0,00% 147 0,00% 983 0,01%
5809 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5810 120 0,00% 1.537 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
5811 0 0,00% 703 0,00% 352 0,00% 0 0,00%
5901 264 0,00% 6.890 0,04% 13.857 0,07% 8.917 0,06%
5902 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5903 21.535 0,13% 41.392 0,22% 25.475 0,13% 30.421 0,21%
5904 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5905 181 0,00% 447 0,00% 560 0,00% 0 0,00%
5906 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5907 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5908 0 0,00% 215 0,00% 0 0,00% 134 0,00%
5909 393 0,00% 4 0,00% 316 0,00% 931 0,01%
5910 9.794 0,06% 0 0,00% 561 0,00% 3.283 0,02%
5911 79.308 0,48% 84.678 0,45% 71.629 0,37% 71.230 0,49%
6001 0 0,00% 0 0,00% 3.263 0,02% 2.115 0,01%
6002 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6003 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 215 0,00%
6004 8.993 0,05% 0 0,00% 12.052 0,06% 2.076 0,01%
6005 107 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 875 0,01%
6006 2.207 0,01% 778 0,00% 2.926 0,02% 21.649 0,15%
6101 7.716 0,05% 2.882 0,02% 1.031 0,01% 538 0,00%
6102 19.693 0,12% 7.934 0,04% 4.722 0,02% 2.428 0,02%
6103 188.141 1,13% 42.699 0,23% 1.414 0,01% 1.531 0,01%
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SH4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.%
6104 522.618 3,15% 317.446 1,68% 212.768 1,09% 57.762 0,40%
6105 157.246 0,95% 30.603 0,16% 3.232 0,02% 10.114 0,07%
6106 23.337 0,14% 57.078 0,30% 93.882 0,48% 70.950 0,49%
6107 3.211 0,02% 8.935 0,05% 14.456 0,07% 186 0,00%
6108 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6109 190.986 1,15% 368.557 1,95% 242.436 1,24% 109.582 0,76%
6110 54.907 0,33% 64.767 0,34% 25.446 0,13% 15.893 0,11%
6111 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6112 412.586 2,49% 480.409 2,55% 804.036 4,12% 901.079 6,22%
6113 41.903 0,25% 5.081 0,03% 8.183 0,04% 24.919 0,17%
6114 313.507 1,89% 45.726 0,24% 65.757 0,34% 46.646 0,32%
6115 62.565 0,38% 11.363 0,06% 4.194 0,02% 1.358 0,01%
6116 0 0,00% 3.083 0,02% 6.711 0,03% 505 0,00%
6117 1.691 0,01% 3.809 0,02% 4.706 0,02% 262 0,00%
6201 11.311 0,07% 0 0,00% 260 0,00% 832 0,01%
6202 5.141 0,03% 257 0,00% 14.086 0,07% 1.368 0,01%
6203 50.023 0,30% 458.854 2,43% 551.316 2,83% 105.617 0,73%
6204 397.864 2,40% 321.295 1,70% 468.784 2,40% 406.324 2,80%
6205 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6206 33.647 0,20% 16.822 0,09% 46.645 0,24% 26.029 0,18%
6207 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6208 7.607 0,05% 6.159 0,03% 6.549 0,03% 5.335 0,04%
6209 10.768 0,06% 16.875 0,09% 9.621 0,05% 2.796 0,02%
6210 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6211 342.907 2,07% 164.833 0,87% 207.452 1,06% 112.154 0,77%
6212 581.104 3,50% 209.173 1,11% 101.268 0,52% 146.375 1,01%
6213 0 0,00% 0 0,00% 491 0,00% 252 0,00%
6214 1.050 0,01% 2.262 0,01% 48.033 0,25% 4.439 0,03%
6215 386 0,00% 180 0,00% 698 0,00% 0 0,00%
6216 0 0,00% 213 0,00% 2.445 0,01% 91 0,00%
6217 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6301 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6302 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6303 7.174 0,04% 2.505 0,01% 7.573 0,04% 7.738 0,05%
6304 14.479 0,09% 14.872 0,08% 22.685 0,12% 3.468 0,02%
6305 1.713 0,01% 10.670 0,06% 1.738 0,01% 345 0,00%
6306 145.453 0,88% 196.207 1,04% 146.813 0,75% 208.052 1,44%
6307 168.963 1,02% 364.687 1,93% 390.211 2,00% 422.687 2,92%
6308 15.549 0,09% 14.547 0,08% 129 0,00% 304 0,00%
6309 1.524 0,01% 1.479 0,01% 923 0,00% 370 0,00%
6310 0 0,00% 59 0,00% 1.532 0,01% 575 0,00%
TOT 16.579.828 100% 18.867.590 100% 19.493.428 100% 14.489.600 100%

Fonte: Douane Française DGDDI/CID
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Gráfico 32.2 Importação setorial do Brasil

Fonte: Douane française dgddi/cid

b.3) Principais concorrentes

Em 2014, o principal país fornecedor de produtos têxteis, de confecção e de algodão para a 
França foi a China, com 28,49% do total. O Brasil ocupou a 55ª posição no ranking de fornecedores, 
com 0,06% da participação total, o que equivale a € 14,9 milhões. Seguiram no ranking: Itália, com 
9,81%; Bangladesh, com 6,81%; Turquia, com 5,91%; e Índia com 5 %. 

Tabela 32.3 - Importações francesas, por país, 2014 (valores em €)
Países 2014 Part % Rank
China 6.689.336.380 28,49% 1
Itália 2.302.013.315 9,81% 2
Bangladesh 1.597.659.392 6,81% 3
Turquia 1.388.176.695 5,91% 4
Índia 1.173.767.472 5,00% 5
Brasil 14.954.722 0,06% 55
Total 23.476.090.427 100,00% 0

  Fonte: Douane Française DGDDI/CID 

b.4) Balança comercial bilateral do setor

O saldo da balança comercial bilateral foi favorável à França, com superávit de € 6,3 milhões 
em 2011, € 11,5 milhões em 2012, € 11 milhões em 2013 e € 14 milhões em 2014. 

Tabela 32.4 Brasil-França saldo - 2011-2014 (valores em €)
Ano 2011 2012 2013 2014
Exportações francesas 22.977.184  30.455.665  30.546.190  28.508.112  
Importações francesas 16.579.828 18.867.590 19.493.428 14.489.600
Saldo 6.397.356  11.588.075  11.052.762  14.018.512  

Fonte: Douane Française DGDDI/CID

b.5) Potencial exportador brasileiro para o mercado francês

O exame da pauta exportadora brasileira em 2014, relacionada aos produtos que compõem 
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o setor, permite identificar os itens que se destacaram e oferecem potencial para a implementação 
de ações de promoção comercial orientadas ao mercado francês. Foi o caso, por exemplo, de 5201 
- Algodão não cardado nem penteado, posição que registrou exportações com US$ 748,6 milhões, 
75,55% do total setorial; de 5603 - Falsos tecidos, mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou 
estratificados, que registrou exportações totais de US$ 45 milhões, 4,67% do total setorial; e de 5305 - 
Cairo (fibras de coco), abacá (cânhamo-de-manilha ou Musa textilis Nee), rami e outras fibras têxteis 
vegetais não especificadas nem compreendidas em outras posições, em bruto ou trabalhados, mas não 
fiados; estopas e desperdícios destas fibras (incluídos os desperdícios de fios e os fiapos), que registrou 
exportações totais de US$ 40,6 milhões, 4,21% do total setorial. 

Tabela 32.5 – exportação brasileira 2011 (valores em US$)
SH4 VAL Part%
5201 748.626.692 77,55%
5603 45.062.490 4,67%
5305 40.640.047 4,21%
5607 23.314.393 2,42%
5209 10.277.373 1,06%
5101 9.210.858 0,95%
5402 9.102.758 0,94%
5502 7.574.166 0,78%
5806 6.954.798 0,72%
5308 6.331.057 0,66%
5407 5.436.061 0,56%
5501 4.664.112 0,48%
5903 3.392.718 0,35%
5902 3.356.188 0,35%
5208 2.893.600 0,30%
5211 2.748.704 0,28%
6302 2.668.817 0,28%
6305 2.284.778 0,24%
5704 1.852.420 0,19%
6006 1.736.750 0,18%
5509 1.597.179 0,17%
5203 1.518.610 0,16%
6004 1.339.266 0,14%
5602 1.331.037 0,14%
5210 1.280.252 0,13%
6005 1.045.152 0,11%
5513 957.063 0,10%
5105 907.447 0,09%
5801 878.138 0,09%
5911 853.649 0,09%
5802 820.429 0,08%
5505 810.520 0,08%
5401 771.472 0,08%
5906 729.592 0,08%
6306 705.563 0,07%
5503 666.981 0,07%

