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1. Introdução
Este brief discute, de forma estilizada, as relações entre políticas comerciais e industriais, de um lado,
e políticas ambientais e climáticas de outro, focando no trade off potencial entre os objetivos de
fomentar a produção doméstica de bens ambientais e de acelerar a reconversão verde da indústria
através da importação daquele tipo de bens.
Para tanto, recorre-se a relatório recentemente publicado, em que a competitividade atual e potencial
do país em um conjunto de quase 300 bens ambientais é avaliada e comparada com a de outros países.
O Brasil aparece como uma economia com limitadas vantagens comparativas em bens ambientais,
especialmente em produtos industriais. Além disso, são reduzidas as perspectivas de desenvolvimento
de novas vantagens comparativas dentro do conjunto de bens ambientais.
As implicações destas constatações para a política comercial e industrial brasileira são significativas,
especialmente em um cenário em que a indústria seja chamada a contribuir, com a redução de
emissões, para objetivos climáticos do país.

2. Transição verde e políticas industriais
A transição para uma economia de baixo carbono requer o recurso a diferentes instrumentos e
medidas de política que seguem lógicas específicas: mecanismos de mercado, comando e controle,
instrumentos de informação e padrões e standards mandatórios e voluntários. Na visão da OCDE,
estratégias nacionais de transição para a economia verde (OCDE, 2010) deveriam incluir:
●

a remoção de barreiras à transição verde, o que inclui notadamente a reforma de subsídios
ambientalmente nocivos – como aqueles outorgados aos combustíveis fósseis em muitos
países – e a remoção de barreiras ao comércio de bens e serviços ambientais;

●

a implementação de medidas para lidar com a agenda de transição para uma economia de
baixo carbono, que inclui questões e preocupações relacionadas aos efeitos da transição sobre
a competitividade internacional dos produtores domésticos e sobre a distribuição de renda. O
CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism – recentemente adotado na União Europeia é
uma medida que se insere nessa categoria de políticas; e

