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O Porto de Santos, por ter um IVA superior ao nacional, pode ser considerado 

como um porto de alto valor agregado, ou seja, ele movimenta boa parte dos produtos 

que apresentam maior complexidade tecnológica e industrial. O Brasil, por sua vez, é 

um país que exporta produtos de baixo valor agregado e importa produtos de alto valor 

agregado.  

A exemplo do gráfico 1, nota-se que há uma correlação quase perfeita, de 

0,9593, para o “IVA importação”, considerando o período de 1997 a 2018. Isso aponta 

que o Porto de Santos, por receber produtos de alto valor agregado, possui a mesma 

característica das importações do Brasil1, e por isso, reflete os acontecimentos 

nacionais com relação às importações. 

 

Gráfico 2 - Correlação entre IVA importação – Porto de Santos e Brasil  

 
Fonte: COMEXSTAT 
Elaboração: CIM 

 

No sentido oposto, comparando o “IVA exportação” do Porto de Santos com 

outros portos do Brasil, de 1997 a 2018, encontra-se uma correlação positiva menor, 

de 0,7457 (Gráfico 2).  

  

                                                             
1
 Portos mais movimentados por valor agregado, segundo dados da COMEXSTAT: Paranaguá, Itaguaí, 

São Luís, Vitória e Rio Grande. 
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Gráfico 2 - Correlação entre IVA exportação – Porto de Santos e Brasil 

 
Fonte: COMEXSTAT 
Elaboração: CIM 

 

Isso se deve ao fato de o Porto de Santos exportar muitos produtos de alto 

valor agregado, enquanto que as exportações nacionais se baseiam principalmente 

em commodities, divergindo da movimentação do Porto santista. 

Para reforçar esta análise, decidimos fazer o mesmo estudo com os dados do 

Porto de Vitória, que se caracteriza pela exportação e importação de produtos de 

baixo valor agregado. A comparação dos IVAs exportação do Porto de Vitória e do 

Brasil nos deu uma correlação positiva de 0,9706 (Gráfico 3), enquanto que a análise 

dos IVAs importação apresentou uma correlação de 0,7775 (Gráfico 4). 

 

Gráfico 3 - Correlação entre IVA exportação – Porto de Vitória e Brasil 
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Gráfico 4 - Correlação entre IVA importação – Porto de Vitória e Brasil 

 
Fonte: COMEXSTAT 
Elaboração: CIM 

 

Percebe-se assim que o Porto de Santos, cuja característica de importação se 

assemelha à nacional, possui grandes chances de acompanhar o nível das compras 

de mercadorias estrangeiras feitas através dos outros portos Brasileiros, enquanto no 

quesito exportações se diferencia em razão do alto valor agregado de seus produtos.  

 


