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CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Debate frequente: como os países avançados chegaram ao patamar econômico 
atual e o que os emergentes devem fazer para alcançar o mesmo nível. 

Diversos fatores como como estabilidade econômica e política, alta taxa de 
investimento e políticas macroeconômicas adequadas são constantemente abordados.
Destaca-se aqui o papel da política comercial.

O comércio internacional é, em termos gerais, mutuamente benéfico para seus 
participantes.

Os ganhos oriundos do mesmo são diversos.
Maior disponibilidade e variedade de bens, transferência de tecnologia, uso mais eficiente de 

recursos, etc.

Apesar disso, muitos países utilizam mecanismo de proteção comercial
Proteção de setores menos competitivos, monopólio de setores-chave, proteção do consumidor e do 

meio ambiente, etc.
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O que se observa é que países atualmente avançados pregam fortemente o livre 
comércio como caminho para um crescimento econômico mais rápido e virtuoso.

Porém, foi observado que em suas trajetórias de crescimento muitos deles usaram 
políticas protecionistas.

Nos últimos anos observou-se uma forte queda dos níveis tarifários praticados pelos 
países, e ao mesmo tempo averiguou-se uma proliferação de MNT’s. Foi verificada 
ainda certa tendência de países emergentes manterem tarifas mais altas, porém com 
maior adoção das MNT’s pelos países avançados. 
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País Número de medidas

SPS

Estados Unidos 2720

Brasil 1013

Canadá 908

China 843

Peru 580

TBT

Estados Unidos 1145

China 1052

União Europeia 867

Israel 865

Arábia Saudita 822

QUOTAS

Austrália 122

Hong Kong 106

Nova Zelândia 84

Rússia 60

Índia 59 4

Restrições comerciais adotadas pelas nações entre 1995 e 2014.



Apesar de não haver consenso sobre o impacto da redução (ou eliminação) de 
barreiras, muitos países avançados e organismos internacionais como a OCDE, o FMI 
e a OMC defendem o livre comércio para o benefício e desenvolvimento econômico 
mútuo dos países.

Tal comportamento, aliado à proliferação de MNT’s observada nos últimos anos, 
levou ao seguinte questionamento: Estariam os países avançados pregando o livre 
comércio, mas praticando o contrário? 

Assim sendo, o problema discutido no presente trabalho foi se a adoção de 
políticas comerciais (aqui representadas por tarifas e medidas técnicas) diferem 
entre países de graus de desenvolvimento diferentes. 

Além disso, existiria também uma diferença na proteção praticada em bens de 
diferentes intensidades tecnológicas? 

O objetivo, então, foi analisar a dinâmica da adoção de diferentes políticas de 
proteção comercial (tarifas e medidas técnicas) para setores industriais de diferentes 
intensidades tecnológicas (alta e baixa) e seus efeitos sobre o comércio internacional 
de bens para países de níveis de desenvolvimento diferentes, no período de 2010 a 
2014.
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PANORAMA GERAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E COMÉRCIO INTERNACIONAL 

De acordo com a classificação do FMI, os países podem ser divididos em 
avançados e emergentes. 

Essa classificação ocorre sob uma ótima econômica, porém inclui diversas variáveis. 

Essa metodologia pode variar de acordo com o país analisado, mas, em síntese, a 
análise inclui: 1) o nível de renda per capita; 2) a diversificação das exportações; e 
o 3) grau de integração no sistema financeiro global. 
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Alemanha Estônia Luxemburgo

Austrália Finlândia Malta

Áustria França Noruega

Bélgica Grécia Nova Zelândia

Canadá Holanda Portugal

Chipre Hong Kong Reino Unido

Cingapura Irlanda República Checa

Coréia do Sul Islândia Eslováquia

Dinamarca Israel San Marino

Eslovênia Itália Suécia

Espanha Japão Suíça

Estados Unidos Látvia Taiwan

Economias avançadas segundo o critério do FMI
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Importador US$ milhões Exportador US$ milhões