●

a promoção da mudança de trajetória da economia, através de políticas que incentivem e
acelerem a introdução e difusão de tecnologias verdes, de padrões de consumo compatíveis
com as metas de redução de emissões de carbono etc. Também nesse caso a União Europeia
vem tendo papel pioneiro no estabelecimento de normas que promovam a transformação de
padrões de produção e consumo.
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No que diz respeito a esse terceiro vetor da transição verde, a agenda de mitigação de emissões se
traduz em requerimentos de reconversão e de adaptação a novos padrões tecnológicos, a ser aplicados
aos processos produtivos e à utilização de energia e de insumos de diferentes setores.
Lograr que este processo se desenvolva requer que os incentivos econômicos associados aos
investimentos e inovação estejam alinhados com os objetivos de redução das emissões da indústria, o
que raramente ocorre. É esse o objetivo perseguido pelo sistema europeu de comercialização de
emissões e pela precificação do carbono, de maneira geral.
Supondo que os incentivos favoreçam a descarbonização da indústria através da adoção de novos
equipamentos, serviços e tecnologias mitigadoras de emissões, a demanda por tais bens pode, em
princípio, ser atendida pela compra junto a fornecedores domésticos ou estrangeiros.
Em um cenário onde os incentivos econômicos estão alinhados com os objetivos da transição verde, a
redução dos custos de importação de bens e serviços ambientais pode ser instrumento poderoso para
promover a “reconversão verde” da indústria, garantindo sua contribuição a objetivos nacionais de
redução de emissões, sem afetar negativamente a sua competitividade.
De fato, a importação de bens e serviços ditos ambientais pode contribuir duplamente para garantir
(ou aumentar) a competitividade dos setores que os utilizam em seu processo produtivo. De um lado,
ao favorecer a moderação dos custos da transição verde. De outro, ao capacitar os setores usuários
para atender os novos requerimentos técnicos, ambientais e climáticos que moldarão crescentemente o
acesso aos mercados internacionais (o que também é fator de competitividade).
Ao se adotar esta opção de política de incentivo à reconversão industrial verde, não aparecem como
objetivos a promoção do desenvolvimento de produtores domésticos daquelas tecnologias.
Na realidade, este é um objetivo de política que não remete diretamente à meta de redução das
emissões e à “reconversão verde” da indústria, mas a opções e preferências de política industrial. Não
por acaso, a agenda a ela associada contempla em boa medida os dilemas e desafios das políticas de
inovação e industriais: custos da seletividade setorial, implicações para setores usuários dos bens
promovidos pelas políticas industriais etc.
No caso dos bens ambientais, o tema merece especial atenção. De fato, como os produtos ambientais
são, em grande medida, bens de capital e suas partes e peças utilizados por uma vasta gama de setores
produtivos, o impacto potencial de políticas setoriais voltadas para aqueles produtos sobre a
competitividade dos demais setores produtivos não pode ser minimizado, especialmente quando a
indústria enfrenta o desafio da modernização verde.
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Nesse sentido, uma política industrial que discrimine favoravelmente setores produtores de
equipamentos verdes através de mecanismos de proteção contra a concorrência doméstica e externa
pode onerar e retardar o processo de modernização e reconversão verde da indústria, além de gerar
custos significativos para toda a economia.
Esse argumento encontra respaldo em autores1 que se indagam sobre o papel das políticas estatais na
criação de competitividade de novos setores verdes na indústria – no caso, setores de equipamentos
para a produção de energia renovável. De que depende a emergência destes setores: do apoio estatal
ou eles emergem a partir de complexas constelações de expertise industriais inter-relacionadas?
Para os autores, o apoio estatal ao desenvolvimento doméstico de setores de energia renovável ajuda a
desenvolver a competitividade internacional, mas tal apoio funciona melhor quando a economia
doméstica já tem a constelação de capacitações, indústrias e instituições que são precursores da
criação dos novos setores industriais verdes.
Países com setores que requerem competências e têm características institucionais próximas às
necessárias para as indústrias verdes têm mais facilidade para evoluir na direção destas. É o caso da
Alemanha e Dinamarca, que tinham historicamente setores competitivos de engenharia e maquinaria
de alta precisão, o que lhes conferiu posições muito vantajosas para o desenvolvimento de
equipamentos de geração de energia eólica. O sucesso destes países parte de posições domésticas
consolidadas, que lhes permitiram atuar como first-movers. O corolário desta constatação é que
second-tier followers não partem da mesma base de posicionamento e enfrentarão competição
internacional muito mais intensa.
Portanto, para os autores, o vínculo entre apoio doméstico ao desenvolvimento de setores verdes e
geração de competitividade internacional nestes setores somente se concretiza em economias dotadas
de um pool de competências e qualificações que as habilitam a criar e consolidar – a custos
relativamente baixos – novas vantagens comparativas.
Mas o estabelecimento deste vínculo também seria condicionado pelas características dos setores
verdes apoiados. Assim, os autores observam que os resultados do apoio estatal na Europa a
equipamentos de energia renovável foram muito heterogêneos segundo os setores, tendo a correlação
entre apoio estatal e desenvolvimento de competitividade internacional sido observada apenas no caso
da energia eólica, cujos equipamentos são menos tradeables do que os relacionados à energia solar.

1

Ver, por exemplo, Huberty, M. e Zachmann, G. (2011) - Green exports and the global product space: prospects
for EU industrial policy, Bruegel working paper 2011/07.
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A prudência na promoção – especialmente com recurso à proteção comercial – de setores produtores
de bens ambientais é reforçada por Garsous e Worack (2021), com base em análise dos requisitos
tecnológicos para a produção de turbinas eólicas:
“Only a small number of companies, located in a few countries, have specific technological
expertise in wind turbine manufacturing. New quantitative analysis shows this expertise to be
a significant driver of trade in wind turbines. Moreover, countries’ wind power generation
efficiency is shown to depend on access to higher quality wind turbines available in
international markets. Trade in wind turbines thus provides access to technologies with a
level of efficiency that cannot be replicated domestically in importing countries. These results
have important policy implications: i) barriers to trade in wind turbines are also barriers to
the dissemination of key environmental technologies which are not otherwise widely
available; ii) trade-discriminatory measures can also negatively impact non-manufacturing
job creation in the renewable sector, as this relies on the continuous deployment of wind
energy, which in turn depends on access to high quality turbines from international markets;
and iii) policies should not focus on the creation of national champions, but rather on
ensuring that domestic firms can apply their specific capabilities to new opportunities in the
global value chains of renewables industries”2.