SH4 VAL Part%
5703 632.588 0,07%
6307 525.710 0,05%
5514 494.160 0,05%
5202 471.184 0,05%
6109 446.916 0,05%
5601 407.655 0,04%
5606 396.527 0,04%
5702 391.556 0,04%
5004 377.377 0,04%
5608 369.368 0,04%
6001 346.381 0,04%
5705 333.729 0,03%
5205 329.083 0,03%
5404 265.545 0,03%
5506 255.416 0,03%
6212 247.680 0,03%
6104 240.781 0,02%
6106 237.520 0,02%
5511 231.596 0,02%
5207 189.003 0,02%
6203 185.518 0,02%
5103 177.290 0,02%
6301 174.216 0,02%
6204 166.521 0,02%
6002 145.474 0,02%
5803 138.519 0,01%
6115 134.073 0,01%
6108 123.126 0,01%
5907 118.226 0,01%
6304 117.274 0,01%
6103 112.615 0,01%
6111 106.383 0,01%
6211 103.500 0,01%
6208 98.612 0,01%
5901 86.723 0,01%
5604 84.438 0,01%
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SH4 VAL Part%
6310 82.631 0,01%
5508 81.063 0,01%
6205 75.769 0,01%
5908 74.000 0,01%
6105 73.683 0,01%
5909 73.019 0,01%
6112 67.242 0,01%
5516 63.591 0,01%
5003 63.398 0,01%
6107 59.461 0,01%
6303 58.164 0,01%
6209 54.061 0,01%
6217 52.968 0,01%
6117 52.932 0,01%
5309 49.969 0,01%
6206 49.269 0,01%
6110 42.839 0,00%
5515 42.645 0,00%
6114 41.962 0,00%
5910 41.832 0,00%
5406 41.313 0,00%
5112 40.344 0,00%
5204 39.562 0,00%
6116 32.664 0,00%
5609 31.111 0,00%
5512 31.104 0,00%
5804 28.777 0,00%
6102 27.621 0,00%
6113 26.880 0,00%
5301 25.088 0,00%
6210 24.726 0,00%
5807 23.154 0,00%
6101 22.133 0,00%
5808 21.428 0,00%
5212 18.472 0,00%
6201 17.449 0,00%
5311 17.219 0,00%
5206 12.817 0,00%
5405 11.926 0,00%
5107 10.827 0,00%
6207 10.826 0,00%
6309 10.097 0,00%
6202 9.601 0,00%
5811 6.793 0,00%
5510 5.220 0,00%
6003 4.345 0,00%
5303 3.212 0,00%

SH4 VAL Part%
6213 3.193 0,00%
6214 2.669 0,00%
5701 2.455 0,00%
6216 2.185 0,00%
5408 2.149 0,00%
5111 2.129 0,00%
5605 1.925 0,00%
5810 1.148 0,00%
5403 920 0,00%
6308 829 0,00%
6215 735 0,00%
5306 707 0,00%
5109 488 0,00%
5805 434 0,00%
5007 221 0,00%
SH4 VAL Part%
5307 134 0,00%
5310 129 0,00%
5504 21 0,00%
5809 20 0,00%
5905 8 0,00%
5104 4 0,00%
5110 3 0,00%
5507 2 0,00%
5002 1 0,00%
5001 0 0,00%
5005 0 0,00%
5006 0 0,00%
5102 0 0,00%
5106 0 0,00%
5108 0 0,00%
5113 0 0,00%
5302 0 0,00%
5904 0 0,00%
TOT 965.381.129 100,00%

Fonte: MDIC - http://aliceweb2.mdic.gov.br
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b.6) Perfil tarifário setorial da França

Segundo os dados do Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior, (AliceWeb), da 
SECEX/MDIC, as posições que registraram as exportações mais elevadas do Brasil para a França no ano 
de 2014 foram: 50040000 - Fios de seda (exceto fios de desperdícios de seda) não acondicionados para 
venda a retalho; 61124100 - Maiôs e biquínis de banho, de malha, de uso feminino, de fibras sintéticas; 
63026000 - Roupas de toucador ou de cozinha, de tecidos atoalhados de algodão; 56089000 -  Redes de 
malhas com nós, etc., de outras matérias têxteis; 52085200 - Tecidos de algodão que contenham pelo 
menos 85 %, em peso, de algodão, estampados, em ponto de tafetá, com peso superior a 100 g/m2. 

Assim, essas posições merecem análise tarifária pormenorizada. As posições desse setor são 
submetidas às tarifas aplicáveis a países terceiros (tarifa erga omnes, aplicável uniformemente para 
todos os países) e à tarifa de integração na nomenclatura pautal europeia, mediante a apresentação de 
certificado de origem. Observa-se que para a posição 50040000 a tarifa de importação é de 4%, para as 
posições 61124100 e 63026000, a tarifa de importação é de 12%, e para as posições 56089000 e 52085200, 
a tarifa é 8%. Para as posições restantes, a análise tarifária pode ser feita por meio do sítio ProDouane da 
alfândega francesa, na seção “RITA”.

c) Procedimentos normativos de caráter geral para a importação

Um dos principais regulamentos internacionais que afetam o setor TC – Têxtil e Confecção é 
o Reach (Regulamento nº 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho) que trata de exigências 
quanto ao registro, avaliação, autorização e restrição de substâncias e misturas químicas. Seu objetivo 
principal é garantir uma elevação do nível de proteção da saúde humana e do ambiente. O Reach é 
fundado no princípio de que cabe aos fabricantes, aos importadores e aos usuários intermediários 
garantir que fabricam, comercializam ou utilizam somente substâncias que não afetam negativamente a 
saúde humana ou o meio ambiente Para isso, introduz a obrigação de realização de registro de todas as 
substâncias químicas comercializadas dentro do território da União Europeia. 

Há, ainda, limites quantitativos anuais de exportações para determinados produtos conforme 
Regulamento (CE) 517/94.  Certos produtos têxteis só podem ser disponibilizados no mercado se forem 
etiquetados e marcados ou forem acompanhados de documentos comerciais (DTP2815). Além disso, 
valores de referência de etiquetagem (unidade de rede/extra ou valor/peso líquido ou valor/unidade 
suplementar) devem ser respeitados, conforme os requerimentos estipulados.

d) Barreiras à importação

Atualmente existem barreiras técnicas (limitação de quantidades) e comerciais (tarifas 
alfandegárias acima de 10%). Esse assunto encontra-se também em discussão nos diálogos entre o 
MERCOSUL e a União Europeia, visando à redução ou mesmo eliminação de tarifas alfandegárias entre 
os países dos dois blocos econômicos.

e) Principais feiras e eventos do setor na França

As principais feiras do setor na França são: Interfilière, realizada em Paris, de 24 a 26 de janeiro 
[http://www.interfiliere.com/paris/fr/le-salon]; Première Vision Fabrics, em Paris, de 15 a 17 de setembro 
[http://www.premierevision.com/visit/the-shows/fabrics/fabrics-introduction]; Salon International de 
la Lingerie et du Swimwear, em Paris, de 4 a 6 de julho [http://www.lingerie-swimwear-paris.com/]; 
Playtime -The international children’s & maternity trade show, em Paris, de 4 a 6 de julho [http://www.
lingerie-swimwear-paris.com/]; Tissu Premier, em Lille, 10 a 11 de julho [http://www.tissu-premier.com]; 
e, Who’s Next, em Paris, de 4 a 7 de setembro [http://www.whosnext-tradeshow.com/next-edition/].



O acesso das exportações brasileiras ao mercado europeu: o caso da França

373

33 - Setor Automotivo
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33. Setor Automotivo

Capítulos e posições tarifárias do Sistema Harmonizado sobre os quais trata esta seção:

84: Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes:
8407: Motores de pistão, alternativo ou rotativo, de ignição por centelha (motores de 
explosão);
8408: Motores de pistão, de ignição por compressão (motores diesel ou semi-diesel);
8409: Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das 
posições 84.07 ou 84.08.

85: Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução 
de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e 
acessórios.

8511: Aparelhos e dispositivos elétricos de ignição ou de arranque para motores de ignição 
por centelha ou por com pressão (por exemplo, magnetos, dínamos-magnetos, bobinas 
de ignição, velas de ignição ou de aquecimento, motores de arranque); geradores (dínamos e 
alternadores, por exemplo) e conjuntores disjuntores utilizados com estes motores.

