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RESUMO

Objetivo: Este trabalho teve como objetivo geral identificar os avanços na agenda econômica de

abertura comercial entre 2019 e 2021, e os obstáculos encontrados. Ademais, abordou-se como

objetivos específicos: a política de comércio exterior brasileira; a mudança ocorrida na agenda da

política de comércio exterior no período em estudo; e como as orientações formuladas se

concretizaram em processos de mudança para as políticas e ações que estão sob responsabilidade

do Ministro da Economia.

Metodologia: O estudo utilizou métodos mistos uma vez que além dos dados numéricos

presentes relativos ao comércio exterior foi necessária a análise de textos, e, posteriormente, a

aplicação de entrevistas semiestruturadas.

Resultados: Pode-se atestar que a política de comércio exterior se alterou concretamente. Nos

três instrumentos pesquisados, atestou-se profundas modificações.

Limitações: Fatores externos representaram dificuldades na utilização dos dados como

resultantes diretamente das modificações na política: os efeitos da pandemia de COVID-19 e a

alta do câmbio do dólar em relação ao real. Estes dois acontecimentos externos podem ter afetado

os números presentes em todos os levantamentos realizados, e não foi possível, por limitações

técnicas, excluí-los.

Aplicabilidade do trabalho: A partir das descobertas realizadas a Administração Pública poderá

evoluir tanto os seus instrumentos de atuação em comércio exterior quanto nas vias de divulgação

das realizações atingidas.

Contribuições para a sociedade: Espera-se que os resultados do estudo evidenciem quais são os

instrumentos disponíveis para a Administração Pública implementar políticas de comércio

exterior, qual o arcabouço jurídico para sua fundamentação e a importância da devida

estruturação do ciclo de políticas públicas para o seu sucesso.

Originalidade: O trabalho foi realizado com a implementação das políticas públicas ainda em

curso, diante do recente paradigma firmado pelos tomadores de decisão.

Palavras-chave: Comércio Internacional; Barreiras Tarifárias e Não-tarifárias; Política Pública.

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado/Artigo original



ABSTRACT

Purpose - The general objective of this work was to identify the advances in the economic

agenda of trade liberalization between 2019 and 2021, and the obstacles encountered.

Furthermore, the following specific objectives were addressed: the Brazilian foreign trade policy;

the change in the foreign trade policy agenda in the period under study; and how the guidelines

formulated were materialized in processes of change for the policies and actions that are under

the responsibility of the Minister of Economy.

Design/Methodology - The study used mixed methods since, in addition to the numerical data

related to foreign trade, it was necessary to analyze texts, and, later, the application of

semi-structured interviews.

Findings - It can be attested that the foreign trade policy has changed concretely. In the three

instruments surveyed, profound changes were attested.

Research limitations - External factors represented difficulties in using the data as a direct result

of changes in policy: the effects of the COVID-19 pandemic and the high exchange rate of the

dollar against the real. These two external events may have affected the numbers present in all the

surveys carried out, and it was not possible, due to technical limitations, to exclude them.

Practical implications - Based on the discoveries made, the Public Administration will be able

to evolve both its instruments of action in foreign trade and the ways of disseminating the

achievements.

Social implications - It is expected that the results of the study will show what instruments are

available for the Public Administration to implement foreign trade policies, what is the legal

framework for its foundation and the importance of the proper structuring of the public policy

cycle for its success.

Originality - The work was carried out with the implementation of public policies still in

progress, given the recent paradigm established by decision makers.

Keywords: International Trade; Tariff and Non-Tariff Barriers; Public policy.

Paper category: Master´s thesis/Research paper
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1 INTRODUÇÃO

Desde a crise financeira mundial de 2008 até 2015, as políticas anticíclicas anunciadas

pelo Ministério da Fazenda abertamente privilegiaram a indústria nacional, exigindo conteúdo

local ou nacional para o gozo de diversos benefícios. Foram instituídas na legislação nacional

preferências de compras por estatais, programas de redução tributária e linhas de financiamento

público vinculadas à que determinadas fases da produção fossem realizadas no Brasil.

Ainda que se evitasse o rótulo explícito de protecionismo, afirmava-se que tais políticas

claramente protegiam produtores nacionais, indo em sentido contrário aos compromissos

internacionais de livre comércio, em especial, o General Agreement on Tariffs and Trade

(GATT), o Acordo de Subsídios e Medidas Compensatórias (ASMC) e o Acordo sobre Medidas

de Investimento Relacionadas ao Comércio (Acordo TRIMs) que preveem objetivos de sistema

multilateral de livre comércio.

As políticas de benefícios para produtos com conteúdo nacional levaram o Brasil a ser

questionado pela União Europeia, Argentina, Estados Unidos e Japão em painéis na Organização

Mundial do Comércio. O resultado foi o reconhecimento de condutas lesivas ao livre comércio,

tais como a taxação em excesso dos produtos importados (art. III:2 do GATT); tratamento mais

benéfico ao produto nacional (Art. III; 4 do GATT); regras para conteúdo local (Arts. III:2 e III:4

do GATT, e Art. 2.1 do Acordo TRIMMs); dentre outras irregularidades.

Em 22 janeiro de 2019, menos de um mês após posse do Presidente Jair Bolsonaro, uma

nova política de comércio exterior foi anunciada em discurso no Fórum Mundial Econômico em

Davos. Restou expressamente endereçado que “o Brasil ainda é uma economia relativamente

fechada ao comércio internacional, e mudar essa condição é um dos maiores compromissos deste

Governo” (BOLSONARO, 2019).

De forma reflexa, no discurso de posse do Ministro da Economia, Paulo Guedes, foi dito

ao anunciar o Secretário Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais, que sua

missão era a abertura econômica, expressando que ele “é o homem responsável pela nossa

abertura da economia, sabe e diz sempre que a abertura é tridimensional, vamos abrir o comércio
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de bens e serviços, mas estamos de olho também nas novas tecnologias e nos investimentos

diretos” (GUEDES, 2019).

Dessa forma, é possível perceber a alteração de discurso no paradigma de comércio

exterior pelos órgãos máximos governo federal. Se antes havia a declaração pública de se

proteger os setores produtivos nacionais da concorrência externa, a partir de janeiro de 2019

houve uma nova orientação política para se reduzir as barreiras econômicas existentes com a

finalidade de proporcionar o aumento da participação brasileira nas operações de comércio

exterior.

O presente trabalho tem como desafio aferir se estas determinações foram implementadas,

com foco nos órgãos pertencentes à estrutura do Ministério da Economia. Isto porque a

manifestação formal sobre a necessidade de abertura foi demonstrada pelo Ministro da Economia,

e, portanto, o presente trabalho não irá adentrar barreiras comerciais de outras pastas, como por

exemplo, fitossanitárias ou ambientais. Também não serão estudadas as iniciativas e ações que

resultaram em medidas de abertura comercial por efeito de tratados internacionais firmados no

período, uma vez que tal competência é majoritariamente afeta ao Ministério de Relações

Exteriores.

Assim sendo, buscaremos aferir as mudanças efetivamente ocorridas em procedimentos,

decisões e propostas elaboradas por três áreas do Ministério da Economia, que, nos termos do

Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2019, possuem competência direta na implementação de

políticas econômicas de impacto no comércio exterior:

I) Subsecretaria de Defesa Comercial e Interesse Público (SDCOM) - a qual compete

propor a aplicação de medidas antidumping, compensatórias e de salvaguardas.

II) Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) - que possui a atribuição de propor medidas

de aperfeiçoamento, simplificação e facilitação de comércio exterior; e

III) Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (GECEX) -

responsável pela fixação de alíquotas de imposto de importação e de exportação.

A SDCOM é a área responsável pelos processos de investigação de dumping em

operações de importação de mercadorias. A conclusão dos seus processos administrativos

fundamenta a conclusão de mérito do GECEX sobre a aplicação ou não de medidas de defesa

14



comercial. Embora a decisão final não seja da SDCOM, as recomendações finais dos pareceres

têm sido integralmente seguidas pelo colegiado.

A SECEX possui efetivo poder de decisão para implementar e coordenar políticas e

programas de comércio exterior sobre procedimentos, licenças de importação e a existência de

barreiras econômicas indiretas, como por exemplo, a fixação de preços mínimos de importação.

A Secretaria Executiva da CAMEX (SE-CAMEX) recebe as demandas do setor produtivo

para a modificação, aumentos e diminuições de alíquotas de imposto de importação e imposto de

exportação. O aumento de alíquotas é o mais explícito indicador de protecionismo, e a eliminação

de tarifas é demonstrativo de efetiva abertura.

Os dados fornecidos por estes órgãos foram o insumo para a verificação acerca da

modificação da realidade do comércio exterior brasileiro, após a proposta de mudança

apresentada pelo Ministro da Economia.

Ao fim, além de aferir se a política de abertura comercial foi adequadamente idealizada e

comunicada, o presente trabalho irá abordar os obstáculos existentes para a realização da extinção

ou diminuição do protecionismo brasileiro. Para tanto, serão analisados o volume de atos

administrativos editados em relação à política de comércio exterior para a verificação de

eventuais mudanças ocorridas no período. Após, serão relatadas as entrevistas realizadas com os

agentes públicos atuantes nos órgãos afetados. E por fim, serão listados os avanços ocorridos e os

principais obstáculos descobertos.
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2 CONTEXTO

2.1 Histórico do Processo de Abertura Comercial

A ideia precursora de comércio livre entre nações é atribuída a Adam Smith, que

advogava pelas vantagens do fim das barreiras comerciais entre países. Qualquer intervenção

estatal seria indesejável manipulação da ordem natural. A ideia é que o homem é livre e a ele

compete decidir sobre as opções de seu interesse. Com a satisfação de suas necessidades

individuais, toda a sociedade se beneficiaria. Acreditava que a intervenção do Estado deveria se

limitar à defesa externa, à administração da justiça e a manter obras públicas. Em tudo mais, “a

mão invisível é mais eficaz” (OLIVEIRA, 2017).

Em contraposição, Friedrich List opõe-se aos benefícios do livre comércio entre as

nações, pregando o “nacionalismo econômico" no século XIX. Para o autor clássico, é dever do

Estado proteger os diversos setores produtivos da sociedade - tanto pelo uso da força contra

quanto por instrumentos econômicos. A força da economia de uma nação não teria relação com

as trocas ocorridas com os demais estados, mas sim com a força produtiva interna presente no

capital natural, no capital intelectual e no capital material (produtividade). Ao fim, alegava que o

liberalismo servia unicamente em benefício do Império Britânico. Assim, tradicionalmente, é a

base filosófica da defesa das políticas protecionista. (OLIVEIRA, 2017).

A discussão de políticas liberalizantes e protecionistas nasce no Brasil com o início da

industrialização no período Imperial. A indústria têxtil do Rio de Janeiro foi a primeira a se

organizar como grupo de interesse para defesa de aumento de tarifas de importação. A

Associação Industrial do Rio de Janeiro (AIRJ) passou a atuar como partido político para se opor

ao pensamento da época que defendia o liberalismo. Em 1844, foi editada a Tarifa das

Alfândegas com o primeiro objetivo de prover receita para o Império, e secundariamente

equilibrar a concorrência de produtos fabricados no Brasil com os tradicionalmente importados

da Inglaterra (AZEVEDO, 2018).
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Com a crise financeira do Império causada pelas despesas com a Guerra da Tríplice

Aliança, em 1869, para não onerar ainda mais a população local, foi editada nova Tarifa de

Alfândegas, capitaneada pelas indústrias nacionais de calçados, roupas, chapéus e mobílias. Os

direitos de importação foram alterados de 30% para 40%, com adicional de 5% incidente sobre

várias mercadorias. (AZEVEDO, 2018)

O ciclo moderno de protecionismo brasileiro iniciou-se a partir de 1930, com a crise

financeira mundial, durante o governo de Getúlio Vargas. Cresce a influência de grupos ligados à

indústria, tendo em vista a diminuição do poder político da classe dominante da lavoura de café.

Por pressão das indústrias têxteis, em novembro de 1930, foi criado o Ministério do Trabalho,

Indústria e Comércio, tendo como um de suas primeiras medidas o Decreto nº 19739, que exigia

autorização estatal para a importação de maquinário para o estabelecimento de novas indústrias

(FURTADO, 2009).

No período pós Segunda Guerra Mundial, o Brasil foi um dos países participantes da

elaboração do General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1947). Este acordo trouxe a base

do livre comércio entre as nações, reconhecendo que o mundo havia se tornado menor, ou seja,

que o processo de reconstrução das relações entre os países e as novas tecnologias trariam um

incremento do comércio global. O texto reconhece como mutuamente vantajoso para as nações a

redução das tarifas e outras barreiras comerciais, e a eliminação de tratamentos discriminatórios

entre países. (PIO, 2002)

Após dezenas de rodadas de negociação no âmbito do GATT, em 1994, em Marrakesh foi

firmado o Acordo Geral de Tarifas e Comércio 1994 - internalizado no direito brasileiro pelo

Decreto nº 1355, de 30 de dezembro de 1994. Neste acordo foi criada a Organização Mundial de

Comércio (OMC) como instância supranacional para a solução de controvérsias. A partir do

pressuposto de que o livre comércio é um fim a ser perseguido pelos países participantes, e que

práticas protecionistas passam a ser irregulares perante a OMC, o caminho de abertura comercial

se torna inevitável, ainda que paulatinamente e obedecendo às peculiaridades relativas aos países

em desenvolvimento. Medidas protecionistas passam a expor o país a responder a painéis

internacionais (BADIN, 1994).

No âmbito interno brasileiro, foi introduzido na década de 1960, o modelo de substituição

das importações. Estratégia que se caracterizava por substituir as importações para fomentar a
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manufatura doméstica utilizada por países em desenvolvimento com dois objetivos principais:

incrementar a industrialização e aumentar as reservas de moedas estrangeiras sempre escassas.

Tal modelo econômico utiliza mecanismos como barreiras não-tarifárias - quotas, licenciamentos

prévios, exame de produção similar doméstica, bem como ferramentas de estímulo artificial às

exportações: benefícios fiscais, financiamentos e subsídios (PIO, 2002).

A Ata de Buenos Aires assinada em 1990 entre Brasil e Argentina foi o primeiro passo

para a criação da união aduaneira e alfandegária na região. O Mercosul foi a sua consequência

imediata, que, em 1991, previa a integração plena dos países do bloco até o final de 1994, com

adesão de Paraguai e Uruguai. No plano interno, o governo Fernando Collor iniciou o processo

de redução de barreiras não tarifárias, eliminando a discricionariedade dos órgãos federais nos

processos de licenciamento de exportações e de importações. Uma de suas principais medidas foi

a extinção do Conselho de Política Aduaneira (CPA) - que havia sido criado pela Lei nº 3.244, de

14 de agosto de 1957, órgão composto por representantes das confederações e de órgãos públicos,

e que, com viés protecionista, tinha como competência a fixação das alíquotas do imposto de

importação e o estabelecimento da pauta de valor mínimo. Com a extinção do colegiado, tais

atribuições passaram para a Secretaria Nacional de Economia e para o próprio Presidente da

República, com a possibilidade de delegação (REIS, 2014).

Esta estrutura administrativa perdurou até a edição da Medida Provisória nº 2.158-35, de

2001, que instituiu a Câmara de Comércio Exterior (CAMEX). Diferentemente da CPA, a

CAMEX possuía como integrantes somente Ministros de Estado, sem a participação direta da

sociedade nas decisões (REIS, 2014).