3. Brasil: posição competitiva dos produtores de bens
ambientais
No Brasil, há iniciativas de promoção de setores industriais verdes – como o produtor de
equipamentos de geração de energia eólica – que combinam proteção seletiva contra importações,
financiamento a custos e em condições favorecidas e requisitos de conteúdo local. À grande maioria
de bens industriais classificados pela OCDE como ambientais (ver Box 1) são impostas tarifas de
importação em torno de 14%, levando muitas empresas envolvidas em projetos de investimento em
energia renovável a solicitar exceções pontuais à aplicação das tarifas – os chamados ex-tarifários.
Essas questões levam à necessária discussão acerca da competitividade dos setores produtores de bens
ambientais no Brasil. Até que ponto a “reconversão verde” da indústria pode se apoiar na produção
doméstica de bens ambientais? Políticas voltadas para nacionalizar a produção de bens ambientais
podem comprometer objetivos ambientais e climáticos?

2

Grisous, G. e Worack, S. (2021). Trade as a channel for environmental technologies diffusion: the case of wind
turbine manufacturing industry, OECD Trade and Environment Working Paper 2021/01,
https://dx.doi.org/10.1787/ce70f9c6-en
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A resposta a tais questões depende, em boa medida, da avaliação que se faça do status quo
competitivo dos setores produtores de bens ambientais no Brasil e de seu potencial de competitividade
internacional3.
Um relatório recentemente publicado (dezembro de 2021) pela Universidade de Oxford, em parceria
com o banco de investimentos Lombard Odier, sob o título Predictors of Success in a Greening World,
aborda essas questões para um conjunto de países selecionados, entre os quais o Brasil. Seu objetivo
principal é:
“to identify which countries are specialising in high-growth green industries; which
countries are laggards (…). Regions that manage to capture market share and high
value components of relevant supply chains will likely be best placed to benefit
economically, while those that continue to focus on and specialise in declining dirty
sectors risk being left with stranded assets”4.
Apesar da limitação relacionada ao nível de desagregação em que são definidos os bens ambientais. a
OCDE elaborou – a partir de listas de bens apresentadas pelos participantes das negociações na OMC
e na APEC – a CLEG (Combined List of Environmental Goods), que reúne 248 produtos a seis
dígitos. A CLEG contempla exclusivamente bens industriais – é utilizada, em estudos da OCDE –
inclusive na área de comércio internacional –, como lista de referência de bens ambientais e é
composta, em grande medida, por bens de capital, partes e peças, dos capítulos 84, 85 e 90 do Sistema
Harmonizado de classificação de mercadorias.

3

O fato de estas discussões serem marginais no Brasil deriva, pelo menos em parte, da percepção, na esfera
governamental e, mais ainda, do setor privado, de que os compromissos climáticos do Brasil podem ser
alcançados sem redução de emissões pela indústria. Isso tem permitido ao setor industrial brasileiro manter-se
a relativa distância da agenda ambiental e climática global, gerando poucos incentivos para que temas
associados a esta agenda fossem incluídas entre suas prioridades.
4
University of Oxford e Lombard Odier (2021). Predictors of success in a greening world.
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O relatório da Universidade de Oxford / Lombard Odier recorre a uma lista algo maior do que a da
OCDE, composta de 295 produtos e na qual são incluídos bens de origem agrícola (etanol, por
exemplo)5 e bens industriais não incluídos na lista da OCDE – especialmente produtos da cadeia
química. Para a avaliação da competitividade atual e potencial dos bens ambientais dos países
considerados, o relatório utiliza alguns indicadores baseados em dados de exportação (daqueles países
e mundiais)6.
O principal desses indicadores é o índice de Vantagem Comparativa Revelada (VCR), que relaciona a
participação de um produto nas exportações de determinado país com a participação do mesmo
produto nas exportações mundiais. Se o indicador é maior que um, diz-se que o país tem VCR naquele
produto.

