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inferiores àquelas advindas de tarifas aduaneiras (Mussa, 1984). A segunda é de
natureza política: independentemente dos resultados substantivos que eventualmente serão alcançados, o simples anúncio de regras de conteúdo local serve como
um atestado de que o governo está comprometido com a promoção da indústria

José Tavares de Araujo Jr.*

nacional. A terceira decorre da fragilidade das normas da Organização Mundial
do Comércio (OMC) para regular esta matéria. Dado o escopo limitado dessas
normas, bem como sua ambiguidade, os governos dispõem de ampla margem para

1. Introdução

adotar políticas de conteúdo local sem prejudicar sua reputação na OMC.

Regras de conteúdo local tornaram-se rotineiras em diversos países, apesar dos

No Brasil, essas políticas foram introduzidas através do Decreto-Lei no. 947, de

resultados incertos que esse tipo de política industrial costuma gerar, como mos-

04.11.1890, que proibia a redução de tarifas aduaneiras para produtos com similar

trou o estudo recente de Hufbauer e Schott (2013). Dentre as consequências inde-

nacional (Malan e outros, 1977). Aquele Decreto-Lei deu início a uma prolífica

sejáveis já documentadas, a mais conhecida é a elevação do poder de mercado dos

experiência ao longo do século XX, que adquiriu complexidade crescente a par-

fabricantes domésticos de equipamentos e bens intermediários, que prejudica a

tir do Plano de Metas do governo Kubitschek (1956–1961). Todavia, o governo

rentabilidade dos demais setores da economia. Outra é a de reduzir – ao invés de

Collor (1990–1992) introduziu uma nova safra de requisitos de conteúdo local

aumentar – o valor adicionado gerado domesticamente, quando se configuram as

através da Lei no. 8387/91, que definiu o conceito de Processo Produtivo Básico

situações descritas por Grossman (1981), Mussa (1984), Krishna e Itoh (1988).

1

(PPB) nos seguintes termos: “O conjunto mínimo de operações, no estabeleci-

Por fim, mesmo quando os efeitos daquelas regras são aparentemente positivos, os

mento fabril, que caracteriza a efetiva industrialização de determinado produto”.

vínculos de causalidade são controvertidos, porque os benefícios obtidos podem

Cada PPB é estabelecido de através portarias conjuntas dos Ministérios de Ciên-

ser imputados a outras fontes, como os investimentos em infraestrutura, melhoria

cia, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio

do ambiente de negócios ou bonança externa.

Exterior (MDIC), e serve de contrapartida aos benefícios fiscais concedidos nos
âmbitos federal, estadual e municipal. Uma peculiaridade desse instrumento é que

Contudo, três razões podem explicar a proliferação de estratégias industriais

a definição do PPB de cada produto não é feita pelo governo, mas pela firma inte-

baseadas em conteúdo local. A primeira é que, quando esse tipo de instrumento é

ressada em obter os incentivos fiscais. Entre 1993 e 2012, foram publicadas cerca

usado de forma moderada como, por exemplo, pequenas margens de preferência

de 1.300 portarias relativas a mais de 600 produtos, cuja maioria se concentra nas

em compras públicas, as distorções geradas na economia doméstica tendem a ser

indústrias de bens de informática, máquinas e equipamentos, e material elétrico.

Diretor do Cindes. Agradeço a assistência de pesquisa prestada por Pedro Henrique da Costa; a oportuna
colaboração de Eric Hadmann Jasper, que me alertou sobre a importância da recente auditoria operacional
conduzida pelo Tribunal de Contas da União (TCU) a respeito das portarias de PPB no setor de informática; e os comentários de Sandra Polónia Rios.
1
Grossman (1981) mostra que, quando a política de conteúdo local protege um monopolista que fabrica
bens intermediários, os resultados alcançados podem ser opostos àqueles pretendidos pelo governo. Variantes do modelo de Grossman são discutidas por Mussa (1984), Krishna e Itoh (1988).
*
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Este artigo discute a eficácia das portarias de PPB como instrumento de política
industrial a partir de duas fontes principais de informações: a base de dados disponível no portal http://inicio.com.br e o recente relatório do TCU sobre os incentivos oferecidos à indústria de informática (TC 013.747/2013-4). A seção 2 descreve
o perfil das portarias e comenta algumas de suas peculiaridades. A seção 3 relata
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as falhas encontradas pelo TCU na gestão dos incentivos concedidos através deste

