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MACROECONOMIA

Nunca antes na história, a economia 
brasileira mergulhou em uma reces-
são tão profunda e longa. Porém, o 
que mais assusta é a falta de perspec-
tiva para uma saída que seja crível. 
Não cabe retomar o crescimento 
apoiando-se em maior endividamen-
to de famílias e governos, muito me-
nos em investimentos da Petrobras ou 
em raros segmentos privados (como 
automobilístico). A alternativa mais 
consensual, investimentos em infra-
estrutura, via concessões e parcerias, 
será lenta. Exige desde mudanças 
regulatórias até a reestruturação em-
presarial, tomando ainda mais tempo 
do que o prazo já naturalmente longo 
de projetos desses negócios. 

Na história recente da indústria 
brasileira, inexiste nível de ociosidade 
tão marcante, como o evidenciado no 
gráfico a seguir. É um dos piores sin-
tomas da crise atual, que, entretanto, 
pode se transformar em uma oportu-
nidade para sua superação. Exporta-
ção é a solução mais rápida diante de 
tanta ociosidade no setor produtivo, 
que permitiria responder rapidamen-
te e sem pressões inflacionárias.

Em 2013, os produtos da indústria 
de transformação representaram ape-
nas 56,3% de toda a exportação bra-
sileira, segundo o IBGE. O aumento 

badas pela recessão, já que as expor-
tações também recuaram – em virtude 
da valorização cambial e do desempe-
nho modesto da economia global. 

O câmbio é obviamente decisivo. 
A sua alta no biênio 2014/2015 se 
transformou em importante impul-
so exportador até meados de 2016, 
quando a revalorização coincidiu 
com o nítido enfraquecimento dos 
embarques, como sinaliza o índice 
de quantum das exportações, so-
bretudo de manufaturados, no grá-
fico a seguir. 

Se não houver a adoção de medidas 
efetivas de estímulo às exportações, so-
bretudo de produtos industrializados, 
a estagnação tenderá a prevalecer no 
horizonte econômico por muitos anos. 
É preciso que o país adote uma políti-
ca comercial mais agressiva e proativa. 
Em particular, duas variáveis, tributos 
e crédito, precisam ter um tratamento 
mais adequado e propício à acelera-
ção das exportações. Isto não significa 
negligenciar outros entraves, como a 
logística sofrível e cara. 

Os sistemas tributário e bancário 
brasileiro operam, praticamente, so-
bre os mesmos alicerces há mais de 
meio século. Regras e práticas fo-
ram desenhadas e adotadas para um 
crescimento com foco exagerado no 

de suas exportações poderia reanimar 
a economia, devido ao seu forte im-
pacto sobre as cadeias produtivas, so-
bretudo das atividades situadas mais 
“para trás” (ou a montante). Fora 
isso, é preciso superar as restrições da 
balança comercial, para não se iludir 
com a melhora recente, que decorreu 
mais de retração das importações, ru-
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mercado doméstico, o que contribuiu 
para a desorganização de diversas 
cadeias produtivas e a perda de dina-
mismo do setor industrial. 

Não custa recordar que, até dez 
anos atrás, os estados ainda cobravam 
ICMS sobre exportações; e, hoje, al-
guns ainda reclamam sua volta diante 
da falta de compensações federais. A 
taxa real de juros básicos é a mais alta 
do mundo, mas a taxa de mercado é 
muitas vezes superior a esse nível, tor-
nando impossível ao exportador aí se 
financiar para fazer o giro da produ-
ção que pretende vender ao exterior. 

Para aprimorar as políticas, urge 
melhor diagnosticar esses problemas, 
adotar, ao menos, medidas paliativas 
e encaminhar reformas definitivas. 
Nesse sentido, deve-se realizar análi-
ses mais atualizadas e precisas, com 
base na recente divulgação, pelo 
IBGE, de nova matriz de insumo-
produto (para o ano de 2010); e em 
tabelas de usos e fontes das contas 

nacionais ajustadas até 2014. Mais 
do que atualizar, ambas as ferramen-
tas permitirão mapear as mudanças 
que produziram uma economia es-
tagnada e muito deprimida. 