Estados Unidos 2409385 China 2342747

China 1960290 Estados Unidos 1623197

Alemanha 1217385 Alemanha 1510934

Japão 822251 Japão 683846

Reino Unido 682923 Holanda 672358

França 679199 França 583183

Hong Kong 600613 Coreia do Sul 572665

Holanda 586764 Itália 528679

Coreia do Sul 525515 Hong Kong 524065

Canadá 474900 Reino Unido 506795

Maiores importadores e exportadores em 2014
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Volume de exportações (%)

2011 2012 2013 2014

Mundo 5,1 2,0 2,6 2,3

Países avançados 4,8 0,6 1,4 2,0

Países emergentes 6,2 4,0 4,2 2,9

Volume de importações (%)

2011 2012 2013 2014

Mundo 5,4 2,0 2,3 2,3

Países avançados 3,3 -0,4 -0,3 3,2

Países emergentes 7,9 5,1 6,1 2,0

Variação no volume de comércio
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País
Alíquota média 

(%)
País Alíquota média (%)

Bahamas 32,72 Japão 2,36

Bermudas 18,85 Nova Zelândia 2,33

Camarões 18,01 Maurício 1,94

Brasil 14,42 Montenegro 1,75

Paquistão 13,95 Islândia 1,43

Argentina 13,13 Brunei 1,35

Níger 13,04 Israel 1,35

Mauritânia 13,02 Albânia 1,07

Senegal 12,96 Suíça 0,93

Benin 12,86 Noruega 0,39

Países com maiores e menores alíquotas médias de importação para 

bens manufaturados em 2014
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País C F P País C F P

Malta 97,839% 93,827% 4,234 El Salvador 36,232% 32,982% 0,607

Lituânia 97,327% 93,552% 4,240 Bolívia 31,875% 19,966% 0,386

Portugal 96,993% 93,261% 4,229 Nicarágua 27,525% 12,404% 0,306

Romênia 96,869% 93,486% 4,242 Níger 26,396% 21,375% 0,282

França 96,843% 93,048% 4,224 Togo 25,575% 16,597% 0,550

Dinamarca 96,788% 93,256% 4,232 Mali 18,815% 8,674% 0,142

Irlanda 96,747% 93,364% 4,240 Libéria 9,038% 47,242% 0,701

Grécia 96,520% 93,313% 4,231 Panamá 6,349% 4,641% 0,149

Suécia 96,451% 93,170% 4,227 Guatemala 5,692% 4,148% 0,075

Polônia 96,153% 93,168% 4,227 Honduras 1,591% 2,984% 0,058

Índices de cobertura, frequência e prevalência de 

medidas TBT em 2014
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O índice de frequência (F) captura o percentual de produtos que estão sujeitos a uma ou mais MNTs. O índice 

de cobertura (C) capta a percentagem das importações que estão sujeitas a um ou mais MNT, enquanto o 

score de prevalência (P) captura a média de MNTs aplicada a um produto.



METODOLOGIA

1) Definição dos setores de estudo

Optou-se por selecionar os capítulos do SH mais importados, em todo o mundo, no 
ano de 2014. Assim sendo, foi selecionado um setor de cada intensidade tecnológica 
de acordo com a classificação da OCDE (2015), levando em consideração a 
quantidade de notificações TBT em vigor para os mesmos.

Foram selecionados os 40 países que mais importaram produtos destes capítulos no 
ano de 2014, sendo 20 avançados e 20 emergentes, uma vez que os mesmos 
representaram mais de 80% das importações desses setores em 2014. 

Por fim, foi feita a seleção dos 20 maiores parceiros comerciais de cada um dos 
países selecionados anteriormente. As exportações de tais parceiros representam 
mais de 80% das importações de cada país selecionado (dos bens dos capítulos em 
questão).
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Alta tecnologia:

Alta intensidade: 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.

Média-alta: 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.

Baixa tecnologia:

Média-baixa: capítulo 73; Obras de ferro fundido, ferro ou aço.

Baixa intensidade: capítulo 94; Móveis; mobiliário médico-cirúrgico; colchões, 
almofadas e semelhantes; aparelhos de iluminação não especificados nem 
compreendidos em outros capítulos; anúncios, cartazes ou tabuletas e placas 
indicadoras, luminosos e artigos semelhantes; construções pré-fabricadas.
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2) Classificação das medidas técnicas

Tipo 1 - Alterações do produto

 Normas que definem as características dos produtos (por exemplo, tamanho, cor,

componentes e qualidade) e que contribuem para a segurança e adequação dos produtos.