Ainda assim, com todas as limitações tanto do Mercosul quanto da OMC, o Brasil chegou

a aplicar alíquotas de 70% na importação de automóveis em 19951. De fato, é questão jurídica

tormentosa identificar qual o limite máximo para alíquotas do imposto de importação, uma vez

que a matéria é regida pela Lei nº 3.244, de 1957, alterada pelo Decreto-Lei nº 63, de 1966, pelo

Decreto-Lei nº 398, de 1968, e pelo Decreto-Lei nº 2.162, de 1984, sem que nenhum destes

vetustos diplomas tenha sido expressamente revogado. Não sendo objetivo deste trabalho

discorrer sobre a complexa interpretação da leitura conjunta destes diplomas legais, é possível

1 Decreto nº 1.427, de 29 de março de 1995
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presumir que o limite é de 60%2. Este limite encontra-se hoje atendido, uma vez que a alíquota

mais alta presente na Lista de Exceções à Tarifa Externa Comum (LETEC) é de 55% (REIS,

2014).

Proteger as empresas brasileiras com o intuito de incrementar escala e tecnologia, para

que, então, estivessem em condições de competição com as indústrias estrangeiras gerou um setor

industrial complexo, mas pouco competitivo internacionalmente, tendência à apreciação cambial

e baixo desenvolvimento humano. Esta política foi descartada pelas economias mundiais de

sucesso, uma vez que a globalização apresentou a necessidade de adequação às cadeias globais de

valor (MENDES, 2019).

Sob o ponto de vista do uso das alíquotas de importação para medidas protecionistas, há

que se observar que a decisão política tende a favorecer pequenos grupos, em geral produtores

com maior poder de influência e organização, em detrimento da sociedade, com custos maiores

para consumidores e contribuintes. Produtores e consumidores possuem interesses antagônicos:

um deseja manter o mercado fechado para a sobrevivência de seus negócios, enquanto o outro,

racionalmente, quer preços sempre mais baixos. O que se percebe é que a categoria de

consumidores não teve êxito em se posicionar contra as barreiras tarifárias aplicáveis às

importações. Em grande parte porque, de forma contraintuitiva, pesquisas demonstram que os

consumidores são favoráveis à proteção de empresas e empregos nacionais, ainda que à expensa

de si mesmos. Os governos são vistos pela sociedade como força de potencialização ou de

destruição de setores inteiros da economia. O que gera impactos locais muito mais visíveis que os

impactos gerais, diluídos em toda a população (AMACHER; TOLLISON; WILLETT, 1981).

Se as ações protecionistas buscam o adensamento da cadeia produtiva nacional, qualquer

movimento com o objetivo de inserção do setor manufatureiro brasileiro nestas cadeias globais de

valor tem o potencial de esgarçamento do tecido industrial pátrio. Isto é, reduz-se o número de

segmentos de fornecedores nas cadeias mais longas de fabricação de produtos complexos. Em

vez de produtor de partes, peças e componentes, o setor industrial se torna mero montador, com

perda de densidade produtiva, com impacto direto no emprego, na renda dos brasileiros,

2 Decreto-Lei mº 2.162, de 1984: “Art 1º - Fica alterado para 60% (sessenta por cento) "ad valorem " o limite para
mais estabelecido pelo § 1º do artigo 3º da Lei nº 3.244, de 14 de agosto de 1957, dispensada a observância do limite
máximo do respectivo capítulo a que se refere o " caput " do mesmo artigo.
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transbordando as externalidades negativas ao setor tecnológico e de inovação (MORCEIRO;

GUILHOTO, 2020).

Com a justificativa de se evitar tais externalidades negativas, restou evidente a política

protecionista nos governos de Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010) e de Dilma Rousseff

(2011-2016), aliada à preferência de negociações com países no eixo Sul-Sul. É possível verificar

que tal opção teve planejamento formalizado, inicialmente pela Política Industrial Tecnológica e

de Comércio Exterior (PITCE), que consistia no plano de ação do governo federal. Outra

externalidade perceptível foi a criação da Agência Brasileira de Promoção de Exportação e

Investimentos (Apex-Brasil), instituída pelo Decreto nº 4.584, de 5 de fevereiro de 2003 - a quem

cabe a execução de políticas de exportação por meio de ações estratégicas que promovam a

inserção competitiva de empresas brasileiras.

O PITCE foi substituído em maio de 2008 pela edição da Política de Desenvolvimento

Produtivo que aproveitando o bom momento da economia brasileira traçou metas para o

monitoramento e avaliação das políticas públicas. Possuía como um de seus objetivos expressos a

“ampliação da participação das exportações brasileiras no comércio mundial”3.

Em agosto de 2011, o governo federal lançou o programa Brasil Maior com uma série de

estímulos à indústria brasileira para o ciclo até 20144. Incluiu-se neste plano desde preferências

nas compras governamentais até mecanismos expressos contrários à importação. No campo do

comércio exterior, o foco era a diversificação das exportações e a internacionalização das

empresas brasileiras. Em seu diagnóstico sobre a situação do setor industrial, a concorrência

externa foi apontada como ameaça. É de se notar que neste programa foram expressos

indicadores e metas, dando clareza e publicidade aos resultados esperados.

Na ocasião, Estados Unidos e Reino Unido enviaram correspondência ao governo

brasileiro, manifestando preocupação com o início de uma escalada na majoração de tarifas5. Por

5

https://www.reuters.com/article/us-usa-brazil-trade/us-urges-brazil-in-clear-terms-not-to-hike-tariffs-idUSBRE88J0Z
520120920. Acesso em: 12 nov. 2021.

4

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/camaras-setoriais-tematicas/documentos/camaras-setoriais/carne-bovin
a/anos-anteriores/plano-brasil-maior.pdf

3

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/4e/fd/4efd2a19-a343-4540-a489-55d88df4f818/201211261
43920881669u.pdf
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ocasião do discurso de abertura da 67ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a

presidenta Dilma Rousseff rebateu o pleito dos países desenvolvidos nos seguintes termos:

Não podemos aceitar que iniciativas legítimas de defesa comercial por parte dos países
em desenvolvimento sejam injustamente classificadas como protecionismo. Devemos
lembrar que a legítima defesa comercial está amparada pelas normas da Organização
Mundial do Comércio. O protecionismo e todas as formas de manipulação do comércio
devem ser combatidos, pois conferem maior competitividade de maneira espúria e
fraudulenta.6

Percebe-se, portanto, que, por muitos anos, a política de comércio exterior brasileira se

baseou apenas no valor de suas exportações, com diversos slogans utilizados por diversos

governos: “exportar é a solução” de 1964; “exportar é o que importa” de 1980; “exportar para

viver” de 2001; “Mais Brasil no Mundo” em 2015.

Destaca-se novamente o Plano Brasil Maior que instituiu como um de seus objetivos

aperfeiçoar a estrutura tarifária do Imposto de Importação, para que no âmbito do Mercosul, fosse

criado um mecanismo para aumento do imposto de importação7.

Entre 2015 até 2018 a política de comércio exterior foi planejada pelo Plano Nacional de

Exportações8, que tinha como objetivo “estimular a retomada do crescimento econômico, a

diversificação e a agregação de valor e de intensidade tecnológica nas exportações brasileiras”. A

estratégia se baseava no já citado modelo de Industrialização por Substituição de Importações e

pela diretriz de adensamento da cadeia de produção. Sem repetir as pretensões de barreiras

tarifárias protecionistas presentes no Plano Brasil Maior, o Plano Nacional de Exportações se

mostrou mais focado na facilitação de procedimentos, na promoção comercial dos produtos

brasileiros no exterior, na difusão da cultura exportadora e nas negociações comerciais do

Mercosul com outros países e blocos.

8

https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/images/REPOSITORIO/ascom/PNCE/PNEa_-a_2015-2
018.pdf

7 https://www.dieese.org.br/notatecnica/2011/notaTec102PlanoBrasilMaior.pdf

6

http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia/ex-presidentes/dilma-rousseff/discursos/discursos-da-presidenta
/discurso-da-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-na-abertura-da-67a-assembleia-geral-das-nacoes-unidas-nova-io
rque-eua. Acesso em: 12 nov. 2021.
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É possível perceber que tal orientação passou por um período de transição após o

impeachment, durante o governo do Presidente Michel Temer. A Secretaria de Especial de

Assuntos Estratégicos da Secretaria-Geral da Presidência da República editou o Relatório de

Conjuntura nº 3, intitulado Abertura Comercial para o Desenvolvimento Econômico9. Neste

documento de orientação para políticas econômicas, resumidamente, foi feito um diagnóstico de

que o Brasil é um dos países mais fechados do mundo e que “a maior parte dos setores

manufatureiros brasileiros é marcada pela vigência de barreiras não-tarifárias ao comércio em

níveis mais elevados do que a média mundial”. Uma das conclusões foi pela necessidade de

redução de tarifas de importação, o que causaria aumento nas exportações e no grau de eficiência

da economia. Ao fim, propõe recomendações normativas necessárias para a implementação da

abertura comercial brasileira.

O documento demonstra que antes dos acima citados discursos de posse do Presidente Jair

Bolsonaro, e de seu Ministro da Economia, Paulo Guedes, já existia na Administração Pública

Federal a formação do pensamento para a mudança de agenda na política de comércio exterior.

Ainda que os discursos de posse do Presidente da República e do Ministro da Economia

possam ser admitidos como passo inicial para a definição da política pública, a concretização da

orientação dependia de normatização formal, tendo em vista que, pelo Princípio da Legalidade, a

Administração Pública somente pode agir com fundamento em lei. Neste sentido, nos termos do

§1º, do art. 165 da Constituição Federal, o Plano Plurianual é a lei que estabelece “as diretrizes,

objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas

decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada”.

No presente caso, o Plano Plurianual (PPA) 2020-2023 expressa seus programas

finalísticos, explicitando a agenda econômica do governo, ao relacionar em seu Anexo I o

Programa 2211 – Inserção Econômica Internacional, cujo objetivo declarado é: “: 1191 -

Alcançar maior inserção do Brasil na economia internacional” (BRASIL, 2019a). A descrição de

tais diretrizes sinalizam para todos os órgãos públicos os rumos que devem nortear a tomada de

decisão para os quatro anos de sua vigência.

9

https://www.gov.br/secretariageral/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/publicacoes-e-analise/relatorio-de-conjunt
ura. Acesso em: 12 nov. 2021.
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O PPA 2020-2023 vigente é a Lei nº 13.971, de 27 de dezembro de 2019, que para as

políticas de comércio exterior, determina:

Art. 3º São diretrizes do PPA 2020-2023:

[...]

XIX - a simplificação e a progressividade do sistema tributário, a melhoria do
ambiente de negócios, o estímulo à concorrência e a maior abertura da economia
nacional ao comércio exterior, priorizando o apoio às micro e pequenas empresas e
promovendo a proteção da indústria nacional em grau equivalente àquele praticado
pelos países mais industrializados; e [...]. (BRASIL, 2019a).

Assim, restou explicitado para toda Administração Pública Federal que é diretriz da

política de comércio exterior para os presentes anos a abertura ao comércio exterior, e que

somente se admite medidas de proteção se for em níveis equivalentes aos utilizados pelos países

mais industrializados.

Observe-se que no Plano Plurianual anterior formulado para o período 2016-2019,

consubstanciado na Lei nº 13.248, de 13 de janeiro de 2016, não há qualquer dispositivo

semelhante. Não havia positivação da política tarifária do governo federal sobre processo de

abertura ou fechamento da economia ao comércio exterior. As iniciativas presentes na Lei de

Diretrizes Orçamentárias (LDO) sobre comércio exterior anterior somente diziam respeito à

melhoria de processos de trabalho, capacitação e facilitação de exportações.

Fixado o histórico da política nacional de comércio exterior, passaremos a descrever a

estrutura decisória e os instrumentos de política comercial externa.

2.2 Estrutura Decisória e Instrumentos de Política Comercial

Um dos primeiros atos governamentais do Presidente Jair Bolsonaro foi a reforma

administrativa promovida pela edição da Medida Provisória nº 870, de 1º de janeiro de 2019.

Neste diploma legal, posteriormente convertido na Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, é
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possível perceber que as competências administrativas relativas ao comércio exterior, antes

divididas entre o Ministério da Fazenda (MF) e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e

Comércio Exterior (MDIC), foram unificadas sob a estrutura do Ministério da Economia. Nos

termos do inciso XXIV, do art. 31, o Ministro da Economia é a autoridade competente para fixar

a política de comércio exterior. E no inciso XXV há ainda a previsão que ao Ministério da

Economia compete a regulamentação e a execução dos programas e das atividades relativas ao

comércio exterior.

A estrutura de competências administrativas do Ministério da Economia consta do

Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2019. A Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos

Internacionais (SECINT) é a principal unidade de formulação e execução de políticas públicas

que tenham impacto na política de abertura ou de protecionismo. Tal unidade resulta de duas

estruturas distintas anteriormente presentes em dois ministérios diferentes: a Secretaria de

Comércio Exterior (SECEX) do MDIC e da Secretaria de Assuntos Internacionais (SAIN) do

MF. Como veremos em detalhes mais adiante, as entrevistas realizadas revelaram que os

integrantes desses dois órgãos possuíam culturas organizacionais distintas: a SECEX/MDIC mais

próxima do setor produtivo contava com integrantes com visão mais protecionista, enquanto a

SAIN/MF buscava implementar iniciativas de redução de barreiras ao comércio exterior.

A estratégia da política de comércio exterior brasileira até dezembro de 2018 era

conduzida por um colegiado de ministros que formavam a Câmara de Comércio Exterior -

CAMEX - nos termos do Decreto nº 4.732, de 10 de junho de 2003, alterado pelo Decreto 9.067,

de 2017, e pela Medida Provisória 726, de 2016. No Decreto nº 8.807, de 2016, a Presidência da

República avocou para si a presidência do Conselho da CAMEX, que vinha sendo exercida pelo

titular do MDIC desde 2001.

Por outro lado, observando as resoluções deste período, é possível perceber que os

ministros raramente se reuniam. As decisões eram tomadas pelo Comitê Executivo de Gestão

(GECEX), ad referendum do colegiado de ministros - o que, de fato, nunca ocorria.

Com a reformulação administrativa de janeiro de 2019, e em especial, a fusão de três

ministérios formuladores de política econômica e participantes do Conselho de Ministros -

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; Ministério da Fazenda e Ministério do

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - a CAMEX perdeu grande parte de suas
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atribuições para o novo Ministério da Economia e dentro de sua estrutura para a Secretaria

Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais.

Somente em outubro de 2019, com a edição do Decreto nº 10.044, de 2019, a CAMEX

retomou suas atribuições referentes aos instrumentos governamentais de comércio exterior. De

forma mais realista, e com base na experiência anterior de decisões do GECEX nunca

referendadas pelo colegiado de ministros, o Decreto concedeu ao GECEX as atribuições

executivas, ou seja, este colegiado passou a ter o poder de efetivamente editar em suas

resoluções, decisões sobre alíquotas de imposto de importação e exportação, e decisões de defesa

comercial, dentre outras.

Outra alteração normativa significativa foi a criação do Conselho Estratégico Comercial

(CEC) pelo mesmo Decreto nº 10.044, de 2019. Presidido pelo Presidente da República, e

formado pelo Ministro da Economia, o Ministro de Relações Exteriores, Ministro de Estado

Chefe da Casa Civil da Presidência da República; Ministro de Estado da Defesa; e o Ministro de

Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. As atribuições deste novo colegiado são:

I - propor a estratégia e as diretrizes da política de comércio exterior, com vistas à

inserção do País na economia internacional;

II - conceder mandato negociador e oferecer as diretrizes para as negociações de acordos e

convênios relativos ao comércio exterior, aos investimentos estrangeiros diretos e aos

investimentos brasileiros no exterior, de natureza bilateral, regional ou multilateral, e

acompanhar o andamento e monitorar os resultados dessas negociações;

III - pronunciar-se sobre propostas relativas a contenciosos e à aplicação de contramedidas

para proteger os interesses brasileiros permitidos pelo Direito Internacional;

IV - propor diretrizes para as políticas de fomento de investimentos estrangeiros diretos

no País e de investimentos brasileiros diretos no exterior;

V - propor as diretrizes e coordenar as políticas de promoção de mercadorias e de serviços

no exterior e de informação comercial;

VI - estabelecer as diretrizes para a política de financiamento das exportações de bens e de

serviços e para a cobertura dos riscos de operações a prazo, inclusive aquelas
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relativas ao Seguro de Crédito à Exportação, e propor os procedimentos relativos à

sua implementação; e

VII - decidir sobre as matérias apreciadas pelo Comitê-Executivo de Gestão sujeitas ao

voto de qualidade quando de sua deliberação.