87: Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios:
8702: Veículos automóveis para transporte de dez pessoas ou mais, incluído o motorista;
8703: Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos 
para transporte de pessoas (exceto os da posição 87.02), incluídos os veículos de uso misto 
(“station wagons”) e os automóveis de corrida;
8704: Veículos automóveis para transporte de mercadorias;
8705: Veículos automóveis para usos especiais (por exemplo, auto-socorros, caminhões-
guindastes, veículos de combate a incêndio, caminhões-betoneiras, veículos para varrer, 
veículos para espalhar, veículos-oficinas, veículos radiológicos), exceto os concebidos 
principalmente para transporte de pessoas ou de mercadorias;
8706: Chassis com motor para os veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05;
8707: Carroçarias para os veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05, incluídas as cabinas;
8708: Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05;
8709: Trabalhos pesados (não equipados com dispositivo de elevação), do tipo utilizado em 
fábricas, armazéns, portos ou aeroportos, para transporte de mercadorias a curtas distâncias; 
tractores dos tipos utilizados nas estações ferroviárias; suas partes n.e.s;
8710: Veículos e carros blindados de combate, armados ou não, e suas partes;
8711: Motocicletas (incluídos os ciclomotores) e outros ciclos equipados com motor auxiliar, 
mesmo com carro lateral; carros laterais;
8714: Partes e acessórios dos veículos das posições 87.11 a 87.13;
8716: Reboques e semi-reboques; outros veículos (não-automóveis, que não circulam sobre 
trilhos); suas partes n.e.s.

a) Panorama geral do mercado francês automotivo

Em 2013, a França, no quadro mundial do setor automotivo, figurou em 13° lugar, com 
produção de 3,6 milhões de veículos. A China esteve em primeiro lugar, com produção de 22,1 milhões 
de veículos. Os EUA vêm em 2° lugar (12,1 milhões de veículos), o Japão em 3° lugar (10,3 milhões 
de veículos), a Alemanha em 4° lugar (5,5 milhões de veículos). Países emergentes como Índia, Brasil, 
México e Tailândia estão à frente do mercado Francês na quantidade de produção.

O setor automotivo é de grande importância para a indústria do país, contando com cerca de 
2.000 empresas e empregando 215.000 funcionários, que representam 7% da mão-de-obra francesa.
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Em 2012, o setor automotivo apresentou 54% de suas atividades na área industrial, com 
52% relacionados à fabricação de veículos, carroceria, reboques e equipamentos automotivos, e 41% 
voltados ao comércio e reparação de automóveis e motocicletas. O faturamento total do setor foi de € 
102 bilhões no período.

Segundo a consultoria PricewaterhouseCoopers, em 2014, depois de quinze anos de declínio, 
a produção automobilística francesa apresentou recuperação, impulsionada pelo aumento de vendas, 
provocando crescimento da produção pela primeira vez em cinco anos. Este ânimo do setor ocorre 
após anos de seguidas baixas no faturamento, resultado também da crise econômica por que passou a 
Europa a partir de 2008, ocasionando demissões e fechamento de unidades produtivas.

PSA Peugeot, Citroën e Renault estão entre os dez maiores fabricantes de automóveis do 
mundo, ranking ainda dominado pelos EUA, por grupos europeus e japoneses. Os principais atores 
são General Motors, Volkswagen e Toyota.

As regiões onde estão concentradas as montadoras e centros de distribuição são: Haute-
Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Sud Alsace (Mulhouse) e Nord Franche-Comté, Nord Franche-Comté 
(Sochaux), Lorraine, Seine-Aval, Val-d’Oise e Yvelines;

As principais entidades do setor são: Comité des Constructeurs Français d’Automobiles 
(CCFA), Fédération des Industries Électriques Électroniques et de Communication (FIEV), Fédération 
des Industries Mécaniques, Fondeurs de France, Groupement Plasturgie Automobile, Syndicat National 
du Caoutchouc et des Polymères. 

b) Análise estatística de comércio exterior 

A presente análise contempla posições da NCM pertencentes aos seguintes Capítulos 84 
Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes para as 
seguintes posições:  8407 - Motores de pistão, alternativo ou rotativo, de ignição por centelha (motores 
de explosão); 8408 - Motores de pistão, de ignição por compressão (motores diesel ou semi-diesel); 
8409 Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 
84.07 ou 84.08. Capítulo 85 - Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de 
gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em 
televisão, e suas partes e acessórios; 8511 - Aparelhos e dispositivos elétricos de ignição ou de arranque 
para motores de ignição por centelha ou por compressão (por exemplo, magnetos, dínamos-magnetos, 
bobinas de ignição, velas de ignição ou de aquecimento, motores de arranque); geradores (dínamos 
e alternadores, por exemplo) e conjuntores e disjuntores utilizados com estes motores. Capítulo 87 
- Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios; 8702 - 
Veículos automóvel para transporte de dez pessoas ou mais, incluído o motorista; 8703 - Automóveis 
de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para transporte de pessoas 
(exceto os da posição 87.02), incluídos os veículos de uso misto (“station wagons”) e os automóveis de 
corrida; 8704 - Veículos automóveis para transporte de mercadorias; 8705 - Veículos automóveis para 
usos especiais (por exemplo, auto-socorros, caminhões-guindastes, veículos de combate a incêndio, 
caminhões-betoneiras, veículos para varrer, veículos para espalhar, veículos-oficinas, veículos 
radiológicos), exceto os concebidos principalmente para transporte de pessoas ou de mercadorias; 
8706 - Chassis com motor para os veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05; 8707 - Carroçarias 
para os veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05, incluídas as cabinas; 8708 - Partes e acessórios 
dos veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05; 8709 - Trabalhos pesados (não equipados com 
dispositivo de elevação), do tipo utilizado em fábricas, armazéns, portos ou aeroportos, para transporte 
de mercadorias a curtas distâncias; tratores dos tipos utilizados nas estações ferroviárias; suas partes 
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n.d.a;8710 - Veículos e carros blindados de combate, arados ou não, e suas partes; 8711 - Motocicletas 
(incluídos os ciclomotores) e outros ciclos equipados com motor auxiliar, mesmo com carro lateral; 
carros laterais; 8714 - Partes e acessórios dos veículos das posições 87.11 a 87.13; 8716 Reboques e 
semi-reboques; outros veículos (não-automóveis, que não circulam sobre trilhos); suas partes n.e.s.

b.1) Importações francesas gerais

O setor registrou, em 2011, importações de € 52,3 bilhões, 10,2% do total geral importado 
pelo país naquele ano. Em 2014, o setor registrou importações de € 48,2 bilhões, 9,7 % do total geral 
importado pelo país. As importações totais do setor automotivo na França registraram variação 
negativa de 7,70% no período 2011-2014.

A posição que mais se destacou no setor foi 8703 - Automóveis de passageiros e outros veículos 
automóveis principalmente concebidos para transporte de pessoas (exceto os da posição 87.02), 
incluídos os veículos de uso misto (“station wagons”) e os automóveis de corrida, o qual registrou 
importações, em 2011, de € 25,9 bilhões, 49,69% do total para o setor, e, em 2014, € 23,3 bilhões, 48,30 
% do total das importações do setor, com variação negativa de 10,29% no período 2011-2014. 

Tabela 33.1 - Importações gerais França-mundo 2011-2014 (valores em €)
SH4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.%
8407 399.183.153 0,76% 423.708.360 0,88% 484.268.491 1,02% 488.243.520 1,01%
8408 1.480.085.009 2,83% 1.296.081.205 2,71% 1.287.520.998 2,70% 1.404.473.002 2,91%
8409 2.883.294.491 5,51% 2.628.058.209 5,49% 2.414.478.974 5,07% 2.274.080.481 4,71%
8511 759.942.054 1,45% 722.788.947 1,51% 715.914.725 1,50% 668.305.056 1,38%
8701 2.300.026.255 4,40% 2.380.361.517 4,97% 2.783.908.537 5,85% 2.200.257.542 4,56%
8702 636.147.459 1,22% 625.588.178 1,31% 710.711.638 1,49% 650.616.906 1,35%
8703 25.993.704.818 49,69% 23.274.987.033 48,58% 22.373.885.827 47,00% 23.319.732.743 48,30%
8704 4.730.016.935 9,04% 4.008.365.585 8,37% 4.340.859.501 9,12% 4.293.930.556 8,89%
8705 251.415.333 0,48% 230.980.604 0,48% 261.704.720 0,55% 235.146.696 0,49%
8706 305.726.591 0,58% 223.161.143 0,47% 191.361.524 0,40% 192.140.435 0,40%
8707 185.672.818 0,35% 159.096.114 0,33% 192.961.527 0,41% 218.278.325 0,45%
8708 9.899.364.415 18,92% 9.667.415.953 20,18% 9.622.137.376 20,21% 9.936.240.971 20,58%
8709 17.592.660 0,03% 22.234.262 0,05% 30.732.334 0,06% 23.303.891 0,05%
8710 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8711 1.088.627.353 2,08% 945.593.110 1,97% 919.251.955 1,93% 1.025.294.369 2,12%
8714 504.502.831 0,96% 523.324.796 1,09% 507.840.693 1,07% 550.050.232 1,14%
8716 875.059.265 1,67% 779.761.524 1,63% 769.164.240 1,62% 802.779.086 1,66%
TOT 52.310.361.440 100% 47.911.506.540 100% 47.606.703.060 100% 48.282.873.811 100%

Fonte-  Douane Française DGDDI/CID
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  Gráfico 33.1 -Importação setorial

  Fonte-  Douane Française DGDDI/CID

b.2) Importações francesas originárias do Brasil

Em 2011, as importações do Brasil foram de € 93,5 milhões, 0,2 % do total setorial das 
importações francesas. Em 2014, o setor registrou importações do Brasil no valor de € 73,6 milhões, 
0,15 % do total setorial importado pelo país. As importações setoriais do Brasil registraram variação 
negativa de 21,24 % no período 2011-2014.

