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Anexo 1 
Descrição do Banco de Estatísticas de Comércio Exterior 

No Banco de Estatísticas de Comércio Exterior o usuário poderá obter as seguintes Informações relativas 

às exportações e/ou importações brasileiras: 

• Valor (US$ FOB) 

• Peso (kg)  

• Preço médio (US$/Kg) 

Essas informações são geradas a partir de classificações ou segmentações cuja especificação cabe ao 

usuário definir. As categorias de seleção à disposição do usuário são as seguintes: 

 Fluxo de comércio 
o Exportação 

o Importação 

 Origem/Destino do fluxo de comércio 
o Blocos econômicos - Classificação de blocos/áreas utilizada pela Secex (18 itens) 

o Regiões selecionadas - Regiões definidas pela Funcex (4 itens) 

o Países (270 itens) 

o Unidades da Federação - Brasil (27 itens) 

o Portos - Brasil (171 itens) 

 Características dos Produtos 
o Lista de produtos classificados por Capítulos da NCM (NCM-2) (Fonte: Secex/MDIC)  

Número de capítulos: 97. A Funcex inclui mais um Capítulo para os produtos com algum erro 
de classificação. 

o Lista de produtos classificados por Subposições da NCM (NCM-6) (Fonte: Secex/MDIC) 

Número de subposições: 6.045. A busca na lista pode ser feita pela descrição do produto ou 
pelo código NCM-6. 

o Lista de produtos classificados por Subitens da NCM (NCM-8) (Fonte: Secex/MDIC) 

Número de subitens: 12.465. A busca na lista pode ser feita pela descrição do produto ou pelo 
código NCM-8. 

o Produtos classificados segundo Classes (fator agregado) (Fonte: Secex/MDIC) 

Número de classes na exportação: 6. Básicos; Semimanufaturados; Manufaturados; 
Transações especiais; Consumo de bordo; Reexportação. 

Número de classes na importação: 3. Básicos; Semimanufaturados; Manufaturados. 

o Produtos classificados segundo Categorias de Uso (Fonte: Funcex) 

Número de categorias (exportação ou importação): 5.  Bens de capital; Bens intermediários; 
Bens de consumo duráveis; Bens de consumo não duráveis; Combustíveis. 
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o Principais Produtos segundo Classes (Fonte: Secex/MDIC) 

Exportação: 414 principais produtos, divididos em 6 classes: Básicos (68); 
Semimanufaturados (36); Manufaturados (305); Transações especiais (2); Consumo de bordo 
(2); Reexportação (1). 

Importação: 472 principais produtos, divididos em 3 classes. Básicos (59); 
Semimanufaturados (32); Manufaturados (381). 

o Principais Produtos segundo Categorias de Uso (Fonte: Funcex) 

Exportação e importação: 88 produtos, divididos em 5 categorias de uso: Bens de capital (15); 
Bens intermediários (34); Bens de consumo duráveis (9); Bens de consumo não duráveis 
(24); Combustíveis (6). 

o Classificação de produtos segundo Divisões da CNAE 2.0 (CNAE 2 dígitos) (Fonte: 
Funcex/IBGE) 

Número de divisões: 30. A Funcex inclui ainda uma divisão adicional para os produtos com erro de 
identificação.  

o Classificação de produtos segundo Grupos da CNAE 2.0 (CNAE 3 dígitos) (Fonte: 
Funcex/IBGE) 

Número de grupos: 115. A Funcex inclui ainda um grupo adicional para os produtos com erro de 
identificação.  

o Classificação de produtos segundo Classes da CNAE 2.0 (CNAE 5 dígitos) (Fonte: 
Funcex/IBGE) 

Número de classes: 282. A Funcex inclui ainda uma classe adicional para os produtos com erro 
de identificação.  

o Grupos de produtos segundo a origem setorial e a intensidade no uso dos fatores 
produtivos (Fonte: OECD)  

Número de grupos: 12, reunidos em 5 grandes categorias de bens: Produtos primários (3); 
Produtos semimanufaturados (4); Produtos manufaturados (4); Demais produtos (1). 

o Grupos de produtos segundo destino do consumo (Fonte: CEPAL)  

Número de grupos: 9, reunidos em 3 grandes categorias de bens: Bens primários (3); Bens 
industrializados (5); e Demais produtos (1). 

o Classificação em categorias de intensidade tecnológica dos produtos (Fonte: OECD) 

Número de categorias: 6, divididas em 33 grupos de produtos: Produtos não industriais (3); 
Produtos industriais de baixa intensidade tecnológica (4); Produtos industriais de média-
baixa intensidade tecnológica (8); Produtos industriais de média-alta intensidade tecnológica 
(8); Produtos industriais de alta intensidade tecnológica (9); Demais produtos (1). 

o Classificação em categorias de intensidade tecnológica dos produtos (Fonte: CEPAL) 

Número de categorias: 6, divididas em 11 grupos de produtos: Bens primários (1); Bens 
manufaturados intensivos em recursos naturais (2); Bens manufaturados de baixa 
tecnologia (2); Bens manufaturados de média tecnologia (3); Bens manufaturados de alta 
tecnologia (2); Demais produtos (1). 

 

o Classificação dos produtos segundo seu dinamismo no comércio mundial (Fonte: Funcex)  

Número de categorias: 6: Muito dinâmicos; Dinâmicos; Intermediários; Pouco dinâmicos; Em 
decadência; e Demais produtos. 
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o Bens de informática e telecomunicações do Mercosul (BITs) (Fonte: Secex/MDIC) 

Lista de 401 produtos NCM-8 dígitos classificados como bens de informática e 
telecomunicações de acordo com o critério do Mercosul. 

o Bens de capital do Mercosul (BKs) (Fonte: Secex/MDIC): 

Lista de 1.205 produtos NCM-8 dígitos classificados como bens de capital de acordo com o 
critério do Mercosul. 

o Bens de tecnologia da informação e comunicação (TICs) (Fonte: OECD) 

Lista dividida em 5 categorias de bens: Equipamentos de telecomunicação; Computadores e 
equipamentos afins; Componentes eletrônicos; Equipamentos de áudio e vídeo; Outros 
produtos de tecnologia da informação e comunicação. 

o Produtos do agronegócio (Fonte: MAPA) 

Lista de 23 grupos de produtos. 

o Produtos industrializados stricto sensu (Fonte: Funcex). 

Categoria elaborada pela Funcex que exclui cerca de 140 produtos (NCM-6) considerados 
commodities da classe “produtos industrializados” (manufaturados + semimanufaturados), 
conforme definida pela SECEX/MDIC. 

o Produtos primários (conceito amplo) (Fonte: Funcex). 

Categoria elaborada pela Funcex que inclui cerca de 140 produtos (NCM-6) à classe de 
produtos básicos, conforme definida pela SECEX/MDIC. 

 Periodicidade 
o Mensal, para os últimos 15 anos. 

 
 