5

Trata-se de bens classificados como ambientalmente preferíveis com base em sua utilização final e em
características de descarte. Na lista do relatório da Oxford / Lombard Odier, o etanol, o sisal e telhas ou pisos
de bambu são incluídos nessa categoria, não contemplada na CLEG.
6
Os dados e indicadores “verdes” que servem de base para o relatório, desagregados por países e produtos,
encontram-se no site www.green-transition-navigator.org. Dados de comércio internacional por países e
produtos provêm da base de dados BACI.
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No relatório, um país é considerado competitivo em determinado bem ambiental caso tal produto seja
exportado e tenha índice de VCR maior que 1. Apenas produtos exportados com VCR >1 são
considerados competitivos pelo relatório e apenas para tais produtos são calculados os indicadores de
complexidade verde atual e potencial descritos em seguida:
●

Índice de complexidade verde (ICV) do produto: mede o número e a complexidade (uma
proxy

para

a

complexidade

tecnológica)

dos

produtos

ambientais

exportados

competitivamente pelo país.
●

Índice de complexidade verde potencial (ICVP): mede a “proximidade” média de cada país
em relação a produtos ambientais complexos que ainda não são exportados competitivamente.
É um indicador antecedente do ICV futuro7.

O relatório contempla sete “casos” nacionais: Brasil, China, EUA, Austrália, Singapura, Suíça e
Emirados Árabes Unidos, cabendo aos EUA a primeira posição entre eles, hoje fortemente ameaçada
pelo crescimento da China na exportação de bens ambientais e pelo potencial de expansão do país na
exportação de bens verdes de alta complexidade. Juntamente com Austrália e Suíça, o Brasil pertence
ao grupo de países que teriam perdido “competitividade verde” nos últimos 25 anos.
O ranking dos países, construído a partir dos dois principais indicadores adotados, traduz a evolução
de seu desempenho na exportação do conjunto de bens ambientais desde 1995, bem como o potencial
de integração à pauta de vendas externas de novos produtos verdes, “próximos” aos já exportados. No
entanto, ao se analisar subgrupos de produtos ambientais, como, por exemplo, aqueles utilizados na
produção de energia eólica e solar, esse ranking pode ser significativamente alterado, indicando que a
“competitividade verde” dos países varia segundo produtos e categorias de bens ambientais8.
Os resultados da aplicação dos indicadores adotados para o Brasil indicam expressiva perda de
competitividade do país tanto no que se refere ao índice de complexidade verde quanto ao indicador
7