Nos termos presentes na Exposição de Motivos do Decreto nº 10.044, de 2019, previu-se

[...] uma nova estrutura institucional para a Camex, em que o Conselho de Estratégia
Comercial terá primordialmente o condão de definição das diretrizes estratégicas da
política comercial brasileira, enquanto o Comitê Executivo de Gestão terá a atribuição de
implementação prática de tais diretrizes, sempre observando a convergência entre os
objetivos de política comercial e política econômica, necessária para a expansão da
economia brasileira. (BRASIL, 2019b).

Nos termos do art. 5º do referido decreto, o Conselho de Estratégia Comercial se reunirá,

em caráter ordinário, semestralmente. Entretanto, compilando os atos oficiais presentes no site da

CAMEX10 é possível perceber que até a presente data o CEC apenas se reuniu duas vezes: em 16

de dezembro de 2019 e em 9 de dezembro de 2020. Ou seja, durante todo o ano de 2021 não

ocorreram reuniões. Em sua primeira reunião, nos termos da ata,11 foram discutidos o

posicionamento do Brasil no Encontro Anual do Fórum Econômico Mundial em Davos (jan.

2020); a visita Presidencial à Índia; a adesão brasileira ao Acordo sobre Compras

Governamentais da OMC e, por fim, relatos sobre a situação do financiamento às exportações e a

necessidade de honrar os compromissos assumidos pelo país dentro do Programa Mais

Alimentos.

Apesar da ata da segunda reunião do CEC não estar disponível, constam do site da

CAMEX três resoluções aprovadas nesta ocasião: uma sobre a aprovação do “mandato

negociador para os Acordos de Livre Comércio entre MERCOSUL e Indonésia e entre

MERCOSUL e Vietnã, abrangendo temas tarifários e outros temas relacionados a comércio”; a

segunda decidindo recursos administrativos apresentados em face de decisões sobre defesa

11

https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/assuntos/camex/atas-e-resolucoes/cec/outros-documento
s/cec__01_ata_1.pdf

10

https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/assuntos/camex/atas-e-resolucoes/cec/atas-e-resolucoes
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comercial do GECEX e a terceira com o objetivo de autorizar o início de processo de solução de

controvérsias no âmbito da OMC, com respeito à imposição de barreiras comerciais contra a

exportação de carnes de aves brasileiras para a União Europeia.

Uma terceira reunião chegou a ser marcada, ainda segundo consta do site da CAMEX, no

dia 7 de dezembro de 2021, adiada e sem notícia de nova marcação.

Nesse sentido, considerando este panorama administrativo, e dentro das competências

atribuídas tanto à SECEX quanto à CAMEX, três modalidades de atos de competência do

Ministério da Economia afetam mais diretamente o nível de abertura do país ao comércio

internacional: medidas de defesa comercial; exigências de licença de importação; e alterações em

alíquotas do imposto de importação.

2.2.1 Medidas de Defesa Comercial

As medidas de defesa comercial - antidumping, salvaguardas e medidas compensatórias -

são aquelas que visam proteger a indústria doméstica de práticas comerciais lesivas, de outros

países ou de empresas estrangeiras

O dumping é conceituado pelo Artigo VI.1 do GATT como sendo “a introdução de

produtos a preço abaixo do normal, no mercado de outros países”. A definição de preço normal é

tida como “o preço de consumo de produto similar praticado no mercado consumidor do país

exportador, em condições normais de mercado”. Conforme assinala Barral, “a expressão dumping

não foi traduzida em nenhum idioma, sendo sempre utilizada na língua inglesa” (BARRAL,

2000).

A matéria, no plano do direito interno nacional, é ainda regida pela Lei nº 9.019, de 30 de

março de 1995, que dispõe sobre a aplicação das medidas previstas no Acordo Antidumping. Em

síntese, a aplicação de direito antidumping pressupõe um processo administrativo conduzido pela

Secretaria de Comércio Exterior nos termos do art. 5º da referida lei, no bojo do qual é realizada
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uma investigação com a participação de todas as partes interessadas, com o objetivo de (i) apurar

a margem de dumping ou montante de subsídio do governo estrangeiro sobre o produto exportado

ao Brasil, (ii) a existência de dano à indústria nacional e (iii) o nexo de causalidade entre ambos.

O Decreto nº 8.058, de 26 de julho de 2013, detalha todo o procedimento administrativo

de investigação de antidumping. Constam deste normativo os prazos de aplicação, a possibilidade

de prorrogação, a revisão de final de período, pela qual a medida pode ser prorrogada por igual

período, caso determinado que a sua extinção levaria muito provavelmente à continuação ou à

retomada do dumping e do dano dele decorrente. Nesses mesmos dispositivos fica estipulado que

“a determinação de que a extinção do direito levaria muito provavelmente à continuação ou à

retomada do dumping deverá basear-se no exame objetivo de todos os fatores relevantes”.

Embora já legitimadas mundialmente, as medidas antidumping sofrem duras críticas no

sentido de que seriam ferramentas de proteção à indústria nacional, sem que isso signifique

necessariamente proteção à livre concorrência ou a própria eficiência. Nesse sentido, o discurso

de proteção contra o comércio desleal (unfair trade) seria mera retórica para a criação de nicho

de mercado para seus produtores locais. O entendimento é que se o foco fosse realmente na

concorrência leal, preços mais baixos quase sempre seriam mais benéficos para o consumidor

final, e, portanto, para a sociedade. O dumping somente deveria ser combatido quando ficasse

demonstrado que há prática predatória, ou seja, que os preços estão sendo artificialmente

reduzidos para eliminar a indústria local, e posteriormente, quando eliminada a produção

nacional, o exportador poderia praticar o preço que quisesse. Para estes autores críticos,

antidumping se torna um instrumento protecionista quando é concedida discricionariedade para

autoridades investigadoras. Afirmam que seria o caso de se rever toda a legislação internacional

sobre o antidumping para que o mecanismo tivesse foco somente nas situações de abuso de poder

econômico advindo de posição dominante no mercado (BARROS, 2004).

As salvaguardas são medidas temporárias tomadas em função de um desequilíbrio

causado por um aumento súbito nas importações que possam causar danos à indústria nacional.

As medidas compensatórias são aplicadas como resposta a subsídios ilegais concedidos por

países, e reconhecidos pela OMC (BLIACHERIENE, 2007).

Destaca-se que nos termos do Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2019, com a redação dada

pelo Decreto nº 10.072, de 2019, que dispõe sobre a estrutura regimental do Ministério da
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Economia, foi atribuída competência à Subsecretaria de Defesa Comercial e Interesse Público

(SDCOM) para examinar a procedência e o mérito nos processos investigatórios sobre medidas

de defesa comercial, assim como para propor a abertura e conduzir os procedimentos para alterar

a forma de aplicação ou o montante da medida de defesa comercial.

A competência para que o Comitê-Executivo de Gestão da CAMEX decida sobre o tema

encontra-se no Decreto nº 10.044, de 2019, art. 7º inciso VI, qual seja, “fixar direitos

antidumping e compensatórios, provisórios ou definitivos, e salvaguardas”.

Apesar de não ter correspondência nos tratados internacionais, o Decreto nº 8.058, de

2013, em seu art. 3º, prevê que sob a fundamentação de interesse público: direitos sejam

aplicados; ou sejam aplicados direitos provisórios; ou aplicados direitos em valores menores do

que o dano demonstrado pela investigação; e ainda a possibilidade de se decidir pela aplicação,

mas com imediata suspensão. Entretanto, o interesse público não pode ser fundamento para

aplicação de direito de defesa comercial sem o arrazoado técnico, bem como não fundamenta a

imposição de direito acima do valor estipulado pela investigação. A existência do “interesse

público” nas normas brasileiras, não possibilita, em tese, sua utilização para fins protecionistas.

É de se observar que a utilização do interesse público neste campo não é exclusividade

brasileira. Há instrumentos correspondentes na União Europeia, no Canadá e na Nova Zelândia.

O modelo atual brasileiro se diferencia pela padronização recente de procedimentos e critérios

presentes na Portaria SECEX nº 8, de 15 de abril de 2019. Por este normativo a caracterização do

interesse público para fins de defesa comercial deve passar pela aferição de: (1) características,

cadeia produtiva e mercado do produto sob análise; (2) oferta internacional do produto sob

análise; e (3) oferta nacional do produto sob análise. Para a avaliação final, além do

aprofundamento dos elementos da análise preliminar, será analisado primordialmente o seguinte

critério adicional: (4) impactos da medida de defesa comercial na dinâmica do mercado

nacional12. Assim sendo, o interesse público não representa cláusula de discricionariedade da

Administração Pública, mas sim, análise de quesitos técnicos públicos e objetivos (BRASIL,

2020).

12

https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/assuntos/comercio-exterior/defesa-comercial-e-interesse
-publico/arquivos/guias/guia-processual-e-material-de-interesse-publico.pdf
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Observe-se que no passado, nos termos da Resolução GECEX nº 13, de 2012, a análise da

eventual aplicação de interesse público ou interesse nacional nos processos de investigação de

defesa comercial era efetuada no Grupo Técnico de Avaliação de Interesse Público (GTIP).

Apesar de contar com membros de todos os ministérios da CAMEX, tal grupo fazia parte da

estrutura administrativa da SAIN-MF. Por outro lado, as investigações de medidas

compensatórias e antidumping permaneciam na competência do Departamento de Defesa

Comercial, subordinado ao SECEX-MDIC. Com a fusão dos ministérios, em especial em razão

do Decreto nº 9.745, de 2019, que apresentou a nova estrutura administrativa do Ministério da

Economia, todas as atribuições - investigações envolvendo interesse público ou não - ficaram a

cargo da então rebatizada Subsecretaria de Defesa Comercial e Interesse Público da SECEX.

Isto posto, e em tese, a aplicação unilateral de medidas de defesa comercial, e sua

renovação ad eternum, por sucessivos períodos, pode ser utilizada como instrumento de proteção

para a indústria nacional, criando nichos artificiais de mercado e impedindo a entrada de novos

competidores no mercado interno.

O presente estudo tem como um de seus objetivos verificar se houve impacto na aplicação

de medidas antidumping no período 2019-2021 em relação a períodos anteriores, e se esta

mudança ocorreu em razão de nova agenda de política de comércio exterior. As medidas de

salvaguardas e compensatórias não serão analisadas pois além de raras, dependem de outros

fatores externos ao espectro decisório do Ministério da Economia.

2.2.2 Licenças de Importação

Os procedimentos administrativos de licença de importação podem ser caracterizados

como sendo aqueles que exigem análise administrativa da documentação para que os produtos

importados possam ser internalizados no país. É regular a apresentação pelo importador de dados

comerciais, por exemplo: preço, quantidade, localidade de origem e destino do bem importado.

Entretanto, dados menos perceptíveis utilizados como barreiras comerciais são exigências de

informações qualitativas da mercadoria, como laudos técnicos ou a necessidade de aferição de
30



vários órgãos administrativos. A OMC já se debruçou sobre o tema no Acordo sobre os

Procedimentos de Licenciamento de Importação, como forma de se evitar o estabelecimento de

licenças comerciais que tragam obstáculos infundados para o livre comércio internacional

(RODRIGUES, 2011).

É de se observar que a exigência prévia de licença de importação para que se possa

embarcar a mercadoria a ser introduzida no Brasil, é a forma menos evidente de prática de

protecionismo.

A Portaria SECEX nº 23 de 14 de julho de 2011 é a única norma evidente sobre o tema ao

regular os procedimentos administrativos das licenças. É neste normativo que se encontram as

três modalidades: I - importações dispensadas de licenciamento; II - importações sujeitas a

licenciamento automático; e III - importações sujeitas a licenciamento não-automático. Constam

como sujeitas ao tratamento não automático as operações de “produtos relacionados no

Tratamento Administrativo do SISCOMEX”. Isto é, o que define quais produtos estão sujeitos ao

maior grau de controle são aqueles assim incluídos unicamente no sistema informatizado, o que

não garante publicidade ou clareza. Enquanto o licenciamento automático segue fast track de

aprovação, por se tratar de operação de menor risco, o licenciamento não automático requer

análise individualizada das informações por agente público - em geral por diversos órgãos de

metrologia, sanitários etc.

A barreira não-tarifária se torna opaca quando o que determina se a operação necessita de

licenciamento não-automático é uma listagem de mercadorias no Sistema Integrado de Comércio

Exterior (SISCOMEX).

O que se tem normativamente sobre controle de preços na importação está na competência

presente no Decreto nº 6.209, de 2007, que regulamentava a estrutura administrativa do

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Atribuía ao então Departamento

de Operações de Comércio Exterior, a competência para “fiscalizar preços, pesos, medidas,

classificação, qualidades e tipos, declarados nas operações de exportação e importação”

Com a fusão do MDIC com o MF, o Decreto nº 9.745, de 2019, manteve a mesma

competência para que a nova Subsecretaria de Operações de Comércio Exterior exerça o controle

de preços na importação.
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Tal quadro somente se alterou com a edição da Medida Provisória nº 881, de 30 de abril

de 2019, convertida na Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, autodenominada Declaração de

Direitos de Liberdade Econômica, que em seu art. 3º, estabeleceu como um de seus princípios o

direito de as pessoas definirem livremente o preço de bens e serviços. A Exposição de Motivos

que fundamentou esta medida provisória destacou que "infelizmente, algumas vezes os

instrumentos de controle de preço pelo Estado são usados não para os fins com que foram

criados, mas, sim, para impedir que novos competidores, serviços e produtos se apresentem aos

brasileiros, de maneira a manter reservas de mercado e privilégios a modelos já estabelecidos ou

até obsoletos. Isso é, sobretudo, uma garantia que fará com que modelos de negócio inovadores

não sejam mandados embora do Brasil". Mais claramente, o art. 4º classificou como abuso de

poder da administração pública “criar reserva de mercado ao favorecer, na regulação, grupo

econômico, ou profissional, em prejuízo dos demais concorrentes” ou “redigir enunciados que

impeçam a entrada de novos competidores nacionais ou estrangeiros no mercado”.

No campo do comércio exterior, estas disposições já encontravam reflexo no Acordo de

Facilitação do Comércio, internalizado pelo Decreto nº 9.326, de 03 de abril de 2018, no qual o

Brasil se comprometeu a promover práticas justas e não discriminatórias no comércio

internacional. Restou ainda formalizado o dever dos países signatários de rever todos seus

procedimentos e formalidades.

Assim sendo, tendo em vista este contexto jurídico e histórico, nos capítulos a seguir

buscaremos dados objetivos sobre o impacto das recentes mudanças no manejo dos instrumentos

de licenças de importação, bem como verificaremos, com entrevistas realizadas com os agentes

públicos envolvidos, documentar o respectivo processo decisório.