A posição importada do Brasil que mais se destacou no setor foi 8409 - Partes reconhecíveis 
como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 84.07 ou 84.08, que registrou 
importações em 2011 de € 55,5 milhões ou 59,37% do total registrado para o setor, e, em 2014, de 
€ 39,9 milhões ou 54,26% do total das importações do setor, com variação negativa de 28,02% no 
período 2011-2014.  

Tabela 33.2 Importações originárias do Brasil, 2011-2014 (valores em €). 
SH4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.%
8407 108.413 0,12% 68.285 0,10% 135.160 0,17% 88.949 0,12%
8408 170.784 0,18% 412.920 0,58% 88.610 0,11% 48.024 0,07%
8409 55.547.879 59,37% 37.738.830 52,93% 45.261.525 55,75% 39.982.805 54,26%
8511 3.570.654 3,82% 1.930.834 2,71% 594.206 0,73% 672.210 0,91%
8701 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8702 0 0,00% 41.931 0,06% 0 0,00% 9.037 0,01%
8703 1.008.020 1,08% 2.925.480 4,10% 3.520.442 4,34% 2.829.521 3,84%
8704 468.496 0,50% 30.710 0,04% 0 0,00% 0 0,00%
8705 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8706 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 712 0,00%
8707 145.382 0,16% 106.288 0,15% 17.926 0,02% 12.807 0,02%
8708 32.244.102 34,46% 27.842.129 39,05% 31.110.942 38,32% 29.832.170 40,48%
8709 0 0,00% 0 0,00% 239 0,00% 4.199 0,01%
8710 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8711 149.122 0,16% 67.778 0,10% 166.372 0,20% 103.392 0,14%
8714 28.676 0,03% 33.212 0,05% 25.862 0,03% 34.274 0,05%
8716 122.367 0,13% 98.903 0,14% 265.379 0,33% 75.087 0,10%
TOT 93.563.895 100% 71.297.300 100% 81.186.663 100% 73.693.187 100%

Fonte-  Douane Française DGDDI/CID
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Gráfico 33.2 Importação setorial originária do Brasil

Fonte-  Douane Française DGDDI/CID

b.3) Principais concorrentes

Em 2014, o principal país fornecedor de produtos automotivos para a França foi a Alemanha, 
com 29,74% do total. O Brasil ocupou a 34ª posição no ranking de fornecedores, com 0,15% da 
participação total, o que equivale a € 73,6 milhões. Seguiram no ranking: Espanha, com 15,23%; Itália, 
com 8,50%; Reino Unido, com 5,25%; e Japão, com 4,58%. 

Tabela 33.3 - Importações francesas, por país, 2014 (valores em €)
Países 2014 Part % Rank
Alemanha 14.147.044.740 29,74% 1
Espanha 7.246.028.411 15,23% 2
Itália 4.044.591.154 8,50% 3
Reino Unido 2.498.864.987 5,25% 4
Japão 2.176.841.440 4,58% 5
Brasil 73.663.082 0,15% 34
Total 47.570.115.402 100,00% 0

 Fonte-  Douane Française DGDDI/CID

b.4) Balança comercial bilateral do setor

O saldo da balança comercial bilateral foi favorável à França, com superávits de € 486,5 
milhões em 2011, € 596,4 milhões em 2012, € 583,7 milhões em 2013, e € 373,5 milhões em 2014. 

O ano de 2014 foi marcado por discussões entre autoridades do Brasil e União Europeia, que 
tem reclamado dos benefícios fiscais concedidos ao setor automotivo no Brasil em detrimento das 
importações europeias. 

Tabela 33.4 Brasil-França saldo - 2011-2014 (valores em €)
Ano 2011 2012 2013 2014
Exportações francesas 580.065.795  667.708.063  664.951.737  447.247.502  
Importações francesas 93.563.895 71.297.300 81.186.663 73.693.187
Saldo 486.501.900  596.410.763  583.765.074  373.554.315  

 Fonte-  Douane Française DGDDI/CID
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b.5) Potencial exportador brasileiro para o mercado francês

O exame da pauta exportadora brasileira em 2014, relacionada aos produtos que compõem 
o setor, permite identificar os itens que se destacaram e oferecem potencial para a implementação de 
ações de promoção comercial orientadas ao acesso brasileiro ao mercado francês. 

Foi o caso, por exemplo, do item 8703 - Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis 
principalmente concebidos para transporte de pessoas (exceto os da posição 87.02), incluídos os 
veículos de uso misto (“station wagons”) e os automóveis de corrida, que registrou exportações 
totais do Brasil no montante de US$ 3,1 bilhões, 26,22% do total setorial da cadeia dos produtos 
considerados como sendo o universo automotivo aqui considerado; 8708 - Partes e acessórios dos 
veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05, que registrou importações totais de US$ 2,5 bilhões ou 
21,17% do total setorial; e 8409 - Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas 
aos motores das posições 84.07 ou 84.08, que registrou importações totais de US$ 1,5 bilhão, 12,88% 
do total setorial. 

Tabela 33.5 - exportação brasileira 2011 (valores em US$)
SH4 VAL Part%
8703 3.195.122.907 26,22%
8708 2.579.492.915 21,17%
8409 1.569.103.541 12,88%
8704 1.493.697.262 12,26%
8701 1.023.423.507 8,40%
8706 636.243.480 5,22%
8407 503.202.035 4,13%
8707 289.231.867 2,37%
8702 222.413.023 1,83%
8711 183.562.146 1,51%
8408 160.744.468 1,32%
8511 145.475.802 1,19%
8716 141.338.144 1,16%
8705 30.809.975 0,25%
8714 12.031.069 0,10%
8709 407.014 0,00%
8710 0 0,00%
7802 0 0,00%
TOTAL 12.186.299.155 100,00%

Fonte-  MDIC - http- //aliceweb2.mdic.gov.br

b.6) Perfil tarifário setorial da França

Segundo dados do Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior, (AliceWeb), 
da SECEX/MDIC, as posições que registraram as exportações mais elevadas do Brasil para a França 
no ano de 2014 foram: 84099120  - Pistões ou êmbolos, para motores de explosão; 87089990 - Outras 
partes e acessórios para tratores e veículos automóveis; 84099929 - Outros pistões ou êmbolos, para 
motores diesel/semidiesel; 87084090 -  Partes de caixas de marchas; 87043190 - Outros veículos 
automóveis com motor a explosão, carga <= 5 toneladas. 

O Brasil se beneficia da suspensão tarifária por aptidão de volume, na qual a isenção é efetivada 
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mediante a apresentação de um certificado de aeronavegabilidade ou declaração na fatura conforme 
Reg nº 1147/2002, JO L170/2002. As posições deste setor são submetidas às tarifas aplicáveis a países 
terceiros (tarifa erga omnes, aplicável uniformemente para todos os países) e à tarifa de integração na 
nomenclatura pautal europeia, mediante a apresentação de um certificado de origem. Observa-se que, 
para as posições 87089990, 87084090 e 87043190, a tarifa de importação é de 3,5%; para as posições 
84099120 e 84099929, a tarifa é 2,7%. Para as posições restantes, pode-se obter análise tarifária através 
do site do ProDouane da alfândega francesa, nomeadamente na sua seção “RITA”.

c) Procedimentos normativos de caráter geral para a importação

São necessários certificados de importação específicos para determinados produtos do setor, 
com a atestação realizada por autoridades específicas quanto à natureza do produto antes de ser 
inserido no mercado francês. 

d) Barreiras à importação

Não há registros de restrições às importações do Brasil do setor automotivo.

e) Principais feiras e eventos do setor na França

As principais feiras do setor na França são:  Equipauto 2015, em Paris, de 13 a 17 de outubro 
[http- //www.equipauto.com/] e Mondial de L’automobile, em Paris, de 1 a 16 de outubro de 2016 
[http- //www.mondial-automobile.com/].