Esse índice parte da ideia, desenvolvida em diversos trabalhos, de “espaço do produto”. De acordo com o
relatório, “research (…) suggests that industrial development is often path-dependent: countries and regions
are significantly more likely to develop competitiveness in products and services that require similar capabilities
to those they already produce. Therefore, identifying products that are closely related to a country’s existing
capabilities can provide insights into what those future paths might look like. The Green Complexity Potential
measures each country’s average relatedness to complex green products it does not yet export competitively
and is a strong predictor of future Green Complexity Index”. Ainda segundo o relatório, esses indicadores
“capture the number and complexity of green products that countries are currently exporting competitively, as
well as the relative ease with which they are likely to increase their green complexity in the future”. As
referências bibliográficas para a literatura que desenvolve o conceito de “espaço do produto” e “complexidade
econômica” encontram-se à página 32 do relatório citado.
8
Assim, por exemplo, “China, Denmark, and South Korea show higher rankings in GCI for wind and solar
relative to their GCI rank overall. In contrast, although Italy, Austria, Czechia, and the United Kingdom rank
highly in their overall level of green complexity, they do not rank as highly in wind and solar complexity”. Ou
“Germany, Denmark, the United States, and Romania are more specialised in wind relative to solar. In contrast,
Japan, South Korea, and China are more specialised in solar compared to wind”.
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de competitividade verde potencial. O Brasil cai da posição 48 para a 93 no que se refere ao ICV e da
posição 43 para a 72 quanto ao ICVP, “sugerindo que o ICV provavelmente cairá ainda mais no
futuro”.
O relatório atribui o mau desempenho do Brasil em grande medida à evolução, ao longo das últimas
décadas, de fatores estruturais e institucionais: “relativamente baixo investimento em P & D,
combinado com volatilidade econômica e política, altos níveis de corrupção e baixa capacidade de
geração de inovações por parte da indústria”.
A estes fatores se poderia agregar outros – o protecionismo comercial, que reduz incentivos para a
inovação – para delinear um cenário de perda de competitividade das exportações de manufaturados
em geral e dos bens de capital, em especial – entre os quais se encontra a grande maioria de bens
ambientais dotados de maior grau de complexidade tecnológica. Não surpreende, nesse sentido, que o
indicador de complexidade econômica das exportações brasileiras tenha caído de 0,96, no período
1995 – 1999 (37ª posição no mundo) para 0,45, em 2015 – 2019 (76ª posição).
Como o relatório aponta, as exportações brasileiras de bens ambientais – independente de seu VCR –
cresceram entre 1995 e meados da década passada, tendo-se reduzido, em valores absolutos, desde
então, mas com particular intensidade entre 2008 e 2011. No entanto, desde 1995 observa-se
progressivo distanciamento da composição das exportações brasileiras em relação ao conjunto de
produtos – bem como a cada uma das categorias de bens ambientais – que compõem a lista adotada
pelo relatório.
Ademais, também entre os bens ambientais, o Brasil vem perdendo competitividade. No período 1995
– 1999, 39 produtos ambientais (a seis dígitos) exportados pelo Brasil tinham VCR maior que um.
Destes, 26 tinham índice de complexidade superior a zero. Ou seja, eram produtos em que o Brasil
combinava complexidade tecnológica com exportações competitivas. Dezenove destes produtos são
classificados em capítulos do SH que reúnem bens de capital, partes e peças – em termos gerais, do
capítulo 84 para a frente – e seis pertencem ao capítulo 73 – produtos siderúrgicos manufaturados.
No período 2015 – 2019, em apenas 24 produtos o Brasil mantinha VCR maior que um, dos quais
somente 13 tinham índice de complexidade superior a zero. Os bens de capital eram 15 produtos e
nenhum dos bens siderúrgicos se manteve entre aqueles com VCR maior que um. Em contrapartida,
passou de dois para quatro, entre os dois períodos considerados, o número de produtos do capítulo 28
– produtos químicos inorgânicos (hidróxido de alumínio, peróxido de hidrogênio, fosfatos de cálcio e
óxido de manganês).
Em ambos os períodos, os maiores destaques do Brasil, em termos de índices de VCR, foram produtos
com baixo grau de complexidade, como etanol, fibras vegetais e cordas de sisal. No período mais
Bens ambientais, competitividade e proteção: dilemas de política

www.cindesbrasil.org

recente, os principais destaques – além de etanol e sisal – são os produtos do capítulo 28 já citados e
turbinas hidráulicas.