2.2.3 Alíquotas de Imposto de Importação

Desde 1891 compete à União instituir o Imposto de Importação. A Constituição Federal

de 1988, em seu art. 153, §1º, atribuiu a ato do poder executivo a capacidade tributária de
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alteração de alíquotas do Imposto de Importação, do Imposto de Exportação, do Imposto sobre

Produtos Industrializados (IPI) e do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), desde que

atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei. Isto quer dizer que dentro dos limites

impostos a modificação de alíquotas poderá ocorrer por ato infralegal (TORRES, 1998).

Nos termos do art. 4º do Código Tributário Nacional, para que se possa definir a natureza

jurídica de um tributo é necessário se observar o seu fato gerador. No caso do Imposto de

Importação, é a entrada de mercadoria em território nacional, materializada pelo devido registro

de declaração para processamento do despacho aduaneiro. O contribuinte, nos termos do art. 31

do Decreto-Lei nº 37, de 18 de novembro de 1966, é o importador, o destinatário de mercadoria

postada internacionalmente e o adquirente de mercadoria entrepostada.

Todas essas características decorrem do caráter extrafiscal característico do imposto de

importação. Nos dizeres de Paulsen (2010), o tributo com finalidade extrafiscal é assim

classificado quando “os efeitos extrafiscais são não apenas uma decorrência da tributação, mas

algo deliberadamente pretendido pelo legislador que se utiliza do tributo como instrumento para

dissuadir ou estimular determinadas condutas” (PAULSEN, 2010).

A regulamentação legal do Imposto de Importação é trazida pela Lei nº 8.085, de 23 de

outubro de 1990, que em seu art. 1º, parágrafo único, autoriza o Presidente da República a

outorgar competência à CAMEX para a alterar suas alíquotas, desde que atendidas as condições e

os limites estabelecidos na Lei nº 3.244, de 14 de agosto de 1957, que disciplina o tributo.

Recentemente, o Decreto nº 10.044, de 2019, em seu art. 7º, conferiu ao Comitê-Executivo de

Gestão da CAMEX a competência para formular diretrizes da política tributária na importação e

na exportação e para estabelecer as alíquotas do imposto de importação, observados as condições

e os limites estabelecidos em lei.

Entretanto, além da legislação interna, mais importante e limitadora é a situação

normativa do Mercosul. A Tarifa Externa Comum (TEC) foi instituída por meio do Tratado de

Assunção, com status interno de lei ordinária, determinando qual é a alíquota de cada mercadoria,

válida para todos os quatro países do bloco. A TEC foi recentemente atualizada no Brasil pela

Resolução CAMEX nº 272/2021 e suas alterações. Esta resolução internalizou a mais recente
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versão do Sistema Harmonizado de nomenclaturas e códigos da Organização Mundial de

Aduanas13.

Não está afastada completamente a capacidade de cada país reduzir ou aumentar

alíquotas. O procedimento usual para tratamento excepcional em relação à TEC é o presente no

Protocolo de Ouro Preto, onde a própria legislação do Mercosul autoriza exceções à TEC, sendo

a principal a Lista de Exceções à Tarifa Externa Comum. Por meio dela, cada país pode manter

um rol de produtos não sujeitos à unificação tarifária, com alíquotas diferenciadas do restante do

bloco, com base nas mais diversas razões de índole política ou econômica, visando a proteção de

mercados ou correção de assimetrias. Nas listas de exceções, as alíquotas podem ser maiores ou

menores do que as da TEC, observados os limites previstos na legislação nacional e os níveis

consolidados no âmbito da OMC, sendo que cada Estado Parte escolhe, com ampla liberdade, os

produtos que deseja tributar de modo diferenciado.

Além da LETEC há diversas exceções: bens de capital, bens de informática e

telecomunicações, setor automotivo inclusive autopeças e situações de desabastecimento. Isto

quer dizer que, desde que respeitados os fundamentos e disposições aplicáveis, a TEC não é

absoluta. Há possibilidades jurídicas para que os países membros possam exercer sua capacidade

tributária plena da escolha da alíquota de imposto de importação aplicável. Mais recentemente,

como se verá em detalhes mais adiante, uma nova hipótese foi utilizada para excepcionar a

aplicação da TEC14: o Tratado de Montevidéu que fundamenta o Tratado de Assunção previu que

em situações excepcionais o acordo-quadro não deveria ser utilizado como impedimento à

adoção de medidas em proteção à vida. Tal argumento tem sido utilizado para a mais ampla

redução tarifária brasileira dos últimos anos.

14 Resolução GECEX nº 269, de 4 de novembro de 2021.

13

https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/assuntos/comercio-exterior/publicacoes-secex/anuario/ar
quivos/anuario-2021_vf.pdf
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2.3 Desafios para a Realização de Reformas

Mendes (2019), ao discorrer sobre a dificuldade de se implementar reformas econômicas

no Brasil, esclarece que são necessárias certas características para que países possam promover

mudanças. São elas:

a) Pequenos em tamanho ou em população;

b) Fizeram reformas econômicas antes da abertura política;

c) Estão em um dos extremos da escala de democracia: plenamente democráticos ou

autoritários;

d) Têm sistemas político-eleitorais que facilitam a formação de maiorias no parlamento;

e) Têm clara delimitação e separação dos poderes Judiciário, Legislativo, e Executivo;

f) São países com governos unitários;

g) Têm constituições pouco detalhistas ou facilmente alteráveis;

h) São vizinhos de outros países que foram bem-sucedidos na promoção de reformas;

i) Têm a oportunidade de aderir a blocos econômicos com países vizinhos que tenham

economias maiores e mais desenvolvidas;

j) Têm elevado nível de coesão social, representado por baixa desigualdade de renda e

baixos índices de violência, e que levam a alto nível de confiança mútua.

É possível observar que o Brasil se encontra em situação de especial dificuldade para a

implementação de reformas econômicas pois não possui os elementos acima citados. Sexto maior

em população e quinto em área, o Brasil enfrentou o processo de redemocratização nos anos

1980, sem que no período ditatorial passasse por reformas econômicas estruturantes. Pelo

contrário, a prolífica Constituição de 1988 trouxe um sistema político constantemente qualificado

pela ingovernabilidade, onde o Poder Executivo é força legislativa, o Poder Judiciário interfere

diretamente nas políticas públicas e o Poder Legislativo atua como órgão de controle. A

sociedade brasileira possui alto grau de desconfiança em relação aos seus próprios cidadãos. O

Mercosul ainda apresenta dificuldades de integração interna e com o resto do mundo.
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Ademais, o autor elenca como fator de impacto para a política de abertura comercial a

existência de grupos de interesse resistentes à mudança de paradigma. Isto porque a existência de

subsídios governamentais e mecanismos de proteção a nichos de mercado lhes proporcionam

margens de lucro garantidas. Assim, neste caso, o desafio a ser superado é o da comunicação para

que a população perceba que a abertura comercial proporciona produtos e serviços de melhor

qualidade e em preços menores. Enquanto a ideia predominante for de que a abertura comercial

destrói empregos, a resistência à sua implementação será sempre maior. O processo de abertura

comercial deve ser apresentado como uma medida para desmontar privilégios e monopólios

(MENDES, 2019).

Importante ainda destacar que especificamente em face de reformas estruturais na política

de comércio exterior é de se esperar a resistência dos grupos de interesse privilegiados pelo status

quo. Ou seja, considerando que é de se prever perdas concentradas nos atores que se beneficiaram

com o protecionismo, um dos grandes obstáculos presentes é a formação de coalizões de

resistência à mudança. Há ainda o agravante de que estes grupos econômicos e sociais são os que

possuem maior capacidade de organização, mais conhecimento sobre as ferramentas de política

de comércio exterior e mais recursos de poder no país, representando dessa forma resistência

mais bem capacitada (PIO, 2002).

Com base nestas premissas, o presente trabalho buscará verificar junto aos órgãos

responsáveis do Ministério da Economia se estes ou outros fatores criam obstáculos à

implementação de reformas nos instrumentos de comércio exterior com o objetivo de promover a

abertura comercial.
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3 METODOLOGIA

3.1 Objetivo e Perguntas

Tendo por base preliminar a coleta de atos administrativos que promoveram a abertura

comercial, o presente estudo buscará evidenciar se realmente houve efetiva modificação na

política de comércio exterior no período de janeiro de 2019 a dezembro de 2021.

A pesquisa se guiará pelo objetivo geral de identificar os avanços na agenda de abertura

da economia a partir de 2019 e os obstáculos encontrados. Os objetivos específicos são:

● Caracterizar a política de comércio exterior brasileira, ou seja, se há

fundamentação teórica e histórica para a afirmação de que o Brasil é um país

economicamente fechado;

● Descrever a mudança ocorrida na agenda da política de comércio exterior no

período em estudo;

● Verificar se as orientações formuladas pela alta administração se concretizaram em

mudança de orientação para as políticas e ações que estão sob responsabilidade do

Ministro da Economia.

Importante destacar ainda que durante o período da pesquisa, o autor deste trabalho

ocupava o cargo de Coordenador-Geral de Comércio Exterior da Procuradoria-Geral da Fazenda

Nacional, tendo como atribuição prestar consultoria jurídica para os órgãos do Ministério da

Economia. Tal função não permitia interferir no mérito das questões, mas possibilitou a

observação das ações governamentais de forma privilegiada. Dados obtidos somente em função

do acesso aos processos administrativos de acesso restrito ou sigiloso não foram utilizados.
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3.2 Métodos Empregados

A pesquisa se iniciou buscando dados comparativos do Brasil com outros países em sites

de organismos internacionais como o Banco Mundial, Global Trade Alert e Organização Mundial

do Comércio. Estes portais forneceram dados sobre tributação, medidas de defesa comercial e

barreiras não tarifárias em outros países. Entretanto, a maior parte das informações estavam

desatualizadas e não compreendiam o período em estudo. Outra frustração ocorrida ocasionou o

descarte das informações da organização Global Trade Alert. Apesar de serem qualificadas pelo

Fundo Monetário Nacional como sendo “the most comprehensive coverage of all types of

trade-discriminatory and trade liberalizing measures.”, os dados coletados no site não se

mostraram úteis por dificuldade em se precisar o que a organização considera medidas

protecionistas ou liberalizantes.

Com dados dos demais organismos internacionais foi feita comparação das alíquotas

médias do Imposto de Importação no Brasil e nos demais países, ainda que em datas anteriores ao

ideal para o estudo.

Em continuidade, e pela aplicação de procedimentos sequenciais, o presente estudo

prosseguiu com métodos quantitativos, para verificar evidências sobre os fenômenos jurídicos e

econômicos em estudo. Os sites dos órgãos públicos pesquisados e as informações obtidas por

intermédio de consultas formuladas amparadas pela Lei de Acesso à Informação se mostraram as

mais frutíferas, em razão da política de transparência e dos dados abertos do Ministério da

Economia. Objetivamente, nos sites da CAMEX, SECINT, SDCOM, SEPEC e SISCOMEX

foram extraídos dados e estatísticas que demonstram o volume de resoluções, processos, petições,

deferimentos e modificações de alíquotas que afetaram os resultados concretos da política

exterior brasileira. Com base no site da CAMEX, foi realizada a leitura de todas as resoluções

editadas pelo GECEX/CAMEX entre 2011 e 2021, além das portarias SECINT do ano de 2019,

totalizando 1270 atos. Houve ainda a análise das atas e reuniões e resoluções do CEC/CAMEX.

Tais atos foram classificados para fins do estudo de acordo com o tema tratado: administrativos,
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defesa comercial, regime de automotivo, Bit & Bk, desabastecimento, incorporação de normas

internacionais, LETEC, lista covid, e revogações, retificações e ajustes.

Nas matérias de atribuição da SECINT, foram utilizados como base de dados os Anuários

de Comércio Exterior de 2020 e de 2021, além dos dados abertos presentes nos sites Comex Stat

e no Painel de Licenciamento de Importação disponível no site do SISCOMEX.

Sobre defesa comercial, os dados utilizados foram acessados no portal Estatísticas e

Histórico da SDCOM, além de solicitações sobre arrecadação de direitos antidumping para a

Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.

Especificamente quanto aos atos concessórios de benefícios para Bit e BK, foram

consultados no site Ex-Tarifário, mantido pela SEPEC no portal gov.br.

Posteriormente, para a exploração de experiências pessoais e de casos identificados como

relevantes, foram aplicados métodos qualitativos.

Com o objetivo de se conhecer o processo decisório e o caminho a ser percorrido para a

implementação de cada instrumento foram promovidas entrevistas semiestruturadas. Os

entrevistados foram questionados acerca da situação da política de comércio exterior antes e

depois de janeiro de 2019, com a finalidade de se aferir as mudanças ocorridas. Além disso,

perguntou-se sobre as orientações recebidas, sobre a estratégia traçada e sobre os casos de

sucesso e de fracasso. Neste último ponto, buscou-se descobrir os principais obstáculos

enfrentados. Assim se procurou obter diálogos com potencial de produzir conhecimento,

permitindo margem de manobra para quaisquer ângulos que pudessem ser considerados

importantes pelos entrevistados. O papel do entrevistador foi o de manter o foco da conversa nos

temas afetos ao projeto de pesquisa. As entrevistas tinham como propósito obter a descrição dos

eventos da vida para que fosse possível a interpretação dos fenômenos descritos. Em resumo, o

objetivo das entrevistas foi o de conseguir descrições concretas em vez de reflexões abstratas ou

teorizações (BRINKMANN; KVALE, 2015).

Foram selecionados dez agentes públicos com atuação direta nas áreas de implementação

de política de comércio exterior, nos níveis hierárquicos de Secretários, Subsecretários e

Coordenadores-Gerais dos órgãos responsáveis pelas medidas econômicas em análise.
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A seleção do perfil dos entrevistados levou em conta a experiência com o tema - todos

com mais de dez anos de atuação na área, sendo oito servidores públicos de carreira e dois

oriundos do meio acadêmico, com atividade em cargos no governo do período em estudo.

As entrevistas ocorreram no segundo semestre de 2021, e foram todas realizadas por

videoconferência. O procedimento foi aprovado pelo Comitê de Conformidade Ética em

Pesquisas Envolvendo Seres Humanos da Fundação Getúlio Vargas em reunião ocorrida em 27

de agosto de 2021. O roteiro das entrevistas encontra-se no Anexo Único.

Dessas entrevistas, foi possível extrair quais os casos mais relevantes tanto como

demonstrativo de sucesso quanto de frustração de medidas de abertura comercial. Mantendo-se o

foco na narração da experiência, ainda que reproduzindo a narração de eventos passados, as

entrevistas trouxeram para a pesquisa relatos sobre os pensamentos anteriores ao período

2019-2021, bem como experiências presentes e expectativas futuras. Assim, a ordenação da

experiência dos entrevistados não se deu em ordem cronológica, mas sim buscando-se dar sentido

à experiência das equipes envolvidas nos processos decisórios (DENZIN; LINCOLN, 2018).

Assim, utilizamos técnicas de métodos mistos uma vez que além dos dados numéricos

presentes nos atos normativos de comércio exterior - tais como arrecadação, resoluções, portarias,

alterações de alíquotas, tarifas médias dos países etc. - foi necessária a análise de textos, e

posteriormente a aplicação de entrevistas semiestruturadas. O banco de dados para a definição de

conclusões foi formado por informações quantitativas e qualitativas (CRESWELL, 2007).
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4 RESULTADOS

4.1 Análise dos Instrumentos de Abertura Comercial

A seguir será feita a análise das resoluções editadas pela CAMEX de 2011 a 2021, tanto

em seu volume anual quanto em relação às suas matérias de relevância para o presente estudo.

Dentre estas, destacam-se as resoluções que tratam de: i) Bens de Informática e

Telecomunicações (Bit) e Bens de Capital (Bk); ii) medidas de aplicação de antidumping; e iii)

alteração de alíquotas de imposto de importação. Fora do âmbito da CAMEX, e, portanto, de

atribuição da SECEX, serão apresentadas informações relativas às licenças de importação

exigidas no período.