A cumulatividade tributária é o 
dano mais grave e limitador das condi-

ções do produtor brasileiro concorrer 
contra o estrangeiro, seja nos mercados 
externos, seja até mesmo no mercado 
doméstico, mas nem sempre é medida 
com precisão. A última mensuração 
abrangente e nacional, com base na 
referida matriz, usou a de 1985. Ela 
deve mostrar que ganhos de competi-
tividade não se limitam aos efeitos di-
retos nas empresas exportadoras, nas 
quais lucros são impulsionados, tra-
balhadores contratados, mais tributos 
recolhidos. O efeito multiplicador afe-
ta também fornecedores de empresas 
exportadoras, que passam a obter lu-
cro adicional e ampliam sua massa de 
salários, lucros e tributos.

A distorção tributária mais gra-
ve não tem a ver com o tamanho da 
carga tributária, mas, sim, com sua 
estrutura, excessivamente baseada na 
taxação de bens e serviços. Há uma 
incidência muito desigual de uma para 
outra operação (incide pesadamente 
sobre insumos estratégicos, para com-
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Fontes: IBGE e CNI. Elaboração: Fernando Montero.

Produção da indústria de transformação (PIM/IBGE) e nível de utilização (CNI)
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pensar incentivos indiscriminados) e, o 
mais grave, com os fiscos das diferen-
tes esferas de governo se recusando a 
devolver aos exportadores os créditos 
dos tributos acumulados ao longo da 
cadeia de produção, o que atrapalha e 
posterga seu aproveitamento.

Curiosamente, foram concedidas 
desonerações de forma generalizada 
nos últimos anos, da guerra fiscal do 
ICMS aos regimes federais, a ponto 
de ser um dos determinantes da cri-
se fiscal. Mas não se aproveitou esse 
processo para equacionar a cumula-
tividade, sobretudo a incidente sobre 
investimentos produtivos e exporta-
ções (ao contrário, até agravou o 
processo, no caso daqueles produto-
res que compensavam créditos de in-
sumos usados para exportar contra 
suas vendas internas, e quando essas 
foram desoneradas também, aumen-
tou o saldo credor junto ao fisco). 

De imediato, é urgente restaurar a 
alíquota plenamente autorizada para 

o Reintegra, que nem deveria ser clas-
sificado como renúncia, uma vez que 
se trata de uma medida compensató-
ria para devolver ao exportador parte 
dos créditos tributários acumulados 
ao longo da cadeia de produção. Os 
saldos já acumulados deveriam ser 
reconhecidos e securitizados, para 
restituição mais longa, mas estimu-
lando a criação de um mercado for-
mal para sua negociação, como mais 
um instrumento financeiro. Para o 
longo prazo, é preciso criar um novo 
sistema tributário, baseado em um só 
imposto nacional sobre valor adicio-
nado, o que mitigaria a formação de 
créditos, que, se restarem, devem ser 
devolvidos em prazo fixo e curto. 

Sobre crédito, o governo precisa 
assegurar a oferta aos exportadores 
industriais de linhas com as mesmas 
condições, como taxas e prazos, das 
praticadas nos países com os quais 
mais concorremos. Não falta liquidez 
no sistema bancário, inclusive oficial. 

O desafio de melhorar a produti-
vidade exige, entre outras ações, re-
pensar o atual “modelo” de contra-
tação de mão de obra e insumos, a 
incidência de encargos e tributos e os 
parâmetros regulatórios. Cada vez 
mais o trabalho será prestado sob a 
forma de serviço terceirizado (o tra-
balhador ou grupo deles tendem a se 
tornar outras pessoas jurídicas). Isso 
exige repensar todo sistema tributá-
rio e mesmo de relações comerciais. 

É inaceitável que um produto che-
gue à porta de uma fábrica do país 
custando o mesmo e menos do que 
igual produto em igual fábrica do ex-
terior. Mas que o produto brasileiro 
custe, a quem o compra no exterior, 
muito mais do que os concorrentes 
porque ele foi encarecido por tributos, 
encargos trabalhistas, juros, câmbio e 
custo de transporte é uma deformação 
institucional de que Brasil padece. O 
mundo já corre para a revolução 4.0 e 
o Brasil regride, com sistemas 0.4. 

Exportação x Importação x Produção Industrial
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Produção industrial Taxa de câmbio real Exportações de manufaturados (quantum)