estas três indústrias tenham recebido cerca de R$ 60 bilhões de benefícios fiscais

instrumento. A seção 4 examina a noção de PPB à luz dos padrões contemporâneos

nos últimos 13 anos, em valores correntes de 2011.2 Na verdade, este montante

de organização da produção e mostra que uma política industrial baseada nesta

representa apenas uma pequena parcela dos gastos tributários criados pelas portarias

noção impede que as firmas brasileiras acompanhem o ritmo do progresso técnico

de PPB. Em 2011, somente na Zona Franca de Manaus, os benefícios concedidos

internacional. A seção 5 resume as conclusões e indica certas características das

alcançaram R$ 20,3 bilhões, de acordo com a Receita Federal do Brasil (RFB)3.

portarias de PPB que ainda merecem ser objeto de estudos adicionais.

Gráfico 1
Portarias de PPB vigentes em 2012: Distribuição por setores industriais

2. O perfil das portarias

Produtos de metal
3%
Papel e celulose
3%
Metalurgia e
não metálicos
4%

Segundo informa o site do MDIC (www.mdic.gov.br), ao definir uma portaria de
PPB, o governo considera sete critérios principais:
i.

Bens de Informática
42%

Produtos químicos
4%

montante de investimentos a serem realizados pela empresa para a fabricação
do produto;

Produtos diversos
6%

ii. desenvolvimento tecnológico e engenharia local empregada;
iii. nível de empregos a ser gerado;

Material
de transporte
6%

iv. perspectiva de exportações do produto a ser incentivado;
v.

nível de investimentos em P&D;

Máquinas e
equipamentos
9%

vi. eventual deslocamento de produção dentro do território nacional em virtude
dos incentivos fiscais;

tivos fiscais.

Material elétrico
18%
Fonte: http://inicio.com.br/ppbs/.4

vii. eventual impacto sobre os investimentos de outras empresas do mesmo segmento industrial advindo do aumento de competitividade gerado pelos incen-

Demais indústrias
5%

Todavia, as evidências disponíveis mostram que tais benefícios não geraram
impactos relevantes sobre os níveis de competitividade internacional destas indús-

Assim, os critérios acima teriam sido responsáveis, em princípio, pelo atual perfil de
distribuição setorial dos incentivos fiscais (Gráfico 1). Em 2012, cerca de 70% das

publicadas desde 2001, é possível estimar, conservadoramente, que, em conjunto,

A estimativa dos benefícios totais foi feita com base em duas hipóteses. A primeira é a de que os subsídios concedidos em cada ano sejam proporcionais ao número de portarias vigentes naquele ano. A segunda é a de que, em conjunto, as demais indústrias recebam a metade do valor alocado à indústria de informática. Além disso, os montantes obtidos para o período 2001–2013 foram deflacionados pelo IPCA.
3
O relatório dos gastos tributários do governo federal no período 2009/2013 está disponível em www.receita.fazenda.gov.br/publico/estudotributario/BensTributarios/2011/DGTEfetivo2011Serie2009a2013.pdf.
4
Nos sites do MDIC e MCTI não existem informações completas sobre as portarias de PPB publicadas
desde 1993. O portal http://inicio.com.br, organizado por Rogério Sampaio Parente Vianna, servidor aposentado do MCTI, contém uma base de dados com todas as informações relevantes para o período 1993/2012.
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portarias em vigor se concentraram em três indústrias: bens de informática (42%),
material elétrico (18%), e máquinas e equipamentos (9%). Tomando-se por referência o total de renúncia fiscal gerado em 2011 pelas portarias relativas a bens de
informática, que foi de R$ 3,8 bilhões, segundo o TCU, e a média anual de portarias
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trias. Como registra a Tabela 1, entre 1996 e 2011, os coeficientes de penetração

papel higiênico, tintas, biodiesel, vinagre, aparelhos de ginástica, postes de fibra

de importações cresceram muito nos três casos. Em bens de informática, passou

de vidro, instrumentos musicais, etc.