4.1.1 Volume de Resoluções emitidas pelo GECEX/CAMEX

Inicialmente, com objetivo de se verificar o comportamento dos atos normativos

emanados da CAMEX, foi realizado levantamento individual de todas as resoluções editadas pelo

GECEX - principal órgão de execução de política de comércio exterior. Em especial para o ano

de 2019, foram incluídos atos normativos editados pela Secretaria Especial de Comércio Exterior

e Assuntos Internacionais (SECINT), tendo em vista que a reorganização administrativa ocorrida

no início deste ano esvaziou as atribuições da CAMEX, remetendo-as para a SECINT - situação

revertida somente em outubro de 2019.

Observe-se no Gráfico a seguir o quantitativo anual de resoluções emitidas pelo GECEX,

desde 2011:
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Gráfico 1: Atos do Gecex por Ano

Fonte: Elaboração própria com dados disponíveis no site da CAMEX.

O número bruto de resoluções anuais já traz informações significativas. Ao se computar a

quantidade de atos editados entre 2011 até 2018, temos a média anual de 115 atos por ano.

Entretanto, em 2019, primeiro ano objeto do nosso estudo, atesta-se um total de 65 atos, muito

abaixo da média, e do menor número anterior, ou seja, os 96 atos de 2012. Há a indicação,

portanto, que as mudanças ocorridas causaram uma redução drástica no volume de atos, e,

portanto, no sistema de execução das políticas comerciais.

Por outro lado, se as 65 resoluções e portarias demonstram que em 2019 houve uma

diminuição de atos normativos editados pelo Poder Executivo referentes a comércio exterior, em

2020 foram 143, e em 2021, há o recorde de 144 Resoluções editadas pelo GECEX. O colegiado,

reestruturado em outubro de 2019, retomou o seu processo decisório acima do que se verificou

nos dez anos anteriores.

Para que se possa entender melhor o comportamento do colegiado no período, no Gráfico

2, a seguir, retiramos os atos que não possuem relevância para a agenda de abertura da economia,

tais como os relativos a financiamento de exportações, bem como os de cunho administrativo,

como indicação de nomes para colegiados, instituição de grupos de trabalhos e aqueles referentes

à regimentos internos. Mais importantes para a verificação de mudanças são aqueles relativos aos

instrumentos de política de comércio exterior acima destacados, quais sejam os de exceção à TEC
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(ex-tarifários) como os atos sobre redução de alíquotas de imposto de importação para Bens de

Informática e Telecomunicações (Bit) e Bens de Capital (BK), os referentes à LETEC e além dos

relativos à defesa comercial:

Gráfico 2: Resoluções Gecex sobre Bit & BK, LETEC e defesa comercial

Fonte: elaboração própria com dados disponíveis no site da CAMEX.

Observa-se, portanto, uma constância no volume de resoluções sobre Bit e BK variando

de 20 a 25 por ano, ou seja, aproximadamente uma resolução de cada por mês. Em 2021, houve

um pico de 30 resoluções devido a nova regulamentação do benefício, consolidações e reduções

lineares para todos os produtos assim classificados, como será explicado mais adiante.

Percebe-se uma oscilação nos atos referentes à defesa comercial com picos entre 2013 e 2016; e

quanto à LETEC uma drástica redução em 2019, com relevante aumento em 2020 e 2021. Assim,

cumpre explorar cada tema separadamente.

43



4.1.2 Dados sobre Bens de Informática e Bens de Capital

Em 1994, o Grupo do Mercado Comum editou a Decisão nº 7/9415 instituindo regime

especial de alíquotas do imposto de importação para os bens classificados como de informática e

telecomunicações e de capital. Os Bens de Informática e Telecomunicações (Bit) deveriam

convergir de forma linear e automática para a alíquota comum de 14%, enquanto os Bens de

Capital (BK) seguiriam para a alíquota comum de 16%. Enquanto não ocorresse tal convergência,

e considerando a necessidade de dar maior competitividade aos Estados Partes, os países do bloco

estariam autorizados a instituir os “ex-tarifarios de Bit e BK”. Isto é, poderiam manter os regimes

nacionais vigentes para a importação destes bens.

Dessa forma, considerando que sucessivas decisões do GMC prorrogaram tal

possibilidade, o Brasil mantém o regime especial presente no art. 4º da Lei nº 3.244, de 14 de

agosto de 1957. Nestes termos, o ordenamento jurídico do Mercosul permite a aplicação de

alíquota reduzida ou até mesmo zero para Bit e BK quando não identificadas produções nacionais

equivalentes.

Neste sentido, a definição do que é “produção nacional equivalente” altera profundamente

a discricionariedade quanto à redução de alíquota do imposto de importação. Quanto mais restrita

a interpretação, maiores as chances de concessão do benefício. Por outro lado, caso se amplie tal

conceito, menos bens serão agraciados, e maior a proteção da produção nacional.

Esta modalidade de benefício tributário atinge toda importação feita daquela mercadoria,

e não apenas uma operação. Assim sendo, quanto maior for o número de novas concessões de

ex-tarifários maior a quantidade de bens beneficiados e menor será a alíquota de importação para

este setor da economia. Dessa forma, cumpre verificar se houve aumento na quantidade de

resoluções do GECEX com este tema, e, mais importante ainda, se houve incremento na lista de

bens agraciados. Assim, no gráfico anterior, pode-se observar que a quantidade de resoluções do

GECEX, a quem cabe decidir ao final sobre esta redução de alíquotas, que tratam de ex-tarifários

referentes a Bit e BK, se mantiveram estáveis, sendo constante a presença de uma resolução de

cada item em cada reunião mensal do GECEX. Porém, no gráfico a seguir, é possível perceber

15 http://www.sice.oas.org/trade/mrcsrs/decisions/DEC794.asp (acessado em 20/04/2022)
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que o volume de itens presentes neste tipo de resolução no período em estudo se alterou: i) em

2019 houve uma redução na quantidade de novos bens beneficiados; ii) em 2020 ocorreu um

acréscimo considerável; iii) em 2021, há um número recorde de novas concessões:

Gráfico 3: Ex-Tarifários de Bit & BK - número de concessões anuais

Fonte: elaboração própria com dados disponíveis no site da SDIC/SEPEC/ME.

Há duas explicações para a redução ocorrida em 2019: a primeira é a indefinição e

reorganização do processo decisório sobre os ex-tarifários: o inciso IV16, do art. 82 do Decreto nº

9.745, de 2019, atribuía ao Secretário Especial de Assuntos Internacionais e Comércio Exterior a

competência para fixar as alíquotas dos ex-tarifários. Observe-se que, como explicado

anteriormente, como requisito para a concessão do ex-tarifário é necessário o procedimento

administrativo de exame de produção nacional equivalente. Tal atribuição pelos termos originais

do citado decreto era da SDIC, que faz parte da estrutura administrativa da SEPEC, enquanto a

decisão final era de outra secretaria especial - SECINT.

16 IV - fixar as alíquotas do imposto de importação, atendidas as condições e os limites estabelecidos na Lei nº 3.244,
de 14 de agosto de 1957, no Decreto-Lei nº 63, de 21 de novembro de 1966, e no Decreto-Lei nº 2.162, de 19 de
setembro de 1984.

45



Posteriormente, em outubro de 2019, com a edição do Decreto nº 10.044, de 2019, a

competência de decisão sobre o tema retornou ao GECEX17 - que possui em sua composição

tanto o Secretário Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais quanto o Secretário

Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade.

A segunda explicação, e a de maior impacto sobre os números apresentados, é o resultado

da edição pelo Ministro da Economia da Portaria nº 309, de 24 de junho de 2019. Este ato

substituiu o anterior regramento a ser observado para a concessão de ex-tarifários para Bit e BK,

então presente na Resolução CAMEX nº 66, de 2014, e na Resolução CAMEX nº 103, de 2018.

Relembre-se: todo o sistema para a concessão de redução de alíquotas para bens de informática e

telecomunicações e bens de capital baseia-se na existência ou não de produção nacional

equivalente. Isto é, o regime especial que permite a redução das alíquotas presentes na TEC para

estas categorias de bens depende da verificação em processo administrativo de que não há

produção daquele bem específico no país. Pelo regramento anterior, a indústria nacional poderia

barrar a concessão de ex-tarifário a determinado produto apenas comprovando “fornecimento

anterior” ou até mesmo “a capacidade de fornecimento de bem equivalente”18.

Com o advento da citada Portaria ME nº 309, de 2019, a indústria nacional que contesta

pedido de ex-tarifário para Bit e BK deverá apresentar “comprovação de fornecimento nos

últimos cinco anos”; prazo de entrega para o mesmo tipo de bem, preço de venda e preço na

fábrica sem a incidência de impostos, além de outros documentos.

Em consequência, a medida aponta para uma dificuldade maior para a indústria nacional

rechaçar pedidos de redução de alíquotas de imposto de importação para Bit e BK, uma vez que o

indeferimento de pedidos passou a ter quesitos mais objetivos e criteriosos. Somente se a

indústria doméstica tiver o histórico de fornecimento do bem em condições de prazo e preço

equivalentes ao importado é que se poderá dar razão à contestação.

Assim, neste ponto específico, a leitura conjunta dos números e dos atos normativos do

período apontam para mudança significativa no setor em razão da política de abertura comercial.

18 Art. 6º alínea “f” da Resolução GECEX nº 66, de 2014.

17 IV - estabelecer as alíquotas do imposto de importação, observados as condições e os limites estabelecidos na Lei
nº 3.244, de 14 de agosto de 1957, no Decreto-Lei nº 63, de 21 de novembro de 1966, e no Decreto-Lei nº 2.162, de
19 de setembro de 1984.
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4.1.3 Dados sobre Antidumping

A utilização de medidas de defesa comercial como por exemplo medidas antidumping,

para fins de proteção à indústria nacional não é evidente. Isto porque, como visto anteriormente, é

um procedimento aceito e regulado pelos acordos internacionais da OMC. A decisão pela

imposição de medidas de defesa comercial, na verdade, são remédios legais contra práticas

lesivas, tendo como objetivo último a defesa do livre comércio e a competição justa pelos

mercados.

Abusos cometidos por países, ou seja, a aplicação de medidas de defesa comercial sem a

devida fundamentação técnica, e manejadas unicamente com a finalidade de se proteger a

indústria interna, podem ser contestados pelos países e empresas atingidos perante os órgãos

internacionais.

Tendo em vista que este é um instrumento de comércio exterior que potencialmente pode

ser utilizado por todos os países da OMC, é válido comparar o Brasil com seus pares. Observe-se

que o Brasil é um dos países que mais aplicou medidas de defesa comercial desde a assinatura do

GATT 94, ocupando a quinta posição em número de medidas aplicadas de 1995 a 2020:

País Total de medidas em vigor Ranking

Índia 712 1

Estados Unidos 514 2

União Europeia 335 3

Argentina 271 4

Brasil 266 5

China 233 6

Turquia 199 7
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Austrália 168 8

Canadá 163 9

África do Sul 144 10
Tabela 1: Número de medidas de defesa comercial aplicadas por países da OMC

Fonte: Anti dumping Gateway WTO.

Analisando mais profundamente o processo de aplicação de medidas de defesa comercial,

é de se destacar que todos os processos de investigação são iniciados por petições apresentadas

pela indústria doméstica (art. 37 e seguintes do Decreto nº 8.058, de 2013). Isto posto, um indício

de que o ambiente decisório é favorável à aplicação de medidas de defesa comercial, e por

consequência de decisões que restrinjam o mercado brasileiro às importações, pode ser obtido

pela comparação em cada ano do volume de petições apresentadas pelo setor produtivo, como se

pode ver no gráfico a seguir:

Gráfico 4: Petições de investigação original de defesa comercial por ano

Fonte: Elaboração própria com dados disponíveis no site da SDCOM.
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O aumento das petições apresentadas no período 2011-2014 coincide com a vigência do

Plano Brasil Maior19 que prometeu ao setor privado a ampliação da defesa comercial por meio de:

redução de prazos nos processos de investigação de 15 para 10 meses, o combate à circunvenção

que estivessem reduzindo a eficácia de medidas de defesa comercial, e até mesmo a ampliação de

30 para 120 investigadores no órgão de defesa comercial. Assim, percebendo um cenário mais

receptivo, a indústria nacional se sentiu estimulada a promover novos processos de investigação

de defesa comercial.

Tal afirmação se coaduna com o quadro seguinte que demonstra quantas destas petições

foram aceitas pela SECEX como aptas a dar início a investigações:

Gráfico 5: Investigações originais iniciadas

Fonte: elaboração própria com dados disponíveis no site da SDCOM

Conforme destacado no próprio gráfico, no início da década de 2010, um volume

considerável de novos processos investigatórios foi iniciado, sendo que em 2013 todas as

petições apresentadas foram aceitas como aptas a iniciar investigações. Nos anos seguintes, há

19 https://www.dieese.org.br/notatecnica/2011/notaTec102PlanoBrasilMaior.pdf
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clara redução progressiva. Tal redução pode ser explicada pela recessão do período, com a

redução da atividade industrial. A reformulação do Ministério da Economia e de todo o sistema

administrativo de defesa comercial, com todas as incertezas geradas, pode explicar uma única

nova petição aceita pela SECEX em 2019.

Outro dado que pode ser relevante é a arrecadação anual decorrente da aplicação de

medidas de defesa comercial. Com informações obtidas por intermédio de solicitação pela via da

Lei de Acesso à Informação, a Secretaria Especial da Receita Federal apresentou as seguintes

informações, em milhões de reais por ano:

Gráfico 6: Arrecadação anual com medidas antidumping

Fonte: elaboração própria com dados fornecidos pela RFB em solicitação LAI

A aparente alta na arrecadação dos recentes anos 2020-2021 não leva à conclusão direta

de que ocorreu um aumento na incidência de medidas de defesa comercial. Isto porque coincidem

com período de alta valorização do dólar em relação ao real, além possível impacto no aumento

de importações no período.

Por outro lado, e ainda no campo da arrecadação de medidas de defesa comercial

incidentes sobre as importações, é de se observar que até 2015 era utilizada a natureza de receita

“1990.07.00 - Receita de Direitos Antidumping e dos Direitos Compensatórios”. De 2016 em
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diante, são registradas na rubrica de “Natureza de Receita 1990.05.10 - Barreiras Técnicas ao

Comércio Exterior”. Essa informação é curiosa, uma vez que a classificação das receitas como

uma barreira técnica ao comércio exterior pode dar argumentos a contestações de outros países de

que tais medidas estão sendo utilizadas com desvio de finalidade.

De fato, pelos dados objetivos disponíveis não é possível verificar se em anos passados as

medidas de defesa comercial foram efetivamente utilizadas como instrumento de protecionismo.

Da mesma forma, não foi possível constatar efetivo impacto da agenda de abertura comercial nos

processos decisórios em defesa comercial.

Ademais, é de se perceber que a quantidade de demandas contramedidas de defesa

comercial movidas contra o Brasil junto ao Órgão de Solução de Controvérsias da OMC tem se

mantido estáveis e raros se considerados a quantidade de medidas de defesa comercial aplicadas:

i) Dispute Settlement 30 de 1996 - Sri Lanka no caso de fibras de coco;

ii) Dispute Settlement 229 de 2001 – Índia no caso de bolsas de juta;

iii) Dispute Settlement 355 de 2009: Argentina em razão de resinas;

iv) Dispute Settlement 596 de 2020: Peru no caso dos filmes PET.

Isto é significativo no sentido de que apesar da grande quantidade de aplicação de direitos

antidumping, a sua fundamentação técnica tem sido de difícil contestação pelos países afetados.