34 - Vidros
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34. Vidros

Capítulos e posições tarifárias do Sistema Harmonizado sobre os quais trata esta seção:

70-  Vidro e suas obras:
7001- Cacos, fragmentos e outros desperdícios e resíduos de vidro; vidro em blocos ou 
massas;
7002- Vidro em esferas (exceto as microesferas da posição 70.18), barras, varetas ou tubos, 
não trabalhado;
7003- Vidro vazado ou laminado, em chapas, folhas ou perfis, mesmo com camada absorvente, 
refletora ou não, mas não trabalhado de outro modo;
7004- Vidro estirado ou soprado, em folhas, mesmo com camada absorvente, refletora ou 
não, mas não trabalhado de outro modo;
7005-  Vidro flotado e vidro desbastado ou polido em uma ou em ambas as faces, em chapas 
ou em folhas, mesmo com camada absorvente, refletora ou não, mas não trabalhado de outro 
modo;
7006- Vidro das posições 70.03, 70.04 ou 70.05, recurvado, biselado, gravado, brocado, 
esmaltado ou trabalhado de outro modo, mas não emoldurado nem associado a outras 
matérias;
7007- Vidros de segurança consistindo em vidros temperados ou formados por folhas 
contracoladas;
7008- Vidros isolantes de paredes múltiplas;
7009- Espelhos de vidro, mesmo emoldurados, incluídos os espelhos retrovisores;
7010- Garrafões, garrafas, frascos, boiões, vasos, embalagens tubulares, ampolas e outros 
recipientes, de vidro, próprios para transporte ou embalagem; boiões de vidro para conservas; 
rolhas, tampas e outros dispositivos de uso semelhante, de vidro;
7011- Ampolas e invólucros, mesmo tubulares, abertos, e suas partes, de vidro, sem 
guarnições, para lâmpadas elétricas, tubos catódicos ou semelhantes;
7013- Objetos de vidro para serviço de mesa, cozinha, toucador, escritório, ornamentação de 
interiores ou usos semelhantes (exceto os das posições 70.10 ou 70.18);
7014- Artefatos de vidro para sinalização e elementos de óptica de vidro (exceto os da posição 
70.15), não trabalhados opticamente;
7015- Vidros de relojoaria e vidros semelhantes, vidros para lentes, mesmo corretivas, curvos 
ou arqueados, ocos ou semelhantes, não trabalhados opticamente; esferas ocas e segmentos 
de esferas, de vidro, para fabricação desses vidros;
7016- Blocos, placas, tijolos, ladrilhos, telhas e outros artefatos, de vidro prensado ou 
moldado, mesmo armado, para construção; cubos, pastilhas e outros artigos semelhantes, de 
vidro, mesmo com suporte, para mosaicos ou decorações semelhantes; vitrais de vidro; vidro 
denominado “multicelular” ou “espuma” de vidro, em blocos, painéis, chapas e conchas ou 
formas semelhantes;
7017- Artefatos de vidro para laboratório, higiene e farmácia, mesmo graduados ou calibrados;
7018- Contas, imitações de pérolas naturais ou cultivadas, imitações de pedras preciosas 
ou semipreciosas e artefatos semelhantes, de vidro, e suas obras, exceto bijuterias; olhos de 
vidro, exceto de prótese; estatuetas e outros objetos de ornamentação, de vidro trabalhado a 
maçarico, exceto bijuterias; microesferas de vidro, de diâmetro não superior a 1mm;
7019- Fibras de vidro (incluída a lã de vidro) e suas obras (por exemplo, fios, tecidos);
7020- Outras obras de vidro.
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a) Panorama geral do mercado francês de vidros

A indústria de vidro na França é composta por cerca de 42 fábricas especializadas, distribuídas 
em todo o território francês, com faturamento bruto, em 2013, de € 3,91 bilhões. 

A mão de obra é constituída de aproximadamente 25 mil funcionários, distribuídos em 154 
empresas. As principais empresas do setor são: Saverglass, Saint-Gobain Sekurit (maior produtor de 
vidro e segundo maior exportador mundial), Les Verres de la Somme, Eurokera, Verreries du Courval. 

O faturamento do setor por segmento, em 2013, foi o seguinte: Vidro oco/côncavo, € 2,32 
bilhões: vidro flotado, € 758 milhões; fibra de vidro, € 676 milhões; e vidro e sílica, €154,5 milhões.

A demanda por vidros concentra-se na indústria da construção civil, no setor automotivo e 
no setor de embalagens. A rentabilidade das empresas depende diretamente da redução de seus custos 
operacionais. O setor sofreu com as crises econômicas de 2008 e 2011/12, pois se apoia nos principais 
segmentos consumidores, que se contraíram nesse período. 

A produção da indústria de vidro (excluídos copos e taças), em 2013, foi de 4.494.817 
toneladas, contra 4.600.220 toneladas em 2012, queda de 2% em um ano. A crise na construção civil, 
o baixo dinamismo das renovações térmicas e a estagnação do setor automotivo em 2013 causaram  
queda de produção.

Evolução da atividade por segmento:

Vidro oco/côncavo: em 2013, este segmento produziu de 3,2 milhões de toneladas, contra 
3,4 milhões de toneladas em 2012 e 3,6 milhões de toneladas em 2011. Somente a subcategoria 
“engarrafamento” representou 2,5 milhões de toneladas em 2013. Garrafas e frascos tiveram produção 
de 456.152 toneladas em 2013, contra 465.611 toneladas em 2012. Produtos de culinária e decoração 
(taças, copos, mesa de vidro, etc.) mantiveram-se estáveis em relação a 2012.

Vidro plano: o segmento de vidro plano em 2013 produziu 777.922 toneladas, contra 855.530 
em 2012. No segmento os produtos básicos são: vidros laminados, endurecidos, e vidros isolados 
(vidros múltiplos para isolamento térmico). Os principais mercados do vidro plano são a construção 
civil e o setor automotivo.

Fibras de vidro: a produção das fibras de vidro (têxteis e de isolamento) foi de 291.860 
toneladas em 2012 e 381.686 toneladas em 2013.

As principais entidades do setor são:  La Fédération des Chambres Syndicales des Industries 
du Verre, L’Institut du Verre, Fédération des Cristalleries et Verreries à la Main et Mixtes (FCVMM), 
Chambre syndicale nationale du vitrail e Fédération française des professionnels du verre. 

Segundo a União Europeia, os índices de reciclagem de vidro já ultrapassam 70%. Em 2012, 
mais de 25 bilhões de garrafas e frascos foram coletados em toda a União Europeia para reciclagem. 
O consumo de produtos em vidro e o processo de reciclagem crescem a cada ano na UE. Desde 
1990, a reciclagem de vidro aumentou 131%. Cerca de 189 milhões de toneladas de matérias-primas 
foram protegidas e 138 milhões de toneladas de resíduos não foram para aterros graças à reciclagem. 
Como resultado, há grande redução no impacto ambiental, com menor uso de matérias-primas, CO2 
e energia.
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b) Análise estatística de comércio exterior 

A presente análise contempla posições pertencentes ao Capítulo 70 da NCM brasileira - Vidro 
e suas obras; 7001 - Cacos, fragmentos e outros desperdícios e resíduos de vidro; vidro em blocos ou 
massas; 7002 - Vidro em esferas (exceto as microesferas da posição 70.18), barras, varetas ou tubos, 
não trabalhado; 7003 - Vidro vazado ou laminado, em chapas, folhas ou perfis, mesmo com camada 
absorvente, refletora ou não, mas não trabalhado de outro modo; 7004 - Vidro estirado ou soprado, 
em folhas, mesmo com camada absorvente, refletora ou não, mas não trabalhado de outro modo; 7005 
- Vidro flotado e vidro desbastado ou polido em uma ou em ambas as faces, em chapas ou em folhas, 
mesmo com camada absorvente, refletora ou não, mas não trabalhado de outro modo; 7006 - Vidro 
das posições 70.03, 70.04 ou 70.05, recurvado, biselado, gravado, brocado, esmaltado ou trabalhado 
de outro modo, mas não emoldurado nem associado a outras matérias; 7007 - Vidros de segurança 
consistindo em vidros temperados ou formados por folhas contracoladas; 7008 - Vidros isolantes de 
paredes múltiplas; 7009 - Espelhos de vidro, mesmo emoldurados, incluídos os espelhos retrovisores; 
7010 - Garrafões, garrafas, frascos, boiões, vasos, embalagens tubulares, ampolas e outros recipientes, 
de vidro, próprios para transporte ou embalagem; boiões de vidro para conservas; rolhas, tampas e 
outros dispositivos de uso semelhante, de vidro; 7011 - Ampolas e invólucros, mesmo tubulares, abertos, 
e suas partes, de vidro, sem guarnições, para lâmpadas elétricas, tubos catódicos ou semelhantes; 7013 
- Objetos de vidro para serviço de mesa, cozinha, toucador, escritório, ornamentação de interiores ou 
usos semelhantes (exceto os das posições 70.10 ou 70.18); 7014 - Artefatos de vidro para sinalização e 
elementos de óptica de vidro (exceto os da posição 70.15), não trabalhados opticamente; 7015 - Vidros 
de relojoaria e vidros semelhantes, vidros para lentes, mesmo corretivas, curvos ou arqueados, ocos 
ou semelhantes, não trabalhados opticamente; esferas ocas e segmentos de esferas, de vidro, para 
fabricação desses vidros; 7016 - Blocos, placas, tijolos, ladrilhos, telhas e outros artefatos, de vidro 
prensado ou moldado, mesmo armado, para construção; cubos, pastilhas e outros artigos semelhantes, 
de vidro, mesmo com suporte, para mosaicos ou decorações semelhantes; vitrais de vidro; vidro 
denominado “multicelular” ou “espuma” de vidro, em blocos, painéis, chapas e conchas ou formas 
semelhantes; 7017 - Artefatos de vidro para laboratório, higiene e farmácia, mesmo graduados ou 
calibrados; 7018 - Contas, imitações de pérolas naturais ou cultivadas, imitações de pedras preciosas 
ou semipreciosas e artefatos semelhantes, de vidro, e suas obras, exceto bijuterias; olhos de vidro, 
exceto de prótese; estatuetas e outros objetos de ornamentação, de vidro trabalhado a maçarico, exceto 
bijuterias; microesferas de vidro, de diâmetro não superior a 1mm; 7019 - Fibras de vidro (incluída a 
lã de vidro) e suas obras (por exemplo, fios, tecidos); 7020 - Outras obras de vidro