de 23,9% para 51,8%, em material elétrico, de 18,5% para 34%, e em máquinas
e equipamentos, de 5% para 40,8%. Em tese, estas mudanças deveriam indicar

Conforme mostra o Gráfico 2, o ritmo de publicação de portarias foi irregular nos últimos 20

sinais positivos, ao sugerir uma integração maior da indústria doméstica ao mer-

anos, embora seja possível notar três fases distintas no uso desse instrumento: [i] a década

cado internacional, desde que tivessem sido acompanhadas de elevações corres-

de noventa, quando os incentivos concedidos foram esporádicos; [ii] o período de expansão,

pondentes nos coeficientes exportados. No entanto, não obstante o crescimento

entre 2001 e 2009, quando foram editadas, em média, 100 portarias por ano; [iii] o período

do coeficiente de bens de informática, que alcançou o modesto nível de 9,7%

de retração, entre 2010 e 2012, quando a média caiu para cerca de 60 portarias por ano.

em 2011, não houve alteração relevante no caso de material elétrico (13,1% para
12,8%), enquanto que o coeficiente exportado de máquinas e equipamentos foi

Outro aspecto importante é que, até 2004, a maioria das portarias visava definir novos

reduzido a menos da metade (16,6% para 6,1%).

processos produtivos. Daí em diante, o objetivo prioritário passou a ser o de modificar

5

regras estabelecidas em portarias anteriores, a fim de ajusta-las às tecnologias usadas

Tabela 1
Indicadores de Competitividade Internacional
1996 - 2011
Ramo Industrial
Bens de informática
Material elétrico

Máquinas e equipamentos

Coeficiente exportado

1996
3,5

13,1
16,6

por novos beneficiários deste instrumento ou para atender a solicitações de beneficiários antigos. Das 550 mudanças introduzidas até 2012, 346 foram relativas a bens
de informática. Em outros setores, as alterações são frequentemente prosaicas, como

Coeficiente importado

2011

1996

2011

9,7

23,9

51,8

6,1

5,0

40,8

12,8

18,5

ilustram os casos de confecções e papel higiênico, descritos no quadro adiante.

Gráfico 2
Portarias de PPB: 1993–20126
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Fonte: Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior (FUNCEX).
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11

19
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automóveis, jipes, cosméticos, brinquedos, produtos de plástico e isopor, bolas e
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18
11

19

jogar, relógios, óculos, binóculos, telescópios, bicicletas, motocicletas, motonetas,

28

20

37

32

20

41

incluindo bens de distintos graus de sofisticação tecnológica, tais como: cartas de

20

rias de PPB abrangem virtualmente todos os ramos da indústria de transformação,

Fonte: http://inicio.com.br/ppbs/.

O coeficiente exportado é a relação entre o valor das exportações do ramo industrial e o valor da produção doméstica. O coeficiente de penetração das importações é calculado pela divisão do valor das importações de produtos do ramo pelo consumo aparente daqueles bens no mercado doméstico.
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Este gráfico não inclui 68 portarias relativas a mudanças de regras que abrangem várias indústrias na
mesma portaria, mas não alteram as rotinas de PPB, ou dizem respeito a concessões temporárias.
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Um dos fatores responsáveis pelo elevado número de mudanças de regras é a ten-

Os processos produtivos básicos de confecções e papel higiênico
•

A partir da portaria no. 222, de 10.10.01, o processo produtivo básico do setor
de confecções, quando realizado na Zona Franca de Manaus, passou a incluir
as seguintes etapas:
i.