4.1.4 Dados sobre Licenciamento de Importação

As licenças de importação são instrumentos regulatórios que possuem a finalidade de dar

conhecimento à Administração Pública de operações de importação antes que a mercadoria parta

de sua origem. Isto quer dizer que a depender da forma como é utilizada, é possível limitar,

desestimular ou eliminar a entrada de determinados produtos e inclusive com discriminação de

determinadas origens.
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Estando neste espectro, sua aplicação pode estar perfeitamente adequada aos acordos

internacionais firmados, em especial junto à OMC, como no caso de exigência para operações de

drawback. Por outro lado, a sua exigência diferenciada de acordo com o país exportador ou em

razão do preço representa transgressão frontal às normas internacionais.

Mesmo tendo em consideração o possível descumprimento das normas da OMC, no

período de 2011 a 2014, o governo brasileiro incluiu no âmbito do Plano Brasil Maior sob o título

“Defesa Comercial” medidas para fortalecer o indeferimento de licenças de importação com base

no preço das importações e o aumento da exigência de certificação compulsória20.

De todos os instrumentos de política de comércio exterior, as LIs são as mais elusivas em

termos de práticas protecionistas. Seus critérios e aplicações possuem menor grau de

transparência, uma vez que não dependem de atos normativos formais. Grande parte de sua

aplicação é alterada por modificações somente no sistema Siscomex. Assim, para que se possa

perceber modificações ocorridas nos últimos anos, é necessária a busca de dados que

indiretamente indiquem a redução de sua aplicação nas operações de comércio exterior. Somente

assim poderá se inferir se o número anual de licenças de importação se alterou devido à mudança

na orientação da política de comércio exterior.

Em consulta ao site do Siscomex, é possível extrair o quantitativo de LIs emitidas de 2019

a 2021, em cada mês:

20 https://www.dieese.org.br/notatecnica/2011/notaTec102PlanoBrasilMaior.pdf
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Gráfico 7: Licenças de importação por mês/ano

Fonte: elaboração própria com dados disponíveis no site do Siscomex

A redução é bastante significativa. Entretanto, é possível que outros fatores tenham

influenciado esta redução, em especial, a redução da produção industrial em razão da pandemia

da covid-1921, ou ainda a elevação do câmbio de dólar que desestimula as operações de

importação. Assim sendo, mesmo que não exista a disponibilidade de dados referentes aos anos

anteriores pode-se perceber que a exigência de licença de importação está em acentuado declínio.

De maior relevância são os dados referentes à quantidade de licenças de importação a

cada ano, de acordo com o tipo de tratamento administrativo que a justifica. Ou seja, em que

casos a Administração atuou neste período para que se efetivasse a redução de exigência de

licenças de importação. Encontramos dez categorias diferentes em que se exige a licença de

importação: em razão do produto, casos de drawback, permissão para importação de material

usado, importações beneficiadas por redução de alíquotas mas dentro de limites ou cotas,

produtos que possuem benefícios condicionados a exame de similaridade com produção nacional,

bens que fazem jus à imunidade tributária de papel destinado a livros, jornais e periódicos,

21 Segundo o Anuário de Comércio Exterior da SECEX 2020, o FMI estima que o PIB global se reduziu em 3,3%; e
a OMC avalia que o comércio internacional caiu 7%.
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importação de bem em reposição a outro anteriormente importado com defeito, e importação

realizada por determinadas empresas conforme o art. 15-B da Portaria SECEX nº 23, de 14 de

junho de 2011. O volume referente a cada categoria varia bastante, e para que se possa manter a

escala selecionamos a seguir os quatro mais relevantes em quantidades:

Gráfico 8: Quantidades de Licenças de Importação por tratamento administrativo (4 maiores grupos)

Fonte: elaboração própria com dados disponíveis no site do Siscomex

Os casos de drawback devem ser objeto de licença de importação independentemente da

política comercial. Isto porque trata-se de regime tributário pelo qual as empresas podem

importar insumos com suspensão ou isenção de imposto de importação, com o compromisso de

exportar os bens manufaturados em determinado período. Assim, como é a SECEX que autoriza

o benefício e deve fiscalizar o cumprimento dos compromissos firmados pelas empresas, a

licença de importação se mantém necessária.

A importação de material usado, em regra, é proibida pela legislação brasileira. Trata-se

de questão sanitária e ambiental. Entretanto, há 25 exceções, reguladas pela Portaria SECEX nº

23/2011, tais como partes e peças para manutenção de máquinas; bens culturais; máquinas,

equipamentos, aparelhos, instrumentos, ferramentas, moldes e contêineres para utilização como
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unidade de carga; veículos antigos de colecionador; heranças; dentre outros. Assim sendo, a

Licença de Importação também se mantém necessária nestes casos.

É exatamente no maior grupo, ou seja, em razão do tipo de produto que se pode observar a

grande diferença ocorrida. Nestes casos, a SECEX determinava que a importação de

determinados produtos específicos classificados em um código da Nomenclatura Comum do

Mercosul (NCM) deveriam estar sujeitos à licença de importação, pouco importando outras

características referentes à operação. Era exatamente nestes casos que a Administração agia para

interferir nos mercados, limitando a importação de determinados bens com barreiras não

tarifárias, como por exemplo, a aplicação de preços mínimos22.

Assim sendo, este é o mais concreto efeito resultante da mudança na política de comércio

exterior brasileira. A diminuição de hipóteses de exigência de licença de importação em razão do

produto foi de 795.574 em 2019 para 38.723 em 2021, o que demonstra que a proteção

não-tarifária da indústria doméstica se reduziu drasticamente.

Veja-se que segundo dados do Anuário de Comércio Exterior 2020, editado pela SECEX,

em razão da aplicação da Lei de Liberdade Econômica - Lei n° 13.874, de 20 de setembro de

2019 - aos procedimentos de licença de importação houve uma redução de 52% do estoque de

LIs em relação a 2019, impactando com maior previsibilidade e desburocratização um volume de

importações por volta de US$ 10 bilhões. Ainda segundo esse estudo, espera-se que a redução de

barreiras não econômicas reduza os custos de comércio exterior em 14,5%, com impacto mais

positivo do que a redução de alíquotas.

Um dado importante para se verificar os obstáculos na implementação da política é a

observação da atuação dos grupos de interesse no processo de conversão em lei da Medida

Provisória nº 1.040, de 2021. Percebe-se que foi retirado de seu texto original, proposto pelo

Ministério da Economia, artigo específico sobre a impossibilidade jurídica de controle de preços

na importação, qual seja:

22 Portaria SECEX nº 23: “Art. 30. O DECEX efetuará o acompanhamento dos preços praticados nas importações,
utilizando-se, para tal, de diferentes meios para fins de aferição do nível praticado, entre eles, cotações de bolsas
internacionais de mercadorias; publicações especializadas; listas de preços de fabricante estrangeiros consularizadas
no país de origem da mercadoria; contratos de bens de capital fabricados sob encomenda; estatísticas oficiais
nacionais e estrangeiras e quaisquer outras informações porventura necessárias, com tradução juramentada e
devidamente consularizadas”.
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Art. 7º Fica vedado aos órgãos e às entidades da administração pública federal direta e
indireta estabelecer limites aos valores de mercadorias ou de serviços correlatos
praticados nas importações ou nas exportações ou deixar de autorizar ou de licenciar
operações de importação ou de exportação em razão dos valores nelas praticados.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos regulamentos ou aos
procedimentos de natureza tributária ou aduaneira de competência da Secretaria Especial
da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia. (BRASIL, 2021).

Tal artigo foi retirado ainda na Câmara dos Deputados23 (em virtude do considerável

número de emendas apresentadas - Emendas nº 2, 11, 12, 91, 104, 143, 146, 189, 193 e 248 - é

possível perceber a força política do setor produtivo afetado e interessado no retorno do controle

de preços nas importações), e não há sinal de tentativa de reinclusão do dispositivo pelo governo

na tramitação no Senado Federal. Assim, o evidente movimento antagônico dos grupos de

interesse serve como indicativo da efetividade das medidas implementadas no sentido de se

eliminar a prática de controle de preços na importação, exatamente a barreira protecionista mais

difícil de ser detectada.

4.5 Dados sobre alíquotas do Imposto de Importação

Segundo avaliação do Banco Mundial as importações e exportações representam apenas

25% do Produto Interno Bruto do Brasil. Com base nesta classificação, o país seria a segunda

economia mais fechada do mundo, perdendo apenas para o Sudão do Sul24. Assim, cumpre

realizar diagnóstico da situação brasileira atual em relação aos países de porte semelhante.

Inicialmente, deve-se observar que alíquota média do imposto de importação brasileiro é de

13,41%, fazendo com que o país figure como a décima quarta maior dentre os países da OMC:

24

https://www.gov.br/secretariageral/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/publicacoes-e-analise/relatorio-de-conjunt
ura/abertura_comercial_para_o_desenvolvimento_economico.pdf. Acesso em: 22 nov. 2021.

23 https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2275840
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Posição País Alíquota

1 Fiji 20.8

2 Nepal 20.2

3 Djibouti 18.9

4 Gabon 18.9

5 Cameron 18.6

6 Chad 18.2

7 Solomon Islands 16.9

8 Sri Lanka 16.4

9 Central African Republic 16.0

10 Cabo Verde 14.5

11 Egypt 14.4

12 Saint Kitts and Nevis 14.3

13 Gambia 14.3

14 Brasil 13.4
Tabela 2: Alíquota média de imposto de importação de países da OMC

Fonte: Banco Mundial, 2017. Elaboração própria, com exclusão de países que não fazem parte da OMC.
Dados coletados em 26/11/2021.

Conforme dito anteriormente, a Constituição permitiu ampla discricionariedade ao Poder

Executivo para dispor sobre alíquotas de imposto de importação, dentre os limites mínimos e

máximos da lei. Entretanto, a adesão do país ao Mercosul retirou grande parcela da competência

legislativa tributária neste campo. A Tarifa Externa Comum que deve ser compartilhada por todos

os membros do bloco determina, em tese, qual a alíquota do imposto de importação.

Entretanto, existem diversas possibilidades e exceções para a justificada redução de

alíquotas. Mecanismos com a Lista de Exceções à TEC, regimes nacionais para bens de capital e

bens de informática e telecomunicações ou os regimes especiais para determinadas mercadorias

específicas (veículos, trigo, brinquedos e pêssego, por exemplo) abrem a possibilidade para que o

Brasil possua alíquota diferenciada de seus sócios no bloco. Mesmo assim, é possível verificar

que a média de alíquota brasileira é consideravelmente superior aos demais países mercosulinos:
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Tabela 3: Alíquota média do imposto de importação dos países do Mercosul

País Tarifa Média

Brasil 13,41%

Argentina 12,2%

Uruguai 9.9%

Paraguai 8,1%
Tabela 3: Alíquota média do imposto de importação dos países do Mercosul

Fonte: Banco Mundial (2019).

A situação fica ainda mais evidente quando se compara tal alíquota média com o Chile

(1%), Austrália (2%), México (3.3%), União Europeia (2,5%), e China (5.4%). Na contramão,

figura a situação recente dos Estados Unidos que em 2017 possuía alíquota média de 3,36% em

2017, e em 2019 figura com 8.7%25.

Segundo o Anuário de Comércio Exterior da SECEX 2020, a TEC nunca foi revisada

integralmente, em seus 25 anos. O GMC criou em 2019 o Grupo Ad Hoc para Analisar a

Consistência e Dispersão da TEC (GAHTEC), com a missão de criar uma proposta de atualização

da Tarifa Externa Comum, a ser negociada pelos países membros. Manifesta-se assim a diretriz

do bloco para que num futuro próximo a estrutura tarifária do Mercosul se torne mais adequada

aos padrões internacionais.

De fato, considerando a existência de mais de 10.000 linhas de produtos na NCM, o

espaço para redução tarifária brasileira é reduzido. As 100 posições que o Brasil tem direito de

excepcionar da TEC encontram-se no momento com apenas uma vaga.

É relevante notar que a partir de 2019, pela primeira vez, todas as novas exceções trataram

de redução de alíquotas, sem qualquer caso de aumento. Neste mesmo ano, segundo dados do site

da CAMEX, as reduções de alíquotas por intermédio do mecanismo de ex-tarifário aumentaram

em 44%, tendo por base o ano anterior.

25 https://wits.worldbank.org/tariff/trains/country-byhs6product.aspx?lang=en~. Acesso em: 22 nov. 2021.
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Observando a Lista de Exceções vigente na presente data (novembro de 2021) ainda há

poucos casos de alíquotas da LETEC superiores ao que consta da TEC: Alho (35%); Sardinhas

(32%) Vinhos (20%); Bicicletas (31,5%); e Coco Dessecado (55%). Isto quer dizer que das 100

posições que o Brasil tem direito a estipular unilateralmente e de forma discricionária exercer sua

política de comércio exterior, 94 bens estão com alíquotas reduzidas em relação à TEC.

Do levantamento de dados realizado em todas as Resoluções da CAMEX desde 2011 até a

presente data, foi possível perceber que a última vez que se utilizou uma posição da LETEC para

aumentar a alíquota do imposto de importação em relação à TEC foi por ocasião da Resolução nº

63, de 2018. Naquela ocasião, o colegiado aumentou para 14% a alíquota incidente sobre

máquinas de corte a laser, quando o percentual presente na TEC é de 0%. De certa forma é

sintomático que este item já tenha sido desonerado em outubro de 2020, pela Resolução GECEX

nº 111, de 2020 (8% de julho de 2021 e 4% a partir de dezembro de 2021).

A partir de 2020, como consequência da pandemia mundial da covid-19, o GECEX editou

a Resolução nº 17, de 2021, reduzindo a zero a alíquota do imposto de importação para bens

indicados pelo Ministério da Saúde que deveriam ser empregados na prevenção e no tratamento

da doença. Ainda que não resultasse diretamente da nova agenda de abertura da economia, a

proposta foi recebida sem resistências pelo colegiado, sendo ampliada diversas vezes. Até o

momento, o anexo da Resolução nº 17, de 2021, encontra-se com 666 itens com redução de

alíquota a zero. Isto somente foi possível com o argumento de que o Tratado de Montevidéu -

antecessor ao tratado de Assunção que criou o Mercosul - em seu Artigo 50 diz que nenhuma das

disposições do Acordo poderiam ser interpretadas para como impedimento à adoção e ao

cumprimento de medidas destinadas à proteção da vida a saúde das pessoas, dos animais e dos

vegetais.

Com este mesmo argumento, a Resolução GECEX nº 269, de 2021, veiculou a medida

mais profunda no campo das alíquotas do imposto de importação. De forma unilateral, o Brasil

reduziu em 10% as alíquotas do imposto de importação para todos os bens da TEC. Os bens que

se encontravam tributados pela alíquota de 2% passaram a sofrer a incidência de alíquota zero. A

justificativa alegada foi que, em decorrência da pandemia, houve um considerável aumento da
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pobreza, inclusive com impacto negativo na expectativa de vida dos brasileiros26, o que atrairia a

incidência do acima citado Artigo 50 do Tratado de Montevidéu. Assim, é de se notar que, apesar

de ter sido o mais amplo movimento de redução tarifária no período, não se trata de medida

definitiva sobre as alíquotas, mas sim, temporária uma vez que prevê sua vigência somente até

dezembro de 2022.

No sentido da redução sem prazo para término, o governo brasileiro vinha envidando

esforços junto aos parceiros do Mercosul para a redução linear em 10% de todas as alíquotas da

TEC27. Considerando que tal medida necessitaria de unanimidade entre os membros, nas várias

rodadas de negociação não se obteve consenso. Em consequência, o Brasil unilateralmente

decidiu por implementar a redução - invertendo a lógica do Mercosul de decisões consensuadas

entre os quatro membros do bloco.

