Exportação e importações dos países do MERCOSUL
a partir das bases de dados do ITC/PC-TAS e do UN/COMTRADE

Objetivo:

Construção de séries históricas anuais de exportação e importação de 1996 a
2006 segundo a classificação ISIC revisão 3, a 3 e 2 dígitos, para paises do
MERCOSUL (Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai) e para o Total Mundial.
Para cada país/produto foi identificado além do total, o fluxo para os demais
países do bloco.

Metodologia. Para os anos de 1996 a 2003 foi utilizado como fonte de dados o PC-TAS,
sendo que esse sistema adota entre os anos e 1996 a 1999, a versão 0 (1992)
do Sistema Harmonizado e a seguir a versão 1 (1996). Para os anos de 2004 a
2006 a fonte foi COMTRADE/UN, sendo selecionada a classificação de produto
a versão 1 (1996) da SH.
Para o Total Mundial foram selecionados os países com informação declarada
nos 11 anos. Para aumentar o número de países selecionados foram extraídos
do COMTRADE dados de alguns países que não constavam no PC-TAS.
No caso das exportações foi utilizada como fonte o COMTRADE no ano de
1999 para a Índia e Filipinas e em 2002 para a Tailândia. Nas importações foi
utilizado no ano de 1999 para a Índia, Indonésia e Filipinas, no ano de 2002
para a Tailândia e no ano de 2003 para o Paraguai.
Em seguida os produtos classificados pelo SH versão 0 e versão 1 foram
transformados para ISIC revisão 3 utilizando conversor obtido na UNSD.
Exportações. O valor das exportações agrega os produtos exportados segundo a International
Standard Industrial Classification of all Economic Activities (ISIC), Revision 3.1. A
série foi construída a partir da conversão de base de dados agregados segundo o
Sistema Harmonizado (SH), utilizando-se dados agregados segundo a versão
SH-0 para o período 1996-1999 e segundo a versão SH-1 para o período 20002006. A transformação das informações originais agregadas a partir do SH para
valores agregados segundo a ISIC utilizou os conversores elaborados pela
United Nations Statistical Office: “Correspondence Table. HS96 - ISIC Rev.3 CPC Version 1.0 - SITC Rev.3” e “Correspondence Table HS2002 –CPC Version
1.1 - SITC Rev.3 - ISIC Rev.3.1”.
Importações. O valor das importações agrega os produtos importados segundo a International
Standard Industrial Classification of all Economic Activities (ISIC), Revision 3.1. A
série foi construída a partir da conversão de base de dados agregados segundo o
Sistema Harmonizado (SH), utilizando-se dados agregados segundo a versão
SH-0 para o período 1996-1999 e segundo a versão SH-1 para o período 20002006. A transformação das informações originais agregadas a partir do SH para
valores agregados segundo a ISIC utilizou os conversores elaborados pela
United Nations Statistical Office: “Correspondence Table. HS96 - ISIC Rev.3 CPC Version 1.0 - SITC Rev.3” e “Correspondence Table HS2002 –CPC Version
1.1 - SITC Rev.3 - ISIC Rev.3.1”.