b.1) Importações francesas gerais

O setor registrou, em 2011, importações no valor de € 2,6 bilhões, 0,5% do total geral 
importado pelo país naquele ano. Em 2014, o setor registrou importação de € 2,7 bilhões ou 0,6 % do 
total geral importado pelo país. As importações totais do setor de vidros na França registraram uma 
variação positiva de 3,58% no período 2011-2014.

A posição que mais se destacou no setor foi 7010 - Garrafões, garrafas, frascos, boiões, vasos, 
embalagens tubulares, ampolas e outros recipientes, de vidro, próprios para transporte ou embalagem; 
boiões de vidro para conservas; rolhas, tampas e outros dispositivos de uso semelhante, de vidro”, com 
€ 798,7 milhões de importações, em 2011, 29,80% do total do setor e, em 2014, € 902,6 milhões, 32,51 
% do total do setor, com variação positiva de 13,01% no período 2011-2014. 

Segundo La Fédération des Chambres Syndicales des Industries du Verre, pouco menos de 
dois terços da receita da indústria do vidro provém do mercado interno e 34% da receita é obtida com 
exportações.
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Tabela 34.1 - Importações gerais França-mundo 2011-2014 (valores em €)
SH4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.%
7001 11.456.225 0,43% 11.501.407 0,43% 11.139.763 0,42% 14.273.364 0,51%
7002 55.655.510 2,08% 62.272.884 2,35% 57.983.433 2,18% 54.361.551 1,96%
7003 15.688.913 0,59% 14.379.040 0,54% 13.306.903 0,50% 16.424.465 0,59%
7004 1.913.443 0,07% 1.882.470 0,07% 1.502.999 0,06% 2.398.974 0,09%
7005 163.412.280 6,10% 152.613.093 5,77% 145.650.617 5,47% 148.149.054 5,34%
7006 30.090.865 1,12% 26.792.968 1,01% 28.784.766 1,08% 28.951.036 1,04%
7007 514.612.393 19,20% 497.138.399 18,78% 511.782.577 19,21% 548.687.601 19,76%
7008 36.323.116 1,36% 23.634.334 0,89% 24.246.981 0,91% 21.871.347 0,79%
7009 151.524.804 5,65% 147.249.270 5,56% 145.100.512 5,45% 149.820.493 5,40%
7010 798.715.298 29,80% 832.268.340 31,45% 855.803.015 32,12% 902.629.583 32,51%
7011 13.443.185 0,50% 10.162.354 0,38% 11.071.025 0,42% 11.112.502 0,40%
7013 242.910.821 9,06% 245.351.011 9,27% 227.456.083 8,54% 224.545.626 8,09%
7014 7.730.586 0,29% 7.085.485 0,27% 4.845.634 0,18% 7.536.130 0,27%
7015 4.468.635 0,17% 4.943.649 0,19% 3.153.360 0,12% 4.450.858 0,16%
7016 48.029.861 1,79% 44.706.590 1,69% 46.964.388 1,76% 41.898.568 1,51%
7017 34.677.983 1,29% 36.269.123 1,37% 37.004.481 1,39% 34.903.887 1,26%
7018 14.902.914 0,56% 15.350.175 0,58% 11.574.966 0,43% 14.636.159 0,53%
7019 460.249.526 17,17% 446.078.175 16,85% 454.085.757 17,04% 476.882.575 17,18%
7020 74.777.255 2,79% 66.889.158 2,53% 72.788.064 2,73% 72.940.108 2,63%
TOT 2.680.583.613 100% 2.646.567.925 100% 2.664.245.324 100% 2.776.473.88 100%

Fonte-  Douane Française DGDDI/CID

Gráfico 34.1 - Importação setorial

Fonte-  Douane Française DGDDI/CID

b.2) Importações francesas originárias do Brasil

Em 2011, as importações do Brasil somaram € 6 milhões ou 0,003 % do total setorial das 
importações francesas. Em 2014, o setor registrou importações do Brasil no valor de € 4,5 milhões, 
0,001% do total setorial importado pelo país. As importações setoriais do Brasil registraram variação 
negativa de 25,10 % no período 2011-2014.
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A posição importada do Brasil que mais se destacou no setor foi 7007 - Vidros de segurança 
consistindo em vidros temperados ou formados por folhas contracoladas, com importações, em 2011, 
de € 2,8 milhões, 47,06% do total do setor, e, em 2014, de € 631.106, 14,05% do total das importações 
do setor, com variação negativa de 77,64% no período 2011-2014.  

Tabela 34.2 Importações originárias do Brasil, 2011-2014 (valores em €)
SH4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.%
7001 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7002 1.628.711 26,82% 2.524.649 38,49% 3.834.245 69,29% 3.157.910 69,42%
7003 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7004 0 0,00% 132 0,00% 76 0,00% 0 0,00%
7005 0 0,00% 7.250 0,11% 294 0,01% 167 0,00%
7006 0 0,00% 1.089 0,02% 554 0,01% 1.545 0,03%
7007 2.858.245 47,06% 2.274.424 34,67% 799.663 14,45% 639.106 14,05%
7008 137 0,00% 2.775 0,04% 0 0,00% 0 0,00%
7009 53.551 0,88% 64.515 0,98% 74.036 1,34% 24.918 0,55%
7010 71.565 1,18% 34.353 0,52% 134.040 2,42% 19.583 0,43%
7011 496 0,01% 113 0,00% 276 0,00% 442 0,01%
7013 643.805 10,60% 512.511 7,81% 178.328 3,22% 217.422 4,78%
7014 0 0,00% 920 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
7015 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7016 7.378 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 2.262 0,05%
7017 602 0,01% 5.616 0,09% 3.037 0,05% 307 0,01%
7018 4.476 0,07% 55.957 0,85% 2.533 0,05% 1.666 0,04%
7019 759.616 12,51% 1.071.175 16,33% 491.593 8,88% 464.001 10,20%
7020 45.076 0,74% 3.834 0,06% 14.758 0,27% 19.596 0,43%
TOT 6.073.658 100% 6.559.313 100% 5.533.433 100% 4.548.925 100%

Fonte-  Douane Française DGDDI/CID

Gráfico 34.2 Importação setorial originária do Brasil

b.3) Principais concorrentes

Em 2014, o principal país fornecedor de produtos de vidraçaria para a França foi a Alemanha, 
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com 19,45% do total. O Brasil ocupou a 34ª posição no ranking de fornecedores, com 0,16% da 
participação total, ou € 4,5 milhões. Seguiram no ranking: Itália, com 13,20%, Bélgica com 12,13%, 
Espanha, com 10,20%, e China com 8,67%. 

Tabela 34.3 - Importações francesas, por país, 2014 (valores em €)
Países 2014 Part % Rank
Alemanha 540.071.959 19,45% 1
Itália 366.632.248 13,20% 2
Bélgica 336.814.224 12,13% 3
Espanha 283.109.989 10,20% 4
China 240.741.909 8,67% 5
Brasil 4.548.925 0,16% 34
Total 2.776.473.881 100,00%

 Fonte-  Douane Française DGDDI/CID

b.4) Balança comercial bilateral do setor

O saldo da balança comercial bilateral foi favorável à França, com superávit de € 18,2 milhões, 
em 2011, € 27,6 milhões, em 2012, € 22 milhões, em 2012, € 31,6 milhões em 2014.