tativa, por parte do governo, de superar conflitos de interesses gerados pelas portarias de PPB vigentes. Esse esforço nem sempre é bem sucedido, como revela
o caso de óculos de sol, que ganhou notoriedade na imprensa no final de 2012
(Rios e Motta Veiga, 2012). O PPB deste produto foi estabelecido pela portaria no.
68/00, e já naquele momento alguns empresários do setor teriam preferido regras
mais flexíveis, que permitissem, por exemplo, a importação de lentes e hastes.

riscar;

Em 2007, foi elaborada uma proposta de alteração da portaria, mas não foi levada

ii. cortar;

adiante. Finalmente, em novembro de 2012, o governo divulgou a consulta pública
no. 46, a fim de tornar o PPB menos rígido. Esta providência provocou uma reação

iii. chulear, quando aplicável;

imediata da Associação Brasileira da Indústria Óptica (Abióptica) que, além de

iv. costurar;

declarações alarmistas, classificando as novas regras como desastrosas, buscou
o apoio de deputados federais e de ministros de estado.7 Nos meses seguintes, o

v. casear, quando aplicável;

assunto saiu do noticiário, e, até março de 2014, nenhuma alteração havia sido

vi. acabamento.

feita na portaria no. 68/00.

Este PPB é idêntico àquele que havia sido definido no ano anterior através da
portaria no. 31/00, com exceção das etapas [iii] e [v], que agora são opcio-

3. As falhas de gestão

nais. Foram mantidas as demais exigências quanto a usar no mínimo 80% de
tecidos nacionais, realizar todas as etapas em Manaus, e não terceirizar pelo

A auditoria operacional realizada pelo TCU identificou três falhas principais na

menos uma delas.
•

O PPB de papel higiênico também foi objeto de duas portarias: no. 41, de
16.01.04, e no. 204, de 13.11.07. Na primeira portaria, duas rotinas distintas
são definidas para papel higiênico em folhas e em rolos. A primeira rotina
inclui também outros produtos de papel, como guardanapo, lenço, toalha e
lençol hospitalar. Já a segunda é restrita para papel higiênico e toalha de papel
em rolos. A portaria no. 41/04 não contém normas quanto ao uso de insumos
importados, exceto no caso de papel em rolo jumbo, quando todos os insumos
são obrigatoriamente nacionais. A portaria no. 204/07 trata de produtos de
papel reciclado, e nela o PPB de papel higiênico é definido de forma mais

gestão dos incentivos fiscais concedidos através de portarias de PPB: [a] descumprimento dos prazos previstos na legislação para o exame dos pleitos e publicação das portarias; [b] fiscalização deficiente dos compromissos assumidos pelas
empresas beneficiadas; [c] ausência de análise dos impactos econômicos gerados
pelos projetos apoiados através de renúncia fiscal. Esta seção aborda as duas primeiras falhas, e a terceira será discutida na próxima seção.
De acordo com os Art. 18 e 20 do Decreto no. 5.906/06, o prazo máximo para a
edição de uma portaria de PPB é de 120 dias a partir da data em que o pedido da

genérica, além de não regular a origem dos insumos.
Em 22.11.12, o deputado federal Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP) fez um pronunciamento na Sessão
Ordinária da Câmara apoiando os pontos de vista da Abióptica.
7
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empresa interessada foi submetido ao Grupo Técnico Interministerial de Análise de

Após a publicação da portaria, a empresa beneficiária deverá encaminhar ao

PPB (GT-PPB) composto por representantes do MDIC, MCTI e da Superintendên-

governo relatórios demonstrativos anuais (RDAs) quanto ao cumprimento das

cia da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA). O GT-PPB foi criado em 2001, através

obrigações fixadas pelo PPB, incluindo suas atividades de P&D e respectivos resul-

do Decreto no. 3.800, e suas rotinas atuais de funcionamento – fixadas pela portaria

tados alcançados. No caso do setor de informática, esta norma gerou um número

MDIC/MCTI no. 170/10 – reiteram a necessidade de cumprimento daquele prazo.

crescente de relatórios no período 2006–2011, que se revelou bem superior à capacidade de fiscalização do GT-PPB (Tabela 3). Dos 2.313 RDAs recebidos, apenas

Entretanto, tal disciplina é raramente obedecida pelo GT-PPB. Como mostra a

787 foram analisados, provocando uma rápida expansão do estoque de pendências.