4. Implicações para as políticas comercial e industrial do
Brasil
O quadro apresentado no relatório da Oxford / Lombard Odier e na base de dados do Green Transition
Navigator não são animadores para o Brasil, embora não possam surpreender aqueles que
acompanham a evolução do comércio internacional do Brasil – e, em especial, de suas exportações. O
Brasil perdeu participação no mercado mundial de bens manufaturados e esta tendência não poupou a
grande maioria dos chamados bens ambientais de origem industrial, “salvando-se” alguns poucos
produtos de origem agrícola ou mineral, que lograram manter-se competitivos ou mesmo ampliar seus
indicadores de vantagem comparativa.
O indicador de competitividade verde potencial do país – também em queda no período considerado –
indica que é baixa a probabilidade de que o Brasil desenvolva, a partir de seu acervo de capacitação e
competitividade, vantagens comparativas em produtos ambientais tecnologicamente “próximos” aos
já exportados – eles mesmos em trajetória de perda de competitividade, em sua grande maioria.
Mesmo em produtos ambientais em que o Brasil aumentou suas exportações nos últimos anos – bens
intermediários usados na produção de turbinas eólicas – e que vêm sendo objeto de políticas de
incentivo à produção doméstica (e, mais recentemente, às exportações), o país ainda não dispõe de
vantagens comparativas reveladas maiores que um, como o relatório aponta.
Não cabe aqui um diagnóstico detalhado das razões que levaram o país a tal situação no que se refere
à competitividade dos bens ambientais produzidos domesticamente e exportados. Como já apontado,
há fatores horizontais, que afetam os diferentes setores produtivos, mas também há fatores que
impactam especificamente a competitividade dos bens industriais e, com ainda maior grau de
especificidade, os bens industriais ambientais – e, entre estes os de maior complexidade tecnológica.
Entre tais fatores, destaca-se a proteção que beneficia de forma indiscriminada os setores industriais
no Brasil, gerando um forte desincentivo à inovação. Ademais, o fato de a indústria ter ficado
praticamente à margem dos planos e objetivos climáticos do país também contribui para que a
“inovação verde” entre apenas marginalmente no radar da indústria e para que a demanda industrial
por bens verdes evolua lentamente.
O resultado desta conjunção de fatores é que os bens ambientais produzidos no Brasil, com poucas
exceções, não cumprem com os requisitos de competitividade internacional. Além disso, são muito
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limitadas as possibilidades de que a produção doméstica daqueles bens venha a capturar
oportunidades associadas ao crescimento da demanda internacional por tais produtos.
Em um cenário, como o atual, de “baixa pressão” da agenda climática sobre o setor industrial, haverá
poucos incentivos para a reconversão verde. No entanto, se as pressões sobre este setor se
intensificarem, o dilema de política apontado no início desse brief ganhará relevância: até que ponto a
“reconversão verde” da indústria pode se apoiar na produção doméstica de bens ambientais? Políticas
voltadas para nacionalizar a produção de bens ambientais podem comprometer objetivos ambientais e
climáticos?
No atual cenário de “baixa pressão” sobre a indústria para a reconversão verde, o Brasil tem
administrado manifestações pontuais desse dilema combinando incentivos e requisitos de conteúdo
local a reduções temporárias das elevadas tarifas impostas às importações de bens ambientais – a
concessão dos chamados ex-tarifários9.
Este tipo de administração, além de gerar elevados custos de transação para empresas interessadas em
importar bens ambientais para projetos de investimentos, gera preocupações, especialmente no que diz
respeito aos efeitos dos requisitos de conteúdo local sobre as taxas de realização dos projetos de
energia renovável do país.
Em um cenário em que a questão da reconversão industrial verde se torne um desafio relevante para a
indústria – quando o país adotar uma taxa de carbono, por exemplo, e/ou quando a mitigação de
emissões industriais se tornar um objetivo de política – este modelo de administração mostrará
claramente seus limites e o dilema de política apontado ganhará relevância.
Em tal cenário, a manutenção de elevada proteção à produção doméstica de bens ambientais, em
grande medida não competitivos internacionalmente, cobrará um preço elevado para o conjunto dos
setores usuários de tais bens e a questão da redução dos entraves à importação de produtos ambientais
se colocará com maior intensidade.

9

De acordo com levantamento do CINDES, os produtos da lista da CLEG / OCDE “abrigam” número significativo
de ex-tarifários: 6.509, ou seja, 41% dos 16.006 ex-tarifários vigentes no final de junho de 2021.
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