Tabela 34.4 Brasil-França saldo - 2011-2014 (valores em €)
Ano 2011 2012 2013 2014
Exportações francesas 24.360.114  34.189.066  32.605.495  36.198.813  
Importações francesas 6.073.658 6.559.313 5.533.433 4.548.925
Saldo 18.286.456  27.629.753  27.072.062  31.649.888  

Fonte-  Douane Française DGDDI/CID

b.5) Potencial exportador brasileiro para o mercado francês

O resultado da pauta exportadora brasileira para o mundo em 2014, relacionada aos 
produtos que compõem o setor, permite identificar os itens que se destacaram e oferecem potencial 
para a implementação de ações de promoção comercial orientadas ao mercado francês. Foi o caso, por 
exemplo, de 7007 - Vidros de segurança consistindo em vidros temperados ou formados por folhas 
contracoladas”, com US$ 43,7 milhões de exportações, 17,40% do total setorial; 7009 - Espelhos de 
vidro, mesmo emoldurados, incluídos os espelhos retrovisores”, com US$ 37,3 milhões em exportações, 
14,85% do setor e 7019 - Fibras de vidro (incluída a lã de vidro) e suas obras (por exemplo, fios, 
tecidos)”, com US$ 34,2 milhões de exportações, 13,63% do total setorial.

Tabela 34.5 - exportação brasileira 2011 (valores em US$)
SH4 VAL Part%
7007 43.747.858 17,40%
7009 37.320.293 14,85%
7019 34.270.691 13,63%
7005 32.470.963 12,92%
7013 31.207.628 12,41%
7002 27.471.624 10,93%
7010 19.559.761 7,78%
7018 12.066.055 4,80%
7020 7.590.780 3,02%
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SH4 VAL Part%
7003 4.421.886 1,76%
7016 610.860 0,24%
7017 231.135 0,09%
7006 197.897 0,08%
7014 131.319 0,05%
7008 31.976 0,01%
7015 23.860 0,01%
7001 23.127 0,01%
7004 9.888 0,00%
7011 7.726 0,00%
TOTAL 251.395.327 100,00%

Fonte-  MDIC - http- //aliceweb2.mdic.gov.br

b.6) Perfil tarifário setorial da França

Segundo os dados do Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior, (AliceWeb), da 
SECEX/MDIC, as posições com exportações mais elevadas do Brasil para a França no ano de 2014 foram 
as seguintes: 70071100 - Vidros temperados, de segurança, de dimensões e formatos que permitam a sua 
aplicação em automóveis, veículos aéreos, barcos ou outros veículos; 70191900 - Outras mechas e fios, 
de fibras de vidro; 70072100 - Vidros de segurança, formados por folhas contracoladas, de dimensões 
e formatos que permitam a sua aplicação em automóveis, veículos aéreos, barcos ou outros veículos; 
70199090 - Outras fibras de vidro e suas obras; 70091000 - Espelhos retrovisores para veículos.

O Brasil se beneficia da suspensão tarifária por aptidão de volume, na qual a isenção é efetivada 
mediante a apresentação de um certificado de aeronavegabilidade ou declaração na fatura conforme 
Reg nº 1147/2002, JO L170/2002. As posições deste setor são submetidas às tarifas aplicáveis a países 
terceiros (tarifa erga omnes, aplicável uniformemente para todos os países) e à tarifa de integração na 
nomenclatura pautal europeia, mediante a apresentação de um certificado de origem. Observa-se que 
para as posições 70071100 e 70072100, a taxa aduaneira é de 3%. Para a posição 70091000, a tarifa é de 
4%. Por fim, para as posições 70191900 e 70199090, a tarifa é de 7%. Para as posições restantes, pode-
se obter análise tarifária através do site do ProDouane da aduana francesa, seção “RITA”.

c) Procedimentos normativos de caráter geral para a importação

São necessários certificados de importação específicos para produtos do setor, com a atestação 
realizada por autoridades específicas quanto à natureza, antes de serem inseridos no mercado francês. 

d) Barreiras à importação

A pauta tarifária que compõe o setor de vidros é composta por tarifas elevadas. Este cenário 
comercial reflete barreiras comerciais, que blindam os produtos do setor de vidros produzidos e 
comercializados no mercado interno Francês. 

e) Principais feiras e eventos do setor na França

A principal feira do setor na França é GlassmanEurope2015,. Realizada anualmente em Lyon, 
de 6 e 7 de maio  [http- //www.glassmanevents.com/europe/]





35 - Setor Aeronáutico
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35.  Setor Aeronáutico

Capítulos e posições tarifárias do Sistema Harmonizado sobre os quais trata esta seção:

88 - Aeronaves e aparelhos espaciais, e suas partes:
8801- balões e dirigíveis; planadores, asas voadoras e outros veículos aéreos não concebidos 
para o motor de propulsão;
8802- Outros veículos aéreos (por exemplo, helicópteros, aviões); veículos espaciais (incluídos 
os satélites) e seus veículos de lançamento, e veículos suborbitais;
8803- Partes dos veículos e aparelhos das posições 88.01 ou 88.02;
8804- Paraquedas, incluindo paraquedas dirigíveis e os parapentes e paraquedas giratórios; 
peças e acessórios, n.e.s;
8805- Máquinas para o lançamento de aeronaves (exceto guinchos para lançar planadores); 
aparelhos e dispositivos para aterragem de aeronaves e aeronaves e dispositivos semelhantes; 
dispositivos no campo de treinamento de voo; suas partes n.e.s.

a) Panorama geral do mercado aeronáutico francês

A indústria de aeronaves francesa gera, aproximadamente, 170.000 empregos diretos e mais 
de 310.000 indiretos. O faturamento estimado é de € 42,5 bilhões.  O setor se caracteriza por elevado 
nível de exportações, que representam 75% do seu volume de negócios, com peso decisivo na balança 
comercial da França, juntamente com os setores espacial, eletrônico e de defesa. As exportações 
francesas se dividem em 68% para fins civis e 32% para fins militares. O setor investe € 906 milhões 
em pesquisa e desenvolvimento, proporcionando benefícios significativos para outras indústrias.

A indústria aeronáutica francesa tem papel primordial no mercado mundial de fusões e 
aquisições de empresas do setor, gerando grandes mudanças estratégicas nos últimos trinta anos. A 
European Aeronautic Defence and Space Company (EADS) surgiu nos anos 2000 através da fusão da 
francesa Aerospatiale-Matra, da alemã DASA e da espanhola CASA.

O grupo, hoje, é o líder mundial dos setores de aeronáutica, espacial e de defesa, com a Airbus 
entre os dois principais fabricantes mundiais do setor.  No mercado dos helicópteros, a Eurocopter – 
hoje Airbus Helicopter, nascida de uma fusão franco-alemã, está na linha de frente no desenvolvimento 
de lançadores especiais, satélites de telecomunicações e observação da terra.

A francesa Astrium é também um dos principais acionistas da Arianespace. Finalmente, 
a Cassidian (anteriormente EADS-Segurança&Defesa), figura na fabricação de armamentos e 
equipamentos eletrônicos.

É a seguinte a divisão geográfica das regiões produtivas do setor: Île-de-France, com 29%; 
Midi Pyrénées, com 25%; Aquitaine, com 10%; PACA, com 8%; Pays de Loire, com 5%; e a região 
Centre, com 3%. A região de Île-de-France é a mais importante do setor, concentrando 29% da força de 
trabalho, mais de 900 empresas e 100.000 postos de trabalho diretos, bem como 130.000 empregados 
dos aeroportos de Roissy-Charle de Gaulle, Orly e Le Bourget. Nessa região encontram-se as empresas 
Safran, Thalès, Astrium, Dassault Aviation, Air France, além de centenas de empresas de médio porte. 

As principais entidades do setor são : French Aerospace Suppliers, L’Association Aéronautique 
et Astronautique de France, La Société Savante Française de l’Aéronautique et de l’Espace, Le Groupement 
des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales e Conseil pour la Recherche Aéronautique Civile - 
CORAC.
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b) Análise estatística de comércio exterior 

A presente análise contempla posições pertencentes ao Capítulo 88 da NCM brasileira – 
Aeronaves e aparelhos espaciais, e suas partes; 8801 - balões e dirigíveis; planadores, asas voadoras 
e outros veículos aéreos não concebidos para o motor de propulsão; 8802 - Outros veículos aéreos 
(por exemplo, helicópteros e aviões); veículos espaciais (inclusive satélites) e seus veículos de 
lançamento, e veículos suborbitais; 8803 - Partes dos veículos e aparelhos das posições 88.01 ou 
88.02; 8804 - Paraquedas, incluindo paraquedas dirigíveis e os parapentes e paraquedas giratórios; 
peças e acessórios, n.e.s.; 8805 - Máquinas para o lançamento de aeronaves (exceto guinchos para 
lançar planadores); aparelhos e dispositivos para aterragem de aeronaves e aeronaves e dispositivos 
semelhantes; dispositivos no campo de treinamento de voo; suas partes n.e.s.

b.1) Importações francesas gerais

O setor registrou em 2011 importações no valor de € 20,3 bilhões, 4% do total geral importado 
pelo país naquele ano. Em 2014, o setor registrou importação de € 22,9 bilhões, 4,5 % do total geral 
importado pelo país. As importações totais do setor registraram variação positiva de 9,60% no período 
2011-2014.