Também são incluídas aquelas relacionadas ao desempenho do produto.

 Requisitos de rotulação, embalagem e marcação (de informações para transporte e

alfândega).

 Limites de tolerância (resíduos, substancias tóxicas, concentração máxima de certos

componentes) e proibições ao uso de certas substâncias.

 Restrições com relação a organismos geneticamente modificados.

 Requisitos que visam a impedir danos ambientais, ou garantir a proteção do ambiente.

Tipo 2 - Alterações de processo

 Definição de normas para processo e/ou para a cadeia produtiva que contribuam para

a segurança e adequação dos produtos.

 Requisitos sobre boas práticas de gestão, que estabeleçam uma forma de produção (por

exemplo, o sistema de qualidade pode incluir um olhar mais eficiente sobre processos

de produção ou para acelerar a distribuição).

 Requisitos de transporte e rastreabilidade do produto.

Tipo 3 - Procedimentos de avaliação de conformidade

 Controle, inspeção e aprovação, incluindo procedimentos de amostragem,

ensaio e inspeção, avaliação, verificação e garantia de conformidade e aprovação.

 Exigências de certificação na exportação ou país importador.

 Demais exigências de avaliação de conformidade.
14



Operacionalização do modelo de gravidade:

Primeiramente, foi estimada uma equação para cada intensidade tecnológica (uma 
para alta/média alta, outra para baixa/ média baixa), com uma dummy para 
captar a diferença entre os grupos (avançados e emergentes). 

Também foram incluídas dummies de interação para medir se existe diferença entre 
as tarifas e as TBTs adotadas pelos grupos. 

o objetivo é mostrar se existem diferenças nas políticas adotadas entre países 
avançados e emergentes, sem levar em consideração as diferenças entre os setores.

Logo, foram agrupados somente os dados de capítulos de intensidades tecnológicas 
análogas. Assim, foi possível verificar as diferenças nos efeitos das políticas oriundos 
das diferenças entre os países, sem levar em conta o efeito das diferenças de 
magnitudes tecnológicas dos setores.
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Yijt = importações (de produtos do capítulo em questão) do país i, originadas do país j, no período t;

PIBit =  PIB do país i no período t;

PIBjt = PIB do país j no período t;

Dij = distância entre o país i e o país j;

(Tijt) = tarifa média aplicada imposta pelo país i ao país j, para o capítulo K, no período t;

TBTmijt = 1, se existe notificação do tipo n (1, 2 ou 3) imposta pelo país i, para produto do capítulo K, no período t; 0, caso 

contrário;

F = 1, se o país i pertence ao grupo 1; 0, caso contrário (controla efeitos fixos dos grupos);

G = 1, se dados pertencem ao capítulo K, 0 caso contrário (controla efeitos fixos dos capítulos);

Fx(1+T) = dummy de interação entre grupo e tarifa. Mostra se existe diferença no efeito das tarifas aplicadas pelos grupos;

Fx(TBT) = dummies de interação entre grupo e TBT. Mostra se existe diferença no efeito das TBTs adotadas pelos grupos;

Ht = variáveis dummies para controlar os efeitos específicos dos anos;

Ii e Jj = variáveis dummies para controlar os efeitos específicos dos países importadores e exportadores;

µijt = termo de erro.
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Posteriormente foi estimada uma segunda equação, a fim de verificar se existem 
diferenças entre as políticas adotadas entre grupos em intensidades tecnológicas 
diferentes, bem como verificar se existem diferenças nas políticas entre intensidades 
tecnológicas. 

Assim, os capítulos de ambas as intensidades foram incluídos, bem como uma dummy
para captar diferenças entre os setores de alta/média alta e baixa/média baixa 
tecnologias. 