27

https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/assuntos/comercio-exterior/publicacoes-secex/anuario/ar
quivos/anuario-2021_vf.pdf

26

https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/assuntos/camex/atas-e-resolucoes/gecex/atas/sei_me-21
378286-ata-de-6o-reuniao-extraordinaria.pdf
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5 RESULTADOS DAS ENTREVISTAS

As entrevistas foram realizadas no segundo semestre de 2021, com Secretários,

Subsecretários e Coordenadores-Gerais das unidades do Ministério da Economia que possuem

atribuição administrativa de implementar os diversos instrumentos de atuação do país no

comércio exterior. O propósito principal foi obter diálogos com potencial de produzir

conhecimento, permitindo aos entrevistados flexibilidade para que pudessem abordar quaisquer

ângulos que considerassem importantes sobre o tema e acontecimentos relevantes no período em

estudo. Assim, seguem as informações levantadas reunidas por tema.

5.1 Entrevistas sobre Medidas de Defesa Comercial

Para os entrevistados, os mecanismos de defesa comercial são uma ferramenta de garantia

do livre comércio, pois quando utilizados de forma técnica reduzem as fricções entre os países.

Assim, enquanto estiver dentro das regras da OMC afasta-se a pecha de protecionismo.

As entrevistas revelaram que no primeiro momento a divulgação do novo direcionamento

da política de comércio exterior provocou a saída de diversos servidores públicos das unidades

responsáveis pelas investigações de comércio exterior, por serem contrários à nova orientação.

Há relatos que a fusão entre o Ministério da Fazenda e o Ministério do Desenvolvimento,

Indústria e Comércio Exterior trouxe convergência aos processos decisórios, uma vez que as

investigações de defesa comercial eram conduzidas pelo então Departamento de Defesa

Comercial do MDIC, enquanto as investigações de interesse público ocorriam no Grupo Técnico

de Avaliação do Interesse Público (Gtip) da estrutura do MF, instituído por meio da Resolução

Camex nº 13, de 2012.

Alguns relatos apontam que no passado, as decisões sobre defesa comercial beneficiavam

setores em que a indústria doméstica se encontra em situação de monopólio ou oligopólio,
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impactando principalmente os insumos para cadeias produtivas maiores. Isto estaria indo contra o

interesse da sociedade, que poderia ter bens mais baratos e melhores com o fomento da

concorrência.

Os relatos justificam que o alto número de medidas de defesa comercial aplicadas entre

2012 e 2014, evidenciados no Gráfico 5, tiveram como causa o aquecimento da economia

brasileira neste período, e a existência de capacidade produtiva ociosa no resto do mundo, ainda

sob os efeitos da crise econômica de 2009.

Foi informado que de fato ocorreu alteração na relação entre a Administração e os

interessados neste tipo de processo. As modificações observadas demonstram que desde janeiro

de 2019 há um esforço para que estes processos tenham maior transparência, publicidade e

previsibilidade. Pelas manifestações colhidas, a defesa comercial deve ser primordialmente

técnica, ou seja, é de se evitar o componente político na tomada de decisão. Buscou-se dar maior

racionalidade aos procedimentos, para se evitar contenciosos judiciais e perante a OMC.

Por fim, as entrevistas reforçaram o que tem sido presente nas apresentações da SDCOM

em seminários28 e eventos junto ao setor produtivo: a afirmação de que “defesa comercial não se

confunde e nem é instrumento de abertura comercial”.

5.2 Entrevistas sobre Licenças de Importação

Pelo que se pode apurar nas entrevistas realizadas com os servidores públicos que atuam

na área, estão sendo revistos procedimentos e exigências que se encontram em vigor há mais de

cinquenta anos. Foi dito que existia na Administração Pública brasileira a diretriz de proteção ao

setor industrial doméstico, e o objetivo final de adensamento da cadeia produtiva.

Ainda que desde o início de 2019 já existisse a vontade política para a drástica redução de

exigência de LI, e em especial das licenças não automáticas, faltava fundamentação para

28

https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/assuntos/comercio-exterior/defesa-comercial-e-interesse
-publico/arquivos/apresentacoes-e-palestras/DefesaComercialeInteressePblico_SDCOMem20192020eperspectivaspa
ra20212022.pdf
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convencimento dos setores beneficiados sobre a necessidade de redução ou extinção de tais

procedimentos.

Os entrevistados revelaram que os maiores avanços ocorreram após a edição da Medida

Provisória nº 881, de 2019, convertida na Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019. A chamada

Lei de Liberdade Econômica exigiu que a Administração Pública fizesse a revisão do papel do

Estado regulador. Em especial, em seu art. 3º, há a vedação de atuação do Estado na definição

livre do preço de produtos e de serviços. Assim sendo, a alteração legal criou o ambiente possível

para que se acabasse com a prática de controle de preços, como evidenciado no Quadro 7, isto é,

a demonstração de queda nas LIs em razão do produto realmente decorreu da mudança de

objetivos da política.

Isto quer dizer que o novo arcabouço jurídico possibilitou que a Administração efetuasse a

eliminação de exigências e barreiras não tarifárias que não se mostravam evidentes.

Os entrevistados revelaram que houve efetiva mudança na cultura organizacional, o que já

se reflete nos números. A percepção é que se afastou a filosofia de que somente exportar é

importante. Percebeu-se que há intensa relação entre importação e exportação, ou seja, um

incremento nas importações é necessário para a redução dos preços dos bens produzidos no país,

e, em consequência, ganho de competitividade internacional.

5.3 Entrevistas sobre Alterações em Alíquotas de Importação

Foi amplamente citado pelos entrevistados que não se aproveitou o momento mais

propício para a promoção de profundas alterações na TEC nos primeiros “cem dias de governo”.

Ao citar que administrativamente a CAMEX foi desestruturada, afirmaram que todos os

funcionários e a maioria das funções e cargos de confiança foram perdidos. Isto porque durante a

transição do governo no final de 2018, houve a informação de que “a CAMEX seria

descontinuada”. Relata-se que quando o Decreto nº 9.745, de 2019, trouxe a nova estrutura

administrativa do Ministério da Economia, mantendo a CAMEX, funcionários da SAIN/MF e de
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setores do MPDG tiveram que ser lotados na Secretaria-Executiva, uma vez que todos os antigos

servidores do MDIC já haviam buscado alocação em outros órgãos.

A percepção dos entrevistados é que a redução permanente das alíquotas de imposto de

importação foi a grande promessa do governo federal ainda não totalmente realizada. Alguns

relatos apontam que a ideia dos recém-chegados era que “o Brasil manda no Mercosul” e que se

faria uma redução nas alíquotas do imposto de importação de 50% ou para o patamar médio

mundial de 5%. Entretanto, faltou o diálogo necessário com a sociedade, com o setor produtivo e

com os demais países parceiros.

Conforme demonstrado nas resoluções acima citadas, avanços ocorreram dentro das

exceções permitidas pela legislação do Mercosul. Os entrevistados citam que a CAMEX de fato

alterou procedimentos e decisões, em especial quanto i) à Lista de Exceções do Mercosul que a

partir 2019 não foi mais utilizada para a majoração de alíquotas, como feito no passado. ii) a

ampliação da redução das alíquotas incidentes sobre Bens de Capital (BK) e Bens de Informática

e Telecomunicações (Bit); e iii) a facilitação de redução a zero das alíquotas de imposto de

importação incidentes sobre bens relativos à prevenção e combate à pandemia da covid-19.

Passado o período, faltou “capacidade de gestão ao Ministério da Economia” para lidar

com os diversos interesses, por vezes conflitantes, e dentro do próprio ministério. Foi apontado

que áreas do atual Ministério da Economia, em especial as provenientes do antigo MDIC ou

permaneciam com a cultura organizacional de defesa da indústria doméstica (“acreditam no valor

da proteção para a manutenção de emprego e renda”), ou continuaram atuando dentro do governo

como representantes dos setores historicamente protegidos (repetindo frases do setor produtivo:

“o governo não pode escolher perdedores nacionais”).

A possível falha no momentum para a implementação de mudanças nas alíquotas de

importação foi relatada como resultado da decisão por se atribuir essa competência em janeiro de

2019 exclusivamente para o Secretário Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais,

excluindo-se do processo outros atores tradicionais. Em consequência, até a restituição das

atribuições para o GECEX, em outubro de 2019, tais medidas foram estancadas, sendo que

muitas das pretensões já haviam sido mapeadas desde o governo Temer, como mostram os

estudos feitos pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.
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Avanços pontuais foram conseguidos com a mudança interna de produção de

informações. Revelou-se que para conseguir vencer as resistências internas (indústria nacional) e

externas (demais países do Mercosul), a CAMEX iniciou o processo de produção de informações

de bens que não são produzidos em nenhum dos quatro países do bloco, a partir de dados que

apontam a ausência de emissão de notas fiscais nos códigos pesquisados. Dessa forma, cria-se

argumentação irrefutável para a redução de alíquotas em conjunto por todos os países do

Mercosul, por intermédio de Decisões do Grupo do Mercado Comum. Com essa iniciativa, foi

possível a redução de tarifas em todo o Mercosul para o setor aeronáutico, de remédios e

químicos. Ainda nessa toada, alterou-se o procedimento de busca ativa por contestadores dos

pleitos de redução tarifária - feito na época do antigo MDIC - passando-se a adotar o modelo de

consulta pública.

Foram lembrados como casos emblemáticos da implementação da nova política de

abertura comercial os casos do pedido de redução de alíquotas do imposto de importação sobre

brinquedos e sobre bicicletas. Nestas duas situações o GECEX decidiu inicialmente pela inclusão

dos bens na LETEC com drástica redução. Porém, posteriormente, por pressão dos setores

produtivos domésticos houve o retrocesso na medida, com a aplicação de reduções de 5% nas

alíquotas semestralmente.
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6 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Preliminarmente, é de se reconhecer que o período selecionado é curto para a produção de

medidas que efetivamente revertam dezenas de anos de protecionismo. Especialmente, o ano

2019 foi quase integralmente utilizado para a reformulação da Administração Pública - fusão dos

ministérios envolvidos na política de comércio exterior - e sua nova estrutura. Em consequência,

somente a partir da edição do Decreto nº 10.044, de 4 de outubro de 2019 a Câmara de Comércio

Exterior foi reativada em suas plenas atividades. Um dos entrevistados afirmou que a agenda de

abertura comercial seria impopular com alguns setores, e ficou em segundo plano aguardando a

prioritária reforma da previdência.

6.1 Sobre a Formulação e Estratégia da Política de Comércio Exterior

Todos os entrevistados confirmaram que a mensagem sobre uma nova direção para a

política de comércio exterior foi devidamente recebida e transmitida aos órgãos hierarquicamente

subordinados. Entretanto, passados três anos de governo, nenhum plano estruturado foi

elaborado. Conforme exposto acima, as políticas pretéritas de adensamento da cadeia produtiva

foram baseadas em planos de ação, com metas e iniciativas, como foram a Política Industrial

Tecnológica e de Comércio Exterior, de 2003, e a Política de Desenvolvimento Produtivo, de

2008.

No campo da formulação de diretrizes nacionais de política de comércio exterior, foi

criado pelo Decreto nº 10.044, de 2019, o Conselho de Estratégia Comercial (CEC) para propor a

estratégia da política de comércio exterior, com vistas à inserção do País na economia

internacional. São os membros do CEC: Presidente da República, Ministro da Economia,

Ministro da Casa Civil, Ministro da Defesa, Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e

Ministro das Relações Exteriores. Nos termos deste decreto, o colegiado deveria se reunir

semestralmente. Em 2021, sucessivas tentativas de marcação de reuniões foram adiadas e
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remarcadas29. Alguns entrevistados relataram que esta dificuldade de marcação de reuniões do

CEC demonstrou falta de engajamento do mais alto escalão do governo federal com a pauta de

abertura do comércio exterior.

A falta de planejamento para a política federal de comércio exterior fica mais evidenciada

quando se verifica que o Tribunal de Contas da União editou o Acórdão 391/201830,

recomendando “à Secretaria-Executiva da Câmara de Comércio Exterior – SE/Camex e à

Secretaria-Geral de Relações Exteriores (SG/MRE) , com base no art. 43, inciso I, da Lei

8.443/1992 c/c o art. 250, inciso III, do RITCU, que, conjuntamente, envidem esforços para

implantar e dar efetivo início às atividades do Comitê Nacional de Promoção Comercial –

Copcom, de que trata o art. 5º, § 22, do Decreto 4.732/2003, junto à Câmara de Comércio

Exterior (Camex)”. Explica-se: até outubro de 2019, era atribuição do Copcom propor ao

Conselho de Ministros da CAMEX diretrizes e estratégias para a política de promoção comercial

brasileira e acompanhar sua execução. Com a edição do Decreto nº 10.044, de 2019, além da

extinção do Copcom, tal atribuição passou a ser do CEC.

Internamente no âmbito da CAMEX há a cobrança pela formulação da estratégia de

comércio exterior. O Conselho Consultivo do Setor Privado da Camex (Conex), criado em 2003,

ficou inativo a partir de 2018, sendo reinstituído pelo Decreto nº 10.044, de 2019. Possui como

membros o Secretário-Geral das Relações Exteriores e o Secretário Especial de Comércio

Exterior e Assuntos Internacionais e mais 20 representantes da sociedade civil — entre

representantes de confederações (3), empresas (9), entidades de defesa de consumidores (2),

pesquisadores (5) e o ICC-Brasil. Em seu plano de trabalho aprovado em março de 202131,

aparece como primeiro item “Definição de estratégia ampla para a política comercial brasileira”.

Em sua descrição, o Conex enumera o que deveria constar:

31

https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/assuntos/camex/atas-e-resolucoes/conex/SEI_ME14602
004PlanodeTrabalho.pdf

30

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/391%252F2018%2520/%2520/DTRELEVANCIA%
2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=48a31070-e23d-11ea-a5b6-c12eb1f9d899

29

https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/assuntos/camex/calendario-de-eventos/cec/3a-reuniao-or
dinaria-do-conselho-de-estrategia-comercial
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I) Revisão da Tarifa Externa Comum;
II) Escalada Tarifária;
III) Mercados prioritários para a celebração de acordos de comércio, investimentos e de
não bitributação;
IV) Modelo de inserção das empresas brasileiras nas cadeias globais de valor;
V) O papel da Ásia na política comercial brasileira;
VI) Instrumentos de coordenação intergovernamental no tema promoção comercial.

Apesar de tais recomendações, não há estratégia ou plano de ação evidente e publicizado

e, conforme relatado nas entrevistas realizadas, todas as modificações ocorridas foram elaboradas

bottom-up, ou seja, o corpo técnico dos órgãos é que propôs aos superiores hierárquicos as ações

que poderiam ser realizadas com tendência de se reduzir o protecionismo estatal. Dessa forma,

transparece que os instrumentos de política de comércio exterior no período 2019-2021 foram

utilizados de forma errática, sem objetivos claros e expressos, e com ausência de metas e

indicadores - o que caracterizaria a existência de uma estratégica clara e pública.

6.2 Sobre a Implementação da Política pelo Ministério da Economia

Ainda assim, algumas medidas concretas são perceptíveis. A área que teve profundas

alterações em razão da nova agenda de abertura comercial foi a de exigência de licenças de

importação. Os números demonstram forte redução no volume de licenças, em especial em 2021.

