
ESTUDOS SETORIAIS E DE COMPETITIVIDADE   
REFERENTES A INDÚSTRIA DOS PAÍSES DO MERCOSUL  

  
Como localizar um estudo  

  Clique o ícone “default”: a página inicial apresentará os países de referência.  

  Clique o país de referência: a página aberta oferecerá até três alternativas:   

 o Todos os setores: um link que abrirá uma planilha com a relação de todos os 
estudos incluídos;   

 o Por setor: links que abrirão planilhas com a relação dos estudos referentes a um 
dado setor;  

 o Por palavra chave: links que abrirão planilhas com a relação dos estudos referentes 
a uma dada palavra-chave.  

  Clique a alternativa escolhida: a planilha aberta apresentará uma relação de estudos. 
As colunas associadas a cada um dos estudos indicam: Título, Ano, Autor/es, Instituição, 
Link/Fonte, Texto/Resumo, Setor, Palavras-Chave. 

  O resumo do texto aparece, em geral, como “Comentário” na coluna Texto/Resumo 
(pode ser acessado no triangulo vermelho no canto direito superior da célula). Para exibi-lo 
permanentemente, clique com o botão direito do mouse sob a célula e selecione a opção 
“Mostrar comentário”.  Para ocultá-lo, clique na mesma célula com o botão direito e selecione 
a opção “Ocultar comentário”. 

 O texto completo pode, em geral, ser obtido a partir do “Link para estudo” na coluna 
Texto/Resumo. 

 
 
  
Este levantamento tem como foco a indústria do Mercosul. Reúne estudos setoriais e de 
competitividade divulgados no período 1996-2008.  

O trabalho foi elaborado, em parceria, pela FUNCEX (Fundação Centro de Estudos do Comércio 
Exterior) – Brasil (coordenador), CENIT (Centro de Investigaciones para la Transformación) –  
Argentina, CADEP (Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya) – Paraguay e 
Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República (DE/FCS) – 
Uruguay.   

Cada centro responsabilizou-se pela identificação dos estudos, elaboração das planilhas 
correspondentes e coleta dos arquivos dos respectivos países. Coube ao coordenador a consolidação 
dessas informações e sua estruturação no banco de dados.  