Nesse modelo, além do efeito da diferença de grau de desenvolvimento dos 
países, pesa no efeito das medidas comerciais a grande disparidade tecnológica 
dos setores. Assim, foi possível observar se a política comercial difere não só dado o 
desenvolvimento econômico, mas também de acordo com a intensidade tecnológica 
dos mesmos.
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Yijt, PIBit, PIBjt, Dij, (Tijt) e TBTmijt são as mesmas da equação (13);

F = 1, se o país i pertence ao grupo 1; 0, caso contrário (controla efeitos fixos dos grupos);

Fxln(1+T) = dummy de interação entre grupo e tarifa. Mostra se existe diferença no efeito das tarifas aplicadas pelos 
grupos;

Fx(TBT) = dummies de interação entre grupo e TBT. Mostra se existe diferença no efeito das TBTs adotadas pelos 
grupos;

G = 1 caso o bem seja de alta/média alta tecnologia; 0 caso contrário;

Gxln(1+T) = dummy de interação entre intensidade tecnológica e tarifa. Mostra se existe diferença no efeito das 
tarifas aplicadas em bens de diferentes intensidades tecnológicas;

Gx(TBT) = dummies de interação entre intensidade tecnológica e TBTs; 

Hi e Ij = variáveis dummies para controlar os efeitos específicos dos países importadores e exportadores;

Jt = variáveis dummies para controlar os efeitos específicos dos anos;

µijt = termo de erro.
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Com relação à estimação, a mesma foi realizada por meio do método dos Mínimos 
Quadrados Ordinários (MQO) com correção para heterocedasticidade e por Poisson 
Pseudo Maximum Likelihood (PPML), visto que este gera resultados consistentes na 
presença de heterocedasticidade.

Assim faz-se um contraponto entre um estimador linear e um não linear.
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RESULTADOS – ANÁLISES DESCRITIVAS

Estados Unidos, dentre os países avançados selecionados, foi o país que mais emitiu 
notificações no contexto dos quatro capítulos (73, 85, 90 e 94). 

Já no caso dos emergentes, verifica-se que China (capítulos 73 e 90) e Israel 
(capítulos 85 e 94) foram os que mais notificaram. 

Vale salientar que Israel é um outlier devido à ineficiência técnica ao emitir 
notificações. O mesmo emite diversas notificações diferentes para o mesmo produto, 
no mesmo ano, com demandas complementares que poderiam ser feitas em uma só 
notificação. 

No que tange as exigências contidas nas notificações, observou-se que em primeiro 
lugar, no quesito incidência, estão alterações no produto, seguido por procedimentos 
de avaliação de conformidade e, por último, em número bastante reduzido, 
alterações no processo produtivo. A maioria das notificações traz exigências com 
relação à segurança e adequação dos produtos a níveis mínimos de qualidade.

20



Tecnologia Capítulo Medida Média

Desvio-

padrão Mínimo Máximo

Avançados

Alta

85
Tarifa 1,20 1,10 0,00 5,10

TBT 6,75 14,34 0 47

90
Tarifa 0,75 0,53 0,00 2,38

TBT 2,20 6,12 0 20

Baixa

73
Tarifa 0,99 0,76 0,00 3,63

TBT 0,75 2,51 0 11

94
Tarifa 1,04 0,91 0,00 3,46

TBT 2,30 7,63 0 34

Emergentes

Alta

85
Tarifa 4,42 3,52 0,50 13,23

TBT 12,40* 26,83 0 116

90
Tarifa 3,39 3,52 0,16 11,96

TBT 4,35 8,74 0 34

Baixa

73
Tarifa 5,34 4,01 0,38 13,90

TBT 2,95 4,64 0 19

94
Tarifa 6,32 4,45 0,29 16,52

TBT 3,45 8,11 0 35

Estatísticas descritivas

* Nesse caso Israel apresentou 

um número desproporcional de 

notificações, 116. Retirando 

Israel da amostra a média de 

TBT seria 6,94 e de tarifas 

4,60.

• Países emergentes apresentam tarifas médias bem maiores que países avançados para todos os capítulos.

• Medidas TBT: a média também foi maior para os emergentes, porém a diferença entre os dois grupos é menor.