Apesar da dificuldade de se localizar atos normativos que evidenciem a redução de barreiras

não-tarifárias, é possível apontar medidas como a Portaria ME nº 7.058, de 202132, que eliminou

barreiras burocráticas para a “importação de mercadoria estrangeira idêntica, em igual quantidade

e valor, que se destine à reposição de outra anteriormente importada e que tenha apresentado

defeito técnico após o seu desembaraço aduaneiro”. Outras evidências podem ser aferidas pelas

32 http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=118569
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reações dos setores industriais domésticos que buscam por meio de projetos de lei reinstituir

barreiras para controle de preços.

Os números sobre medidas de defesa comercial não refletem mudanças concretas. A

legislação determina que após cinco anos, todas as medidas aplicadas devem ser revistas. Isto

quer dizer que, em grande parte, os processos analisados no período 2019-2021 refletem revisões

de fim de período de medidas aplicadas em 2013-2015, quando de fato se pode constatar a

existência de um pico de incidência de aplicação de direitos de defesa comercial. Chama atenção

o fato de que o Brasil é o quinto país em estoque de medidas aplicadas quando sua participação

no comércio mundial é de 1%33.

Ainda que no campo das medidas de defesa comercial a agenda de abertura comercial não

seja a grande responsável pelas mudanças ocorridas no período, a retirada do aspecto político do

processo decisório diminui a possibilidade de sua utilização para fins protecionistas. Decisões

com critérios mais transparentes e mais técnicos evitam a interferência de lobbies e grupos de

interesse.

Se as altas alíquotas de imposto de importação são verificáveis em comparação com os

demais países do mundo, as iniciativas de redução também restaram evidentes. Embora a maior

barreira seja a legislação do Mercosul, e a oposição dos demais membros do bloco, a resistência

dos setores internos à mudança é igualmente impeditiva de mudanças. Algumas das mais altas

alíquotas, e que tiveram pleitos de redução atendidos inicialmente pelo GECEX (brinquedos34, e

bicicletas35, como apontado pelas entrevistas) tiveram que ser revertidas, e suas aplicações foram

diferidas no tempo.

35

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2021/03/17/ministerio-da-economia-volta-atras-em-decisao-que-reduzia-o
-imposto-de-importacao-de-bicicletas.ghtml

34

https://oglobo.globo.com/economia/governo-volta-atras-decide-reduzir-tarifa-de-importacao-de-brinquedos-de-forma
-gradual-24749995

33

https://www.comexdobrasil.com/brasil-tem-participacao-marginal-no-comercio-mundial-de-servicos-com-apenas-06
-do-total-das-transacoes/#:~:text=Da%20Reda%C3%A7%C3%A3o%20(*)%20Bras%C3%ADlia%20%2D%20D%
C3%A9cima,global%20de%20exporta%C3%A7%C3%B5es%20e%20importa%C3%A7%C3%B5es.
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De qualquer forma, é relevante a informação de que no período em evidência no presente

estudo não mais foram aceitos pleitos de majoração de alíquotas, com o último caso levado a

termo em setembro de 2018.

Os setores de bens de capital e de bens de informática e telecomunicações, que no passado

contavam com normatização mais restritiva para a concessão de benefícios, podem ser apontados

como a área mais afetada concretamente pelas medidas de redução tarifária. Inicialmente, pela

edição da Portaria ME nº 309, de 2019, que, como dito acima no item 5.1, reduziu a possibilidade

de contestação pela indústria nacional nos processos de exame de produção nacional equivalente.

Os números do Quadro 3 demonstram significativo aumento no número de códigos NCM

beneficiados com redução a zero de alíquotas, que pela aplicação da TEC seriam de 16% e 14%

para Bit e BK, respectivamente.

Além da redução individualizada para bens sem produção nacional equivalente, o GECEX

reduziu de forma linear para todos os bens classificados como Bit e BK a alíquota do imposto de

importação em 10%, com redução a zero daqueles que constam na TEC como 2%, promovidas

pela Resolução nº 173, de 18 de março de 2021, posteriormente alterada pelas Resoluções nº 183

e nº 266, de 2021. Para tanto, a CAMEX utilizou da exceção existente na legislação do Mercosul

para as alíquotas de bens de capital e bens de informática e telecomunicações. Segundo dados da

própria CAMEX, essas reduções afetaram 924 produtos, impactando 15% das importações totais

anuais. Tais medidas geraram reação por parte da indústria nacional36, que alega que tais reduções

causarão impacto negativo nos empregos nacionais, que não foram reduzidos os custos nacionais

de forma a tornar o produto brasileiro mais competitivo e que a medida foi tomada

unilateralmente pelo governo, sem a devida oitiva dos setores afetados. Grupos de interesse

pressionaram o Congresso Nacional, que criou o Projeto de Decreto Legislativo de Sustação de

Atos Normativos do Poder Executivo37 que propõe sustar a Resolução GECEX nº 173, de 18 de

março de 2021. Nota-se que desde sua proposta em março de 2021, o citado projeto de Decreto

Legislativo não teve qualquer movimentação.

37 https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2274595

36

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/economia/reducao-no-imposto-de-importacao-para-bens-de-capital-
e-eletroeletronicos-atinge-15-das-importacoes-brasileiras/
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Assim sendo, os dados coletados apontam que não se trata de mera retórica o processo de

abertura comercial brasileira. A principal medida, ou seja, uma significativa redução de alíquotas

do imposto de importação, pode não ter sido tão intensa como a prometida, mas avanços

verificáveis ocorreram: i) redução das exigências de licenças de importação; ii) redução linear

para o setor de Bens de Capital e Bens de Informática; c) redução horizontal de dez por cento das

alíquotas de importação brasileiras.

Para os setores econômicos que contavam com algumas das alíquotas mais altas previstas

na LETEC, duas medidas se destacam: i) a CAMEX não aceita mais pleitos de majoração de

alíquotas; e ii) há determinação para os agentes envolvidos de se reduzir de forma gradual no

tempo as alíquotas que se encontram nos patamares mais altos da LETEC. Nestes casos foi

estabelecido paradigma de redução semestral, dando tempo para ajustes da indústria doméstica no

sentido de se preparar para uma concorrência mais intensa (caso do setor de brinquedos -

Resolução GECEX nº 121, de 2020, e do setor de bicicletas - Resolução GECEX nº 159, de

2021).

Já a aplicação de medidas de defesa comercial foi impactada mais pela mudança de

pessoas e de cultura organizacional do que pela agenda de abertura. A fusão do Ministério da

Fazenda e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior no novo Ministério

da Economia aproximou equipes, harmonizou conflitos internos e deu uma única orientação para

a aplicação de tais medidas. Por meio de manuais e atos normativos aplicou-se mais

previsibilidade e transparência para todos os setores envolvidos. Ao fim, foi possível aferir que os

agentes administrativos repetem de forma uníssona o mantra “medidas de defesa comercial não

são instrumento para abertura da economia”. A contrario sensu, demonstra-se que se um dia já

serviram para o protecionismo, agora não mais.

De certa forma, a luta por redução de alíquotas colocou a existência do Mercosul em

risco, dada a amplitude da divergência existente entre os membros sobre o tema. Em especial,

mostra-se que a TEC é incompatível ou pelo menos se encontra desatualizada em relação às

demais alíquotas aplicadas pelo mundo, seja em comparação com países da OCDE, seja com os

demais países latino-americanos.

No campo das barreiras não tarifárias, a redução das exigências de licenças de importação

é o maior sucesso da agenda, embora também seja a menos visível. Além dos números em queda
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acentuada de LIs, outro dado que torna evidente a real mudança ocorrida é a reação dos setores

industriais afetados. O antigo lobby feito desde a época do império pela seminal indústria

brasileira de têxteis e chapéus, se mantém até os dias de hoje38, exercendo pressão agora sobre o

Poder Legislativo (em vez do Poder Executivo como historicamente realizado) para reverter as

ações da Secretaria de Comércio Exterior que possuem como objetivo eliminar a reserva de

mercado criada pelas licenças de importação com controle de preços de referência.

É de se destacar que em relação à elaboração das ações de abertura da economia, os

relatos apontaram que a mensagem sobre a nova agenda de abertura da economia foi

devidamente transmitida pelos superiores hierárquicos aos diversos níveis de execução do

Ministério. Entretanto, não ocorreu planejamento, com princípios, iniciativas, metas ou objetivos

claros. A definição do que deveria ser feito foi "debaixo para cima”, ou seja, o corpo técnico, em

especial os servidores públicos que já se encontravam na estrutura dos ministérios fundidos, é que

indicou aos superiores os campos de atuação administrativamente e juridicamente possíveis para

focar a atuação e a produção de resultados.

Como já descrito anteriormente, o Decreto nº 10.044, de 2019, criou o CEC, colegiado

liderado pelo Presidente da República e composto por diversos ministros, com a finalidade e

atribuição de comandar a estratégia nacional de comércio exterior, hierarquicamente superior ao

GECEX - colegiado de execução da estratégia.

Entretanto, até fevereiro de 2022, o CEC não cumpriu com sua primeira atribuição

presente no Decreto nº 10.044, de 2019, qual seja a de “propor a estratégia e as diretrizes da

política de comércio exterior, com vistas à inserção do País na economia internacional”. Se o

colegiado de mais alta hierarquia na estrutura administrativa da União não formulou ou não

publicou plano estratégico para direcionar as decisões sobre comércio exterior, isto quer dizer que

todas as decisões tomadas nestes três anos, ou seja, desde o fim da vigência do Plano Nacional de

Exportações que perdurou até dezembro de 2018, foram tomadas sem objetivos, sem metas, sem

indicadores, e por fim, sem planejamento.

Não há evidências, portanto, de que a política de abertura da economia brasileira tenha

passado por formulação estratégica durante o período estudado. Ao contrário de ciclos anteriores

38

https://politicalivre.com.br/2021/06/com-lobby-da-industria-camara-avalia-retomar-barreira-a-produtos-importados/#
gsc.tab=0
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que contaram com planos e programas amplamente discutidos e divulgados, a partir de janeiro de

2019 a tomada de decisão e a execução da política se baseou em ideias e percepções individuais

ou em oportunidades surgidas no período. Sem um planejamento claro, as ações foram

executadas sem objetivos e indicadores explícitos.

Sem a orientação de uma estratégia de abertura comercial, observa-se, portanto, que o

caminho será longo para a pretendida abertura comercial. É de se ter em mente ainda que o ciclo

de implementação de políticas públicas é, na maioria das vezes, irracional e não-linear. Assim se

verificou ocorrido na área de comércio exterior, com importantes lições para o campo da

Administração Pública, o que se tenta documentar com o presente trabalho.

73



7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quando se iniciou o presente trabalho, estava em curso o processo de implementação de

um novo paradigma para a política de comércio exterior brasileira. A proposta de abertura com a

redução das barreiras existentes era presente nos discursos, mas esparsa em ações. Se discursava

sobre a integração da economia brasileira nas cadeias globais de valor, mas poucos resultados

eram verificados.

Neste sentido, nosso objetivo geral foi o de identificar as ações concretas de realização da

agenda, bem como aferir os obstáculos presentes na jornada. Diante disso, entende-se que

conseguiu-se atender a tal objetivo, uma vez que os dados quantitativos e qualitativos realizados

apontam não só mudanças legislativas sobre o tema, mas principalmente alteração da cultura

organizacional administrativa. Inclusive a mudança de prioridades demonstrou a alteração sobre

quais deveriam ser os valores públicos entregues à sociedade por tais políticas. Quanto aos

objetivos eleitos foram apontados os empecilhos jurídicos, em especial os provenientes do

Mercosul, e os lobbies de setores afetados que buscaram neste período sensibilizar o parlamento

para barrar atos do Poder Executivo. O principal obstáculo evidenciado foi a falta de patrocínio

superior, expressado na ausência de uma estratégia definida pelo colegiado máximo da CAMEX,

que poucas vezes se reuniu, demonstrando que o tema não era realmente prioritário.

Quantos aos objetivos específicos apontados, pode-se dizer que o histórico legislativo, a

comparação da alíquota do imposto de importação com outros países, e os diversos programas e

planos focados somente na exportação indicam que, de fato, a política de comércio exterior

brasileira até dezembro de 2018 se pautou pela proteção da indústria nacional, em detrimento da

redução de custos pela importação de bens a menor custo. A alteração ocorrida na agenda restou

caracterizada, bem como a mudança de comportamento decisório das unidades de execução do

Ministério da Economia o que se refletiu nos números levantados e nas entrevistas realizadas.

Em consequência, é possível responder que efetivamente a política de comércio exterior

se alterou. Isto porque, nos três instrumentos pesquisados, atestou-se profundas modificações. No

campo da defesa comercial, houve efetiva mudança de cultura organizacional - com a introjeção

da ideia de que a aplicação de direitos não deve ser utilizada como forma de impedir a
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concorrência, mas sim da defesa da concorrência isonômica. Quanto à utilização de licenças de

importação como barreira não tarifária, os dados são mais impressionantes. As medidas

normativas introduzidas desde janeiro de 2019 reduziram drasticamente a aplicação deste

procedimento em razão de preço e produto, e representam o maior sucesso da nova política. Já no

campo da redução de alíquotas do imposto de importação os resultados foram pouco

representativos e temporários. A necessidade de consenso entre os países do Mercosul justifica a

dificuldade de reduções drásticas e unilaterais por mera mudança de paradigma ocorrida no

governo federal brasileiro. Ainda assim, há casos significativos, principalmente o aumento nas

concessões de redução para os bens de informática e telecomunicações e bens de capital.

Importante dizer que uma alteração lateral ocorrida nos órgãos pesquisados facilitou o

levantamento de dados referentes à atuação da administração pública em comércio exterior. Os

portais de transparência ativa e os dados abertos constituíram facilitadores do presente estudo.

Por outro lado, dois fatores externos representaram dificuldades na utilização destes dados como

resultantes diretamente das modificações na política: os efeitos da pandemia de COVID-19 e a

alta do câmbio do dólar em relação ao real. Estes dois acontecimentos externos podem ter afetado

os números presentes em todos os levantamentos realizados, e não foi possível, por limitações

técnicas, excluí-los.

De qualquer forma, a abertura comercial é um processo longo e complexo. Depende não

só de fatores políticos e econômicos internos, mas também está profundamente ligado aos

cenários exteriores. Assim sendo, é difícil prever se esta tendência será mantida, não só pelos

ventos políticos, mas principalmente porque a maioria das medidas já implementadas possui

como prazo final dezembro de 2022. Ademais, a pandemia da covid-2019 causou interrupção nas

cadeias globais de produção e abastecimento, da qual o comércio internacional ainda não se

recuperou. Assim, é possível que se reverta num futuro próximo a priorização das importações

como estímulo às exportações, ou seja, retornar-se-á ao paradigma de adensamento das cadeias

produtivas nacionais, para reduzir a dependência de produtos manufaturados estrangeiros.
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ANEXO ÚNICO

1) Nome e formação acadêmica? (apenas para registro próprio e perfil pois é garantido o

anonimato aos entrevistados)

2) Há quanto tempo você trabalha nesta área? Como você foi lotado nesta (Coordenação,

Secretaria, Subsecretaria)?

3) Quanto a sua área contribui para a “abertura ou o fechamento” da economia brasileira para o

comércio exterior?

4) Como era a sua área de atuação até dezembro de 2018?

5) Em janeiro de 2019, o Ministro da Economia anunciou uma nova orientação para a agenda da

política de comércio exterior. Como isso chegou até você? Houve um endereçamento formal à

equipe?

6) Essa nova orientação de política do comércio exterior recebeu na sua área algum

planejamento? Foi traçada alguma estratégia?

7) Nestes dois anos e meio, qual o caso você apontaria como grande sucesso da nova agenda?

8) E qual caso houve frustração das ações?

9) Quais seriam os principais obstáculos para a implementação dessa agenda?

10) Há outra pessoa que você poderia me indicar para conversar sobre esse tema?
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