A posição que mais se destacou no setor foi 8802 - Outros veículos aéreos (por exemplo, 
helicópteros, aviões), com importações, em 2011, de €10,6 bilhões, 52,51% do total do setor e, em 
2014, € 9,79 bilhões, 43,87 % do total do setor, com variação negativa de 8,43% no período 2011-2014. 

Tabela 35.1 - Importações gerais França-mundo 2011-2014 (valores em €)
SH4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014
8801 300.278 0,00% 656.523 0,00% 628.937 0,00% 1.721.327
8802 10.679.717.943 52,51% 12.783.759.677 52,74% 10.567.897.023 47,00% 9.779.880.878
8803 9.581.478.228 47,11% 11.404.470.917 47,05% 11.878.512.983 52,82% 12.485.587.401
8804 20.117.250 0,10% 25.575.708 0,11% 18.831.310 0,08% 17.210.406
8805 57.513.102 0,28% 23.323.372 0,10% 21.364.637 0,10% 6.382.705
TOT 20.339.128.812 100% 24.237.788.29 100% 22.487.236.903 100% 22.290.784.731

Fonte-  Douane Française DGDDI/CID

  Gráfico 35.1 -Importação setorial

  Fonte-  Douane Française DGDDI/CID
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b.2) Importações francesas originárias do Brasil

Em 2011, as importações provenientes do Brasil alcançaram valor de € 34,2 milhões, 0,2 % 
do total setorial das importações francesas. Em 2014, o setor registrou importações oriundas do Brasil 
no valor de € 13,5 milhões, 0,06 % do total setorial importado pelo país. As importações setoriais 
originárias do Brasil registraram variação negativa de 60,57% no período 2011-2014.

A posição que mais se destacou no setor, com origem no Brasil, foi 8803 - Partes dos veículos 
e aparelhos das posições 88.01 ou 88.02, com importações em 2011 de € 28,3 milhões, 82,18% do total 
do setor, e, em 2014, €6,1 milhões, 45,02% do total das importações do setor, com variação de negativa 
de 78,40% no período 2011-2014.  

Tabela 35.2 Importações originárias do Brasil, 2011-2014 (valores em €). 
SH4 2011 Part.% 2012 Part.% 2013 Part.% 2014 Part.%
8801 0 0,00% 0 0,00% 11.477 0,07% 0 0,00%
8802 6.070.337 17,61% 6.148.338 39,25% 6.561.824 41,86% 7.329.539 53,91%
8803 28.334.565 82,18% 9.436.701 60,24% 8.987.137 57,33% 6.120.433 45,02%
8804 73.640 0,21% 80.769 0,52% 116.356 0,74% 144.901 1,07%
8805 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOT 34.478.542 100% 15.665.808 100% 15.676.794 100% 13.594.873 100%

Fonte-  Douane Française DGDDI/CID

Gráfico 35.2 Importação setorial originária do Brasil

Fonte-  Douane Française DGDDI/CID

b.3) Principais concorrentes

Em 2014, o principal fornecedor de produtos aeronáuticos para a França foi a Alemanha com 
60,71% do total. O Brasil ocupou a 27ª posição no ranking de fornecedores, com 0,06% da participação 
total, ou € 13,5 milhões. Seguiram no ranking: Estados Unidos, com 18,98%, Reino Unido, com 6,49%, 
Outros Países, com 2,69%, e Espanha, com 2,18%. 
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Tabela 35.3 - Importações francesas, por país, 2014 (valores em €)
Países 2014 Part % Rank
Alemanha 13.411.359.693 60,17% 1
Estados Unidos 4.230.581.060 18,98% 2
Reino Unido 1.446.668.381 6,49% 3
Outros Países 600.333.647 2,69% 4
Espanha 486.517.499 2,18% 5
Brasil 13.594.873 0,06% 27
Total 22.290.782.717 100,00% 0

 Fonte-  Douane Française DGDDI/CID

b.4) Balança comercial bilateral do setor

O saldo da balança comercial bilateral foi favorável à França, com superávit de € 286,9 
milhões, em 2011; € 594,6 milhões em 2012; € 585,7 milhões em 2013; e € 493,5 milhões em 2014.

Tabela 35.4 Brasil-França saldo - 2011-2014 (valores em €)
Ano 2011 2012 2013 2014
Exportações francesas 527.040.022  725.318.290  682.335.294  613.330.783  
Importações francesas 34.478.542 15.665.808 15.676.794 13.594.873
Saldo 286.953.509  594.607.552  585.712.583  493.511.470  

 Fonte-  Douane Française DGDDI/CID

b.5) Potencial exportador brasileiro para o mercado francês

A pauta exportadora brasileira para o mundo, em 2014, relacionada aos produtos que compõem 
o setor, permite identificar os itens que se destacaram e que oferecem potencial para a implementação 
de ações de promoção comercial orientadas ao mercado francês. Foi o caso de 8802 - Outros veículos 
aéreos (por exemplo, helicópteros, aviões), posição que teve US$ 3,4 bilhões de exportações, 84,93% 
do total setorial. O potencial de exportação da posição 8802 depende da estratégia logística do grupo 
Air France para suas linhas regionais, utilizando suas subsidiárias regionais ou incorporando essas 
rotas na operação da empresa matriz, na forte competição com as empresas aéreas “Low Cost”.

Tabela 35.5 - exportação brasileira 2011 (valores em US$)
SH4 VAL Part%
8802 3.440.335.845 84,93%
8803 596.705.196 14,73%
8805 11.961.828 0,30%
8804 1.644.508 0,04%
8801 96.602 0,00%
TOTAL 4.050.743.979 100,00%

Fonte-  MDIC - http- //aliceweb2.mdic.gov.br

b.6) Perfil tarifário setorial da França

Segundo os dados do Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior, (AliceWeb), 
da SECEX/MDIC , as posições que registraram as exportações mais elevadas do Brasil para a França 
no ano de 2014 foram:  88033000 - Outras partes de aviões ou de helicópteros; 88023031 - Aviões e 
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outros veículos aéreos, a turbojato, de peso inferior ou igual a 7.000 kg, vazios; 88031000 - Hélices e 
rotores, e suas partes, para veículos aéreos, etc.; 88032000 -  Trens de aterrissagem e suas partes, para 
veículos aéreos, etc.; 88039000 - Outras partes para veículos aéreos/espaciais.

O Brasil se beneficia da suspensão tarifária por aptidão de volume, na qual a isenção é efetivada 
mediante a apresentação de um certificado de aeronavegabilidade ou declaração na fatura conforme 
Reg nº 1147/2002, JO L170/2002. As posições deste setor são submetidas às tarifas aplicáveis a países 
terceiros (tarifa erga omnes, aplicável uniformemente para todos os países) e à tarifa de integração 
na nomenclatura pautal europeia, mediante a apresentação de um certificado de origem. Observa-
se que para todas as posições acima a tarifa é 2,7%. Para as posições restantes, é possível proceder a 
uma análise tarifária através do site do ProDouane da aduana francesa, nomeadamente na sua seção 
“RITA”.

c) Procedimentos normativos de caráter geral para a importação

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e a Agência Europeia para Segurança da Aviação 
Civil (EASA) avançaram com o Technical Implementation Procedure (TIP), previsto no Acordo sobre 
a Segurança da Aviação Civil entre o Brasil e a União Europeia, dentro do escopo do Comitê Setorial 
Conjunto de Certificação ou Joint Sectorial Committee on Certification (JSCC), para cooperação na 
área de certificação de produtos aeronáuticos comercializados entre Brasil e os países da UE.

O TIP tem como objetivo estabelecer os procedimentos conduzidos entre as autoridades de 
aviação civil europeia e brasileira para atividades de certificação de produtos aeronáuticos. É importante 
ressaltar que a certificação garante aos equipamentos empregados na aviação níveis adequados de 
segurança e confiabilidade. Adicionalmente, é necessária a emissão de certificados especiais para 
produtos que contenham substâncias explosivas, produtos químicos, etc., segundo classificações e 
requerimentos especiais.

d) Barreiras à importação

Não há registros de restrições às importações originárias do Brasil do setor automotivo.

e) Principais feiras e eventos do setor na França

A principal feira do setor na França: Le Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace , 
realizada anualmente em Paris, de 15 a 21 de junho [http- //www.siae.fr/]