• Nos países emergentes a média tarifária é mais alta nos setores de baixa tecnologia do que nos de alta tecnologia.
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RESULTADOS – MODELO DE GRAVIDADE

Em consonância com as metas propostas, equações gravitacionais foram estimadas 
para identificar os efeitos das diferentes políticas comerciais abordadas neste 
trabalho (tarifas e TBTs) sobre as importações de determinados bens, de alta e 
baixa tecnologias, por países avançados e emergentes.
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Alta/média alta tecnologia - MQO Alta/média alta tecnologia - PPML

Variável Coeficiente EP robusto Variável Coeficiente EP robusto

PIB país -0,00938ns 0,039347 PIB país -0,11911ns 0,104929

PIB parceiro -0,04052ns 0,054331 PIB parceiro 0,079269ns 0,113745

Distância -0,36209*** 0,0307 Distância -0,54908*** 0,029761

Tarifa -0,12256** 0,051792 Tarifa -0,0335ns 0,078734

TBT tipo 1 0,0924** 0,044408 TBT tipo 1 0,033286ns 0,070281

TBT tipo 2 -0,07385** 0,03756 TBT tipo 2 -0,03717ns 0,053669

TBT tipo 3 -0,00808ns 0,038058 TBT tipo 3 -0,05258ns 0,051355

grupo*tarifa -0,22938** 0,086798 grupo*tarifa -0,22052** 0,098791

grupo*tipo1 0,03676ns 0,073867 grupo*tipo1 0,010395ns 0,076213

grupo*tipo2 0,049104ns 0,076651 grupo*tipo2 0,015725ns 0,052394

grupo*tipo3 -0,4039*** 0,100756 grupo*tipo3 -0,0028ns 0,119612

Constante 25,6631*** 1,766243 Constante 27,58388*** 4,219236

R² 0,77 R² 0,78

Baixa/média baixa tecnologia - MQO Baixa/média baixa tecnologia - PPML

PIB país 0,643767*** 0,15025 PIB país 0,748411*** 0,13419

PIB parceiro 0,412151*** 0,082392 PIB parceiro 0,277512** 0,091995

Distância -0,65251*** 0,042253 Distância -0,79341*** 0,0554

Tarifa -0,16323** 0,048616 Tarifa 0,011546ns 0,058488

TBT tipo 1 0,143755** 0,065113 TBT tipo 1 0,464741** 0,121032

TBT tipo 2 0,372318*** 0,058851 TBT tipo 2 0,101402* 0,063031

TBT tipo 3 0,001245ns 0,053326 TBT tipo 3 -0,10146ns 0,064269

grupo*tarifa -0,13207ns 0,087962 grupo*tarifa -0,19387ns 0,125558

grupo*tipo1 -0,04231ns 0,085003 grupo*tipo1 -0,22871ns 0,156375

grupo*tipo2 0,065529ns 0,118767 grupo*tipo2 0,265174** 0,114703

grupo*tipo3 -0,18465** 0,082559 grupo*tipo3 -0,12817ns 0,085365

Constante -6,7808ns 4,908056 Constante -5,19159ns 4,670805

R² 0,74 R² 0,76

• Alta tecnologia:

• PIBs não significativos

• Distâncias significativas e negativa 

em ambas as estimações

• Tarifa significativa e negativa por 

MQO, ns por PPML. O efeito 

negativo da tarifa é maior para 

países avançados.

• TBT tipo 1 positiva, tipo 2 negativa, 

por MQO. Tipo 3 difere entre 

grupos

• Baixa tecnologia

• PIBs significativos e positivos em 

ambas as estimações

• Distâncias significativas e negativa 

em ambas as estimações

• Tarifa significativa e negativa por 

MQO, ns por PPML. O efeito não 

difere entre grupos.

• TBT tipo 1 e 2 significativas e 

positivas por ambos os métodos. Por 

MQO, tipo 3 difere entre grupos. 

Por PPML, tipo 2 difere.Grupo = 1 se avançados, 0 se emergentes..
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MQO PPML

Variável Coeficiente EP robusto Variável Coeficiente EP robusto

PIB país 0,13457** 0,046731 PIB país 0,339523*** 0,088239

PIB parceiro -0,0998137ns 0,1245292 PIB parceiro 0,153003** 0,08134

Distância -0,5710771*** 0,0295611 Distância -0,60959*** 0,030211

Tarifa -0,0790365* 0,0429804 Tarifa -0,04238ns 0,070527

TBT tipo 1 0,3872745*** 0,0699416 TBT tipo 1 0,632284* 0,192919

TBT tipo 2 0,3365517*** 0,0689675 TBT tipo 2 -0,18221ns 0,134929

TBT tipo 3 -0,1813273** 0,063506 TBT tipo 3 -0,13464ns 0,143029

grupo*tarifa -0,18641** 0,072627 grupo*tarifa -0,34822** 0,111724

grupo*tipo1 -0,63983*** 0,083207 grupo*tipo1 -0,4543** 0,170072

grupo*tipo2 0,134869ns 0,089623 grupo*tipo2 0,137475* 0,081603

grupo*tipo3 -0,13044ns 0,106857 grupo*tipo3 0,334072** 0,134103

tecnologia*tarifa 0,241206*** 0,040337 tecnologia*tarifa 0,253233*** 0,068542

tecnologia *tipo1 0,189542** 0,086935 tecnologia *tipo1 -0,08625ns 0,238668

tecnologia *tipo2 -0,38353*** 0,094414 tecnologia *tipo2 0,104034ns 0,143422

tecnologia *tipo3 0,290036*** 0,078052 tecnologia *tipo3 0,195391ns 0,176302

Constante 22,21433*** 3,157315 Constante 9,762356*** 3,278164

R² 0,67 R² 0,59

Grupo = 1 se avançados, 0 se emergentes.

Tecnologia = 1 se alta/média alta (capítulos 85 e 90); 0 baixa/média baixa (capítulos 73 e 94).

• Por MQO somente o PIB do importador 

foi significativo. Por PPML, ambos o 

foram.

• Distância significativa e negativa em 

ambos.

• Tarifa negativa e significativa por MQO. 

A mesma difere entre grupos (efeito 

negativo maior para avançados) e entre 

tecnologias.

• TBT tipo 1 positiva em ambas as 

estimações. Tipo 2 positiva e tipo 3 

negativa por MQO. Ocorrem variações 

entre grupos e entre tecnologias.
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DISCUSSÃO

Com relação à questão inicialmente levantada, estariam atualmente os países 
avançados recomendando redução das barreiras comerciais, porém praticando o 
oposto do que pregam? 

Pode-se dizer que, para os setores e período de tempo aqui estudados, não.

Avançados impõem alíquotas tarifárias muito menores que os emergentes.

Medidas TBT não necessariamente configuram barreiras (podem ter efeito positivo ou negativo). 
Mesmo assim, na amostra analisada, os países avançados não adoram mais TBTs que os emergentes.

Mas isso não quer dizer que os países avançados não estejam “chutando a 
escada”. Os dados aqui analisados compreendem o período de 2010 a 2014, 
período no qual os referidos países já se encontram no patamar alto de 
desenvolvimento econômico.

No passado, muitos utilizaram altas tarifas, cotas, subsídios...
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Uma importante constatação: medidas TBT podem ser facilitadoras de comércio. 
Assim, podem ser úteis para uma série de objetivos, e por trazer uma gama extensa 
de efeitos benéficos, deveria ser priorizado.

Padronização de produtos

Princípio do tratamento nacional: produto interno também deve seguir as mesmas regras

Troca de informações e aprendizado entre países

Transbordamento internacional: comércio global de produtos de maior qualidade

Apesar de tantos benefícios, muitos países pouco usam o acordo. Isso pode ocorrer 
por receio dos produtores internos não se adaptarem às exigências ou por 
incapacidade técnica de compreender e valer-se do mesmo. 

No primeiro caso a solução é mais complexa: exige uma série de políticas pró-indústria e pró-
desenvolvimento. 

Entretanto, no segundo caso a solução é simples e já prevista no acordo: países mais desenvolvidos 
devem prestar assistência técnica a nações menos favorecidas para que estas possam adotar medidas 
TBT. 

Porém é necessário incentivar uma maior integração e diálogo internacional para que isso ocorra de 
forma mais efetiva e ampla.
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CONCLUSÃO

O mundo está cada vez menor, mais conectado e, por isso, países, governos, empresas 
e até mesmo as pessoas precisam se adaptar à essa nova situação. 

A globalização trouxe oportunidades para todos os países expandirem seus mercados, 
entrar em áreas antes nunca exploradas e adquirir todo o tipo de conhecimento e 
tecnologia. 

Contudo, aqueles que não se moldarem à essa nova realidade estarão fadados à 
estagnação.
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OBRIGADA!
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