Tabela 2, no período 2010–2012, o tempo médio de tramitação e aprovação dos

Tabela 3
Relatórios sobre PPBs do Setor de Informática

processos variou entre 9 e 16 meses, os prazos máximos declinaram de 30 para
17 meses, e não houve registros de casos que tenham sido atendidos antes dos
quatro meses previstos na legislação. Conforme nota o TCU, esta inadimplência

Ano base

Recebidos

Analisados

Pendentes

progresso técnico é alto e o ciclo de vida dos produtos é curto, como é o caso de

2006

280

159

121

bens de informática.

2008

377

171

206

é particularmente prejudicial às firmas que operaram em ramos onde o ritmo de

2007
2009

Tabela 2
Tempo de tramitação de processos de PPB
Ano base

Prazo médio

2010

12

4

30

2012

9

4

17

2011

Prazo mínimo

16

26

446

157
127

161
319

2010

455

99

356

Total

2.313

787

1.526

2011

Prazo máximo

4

318

437

74

363

Fonte: TCU, Relatório TC 013.747/2013-4, p. 25.

Na avaliação do TCU, o processo de avaliação dos RDAs contém, pelo menos,
cinco impropriedades principais:

Fonte: TCU, Relatório TC 013.747/2013-4, p. 19.

É importante notar que o principal fator responsável pelo descumprimento dos prazos reside na dificuldade de administrar os conflitos de interesse que surgem a partir do momento em que a portaria é submetida à consulta pública, como vimos no
exemplo de óculos de sol, citado na seção anterior. O relatório do TCU registra as
medidas que têm sido tomadas pelo GT-PPB para melhorar a gestão dos processos,

i.

ii. intempestividade na análise, conforme revelam os dados da Tabela 3;
iii. intempestividade em suspender e/ou cancelar os benefícios de empresas omissas em apresentar os RDAs;
iv. renúncia fiscal indevida, ao permitir que firmas em situação irregular continuem a usufruir do benefício e, eventualmente, obtenham benefícios em

como fortalecimento das equipes técnicas, simplificação de rotinas, e autorização
provisória do benefício fiscal durante a fase de análise do PPB. Mas, não obstante
o eventual talento negociador de seus membros, a solução do problema principal
está, certamente, fora do alcance do GT-PPB.
10
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ausência de método para a análise dos relatórios recebidos;

novos projetos;
v.

risco de decadência tributária em relação às importâncias aplicadas a menor
nas atividades de P&D.
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Diante destes desafios, uma política industrial baseada na noção de processo pro-

4. O impacto econômico

dutivo básico é irracional sob duas perspectivas. Em primeiro lugar, reduz a eficiência das medidas tomadas pelo governo para lidar com as questões apontadas

A principal contribuição da auditoria operacional realizada pelo TCU foi demons-

por Arrow (1962). O Brasil tem atualmente um amplo aparato de instrumentos

trar a inutilidade das portarias de PPB como instrumento de política industrial.

de política científica e tecnológica, que inclui os programas da Financiadora de

De fato, a despeito dos diversos critérios de aprovação referidos na seção 2 deste

Estudos e Projetos (FINEP), as linhas de financiamento do Banco Nacional de

artigo, o parâmetro que tem orientado efetivamente a atuação do governo é o de

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) nas áreas de inovação, exporta-

promover a substituição de importações na economia brasileira, conforme atesta

ção de serviços e internacionalização das empresas brasileiras, institutos de pes-

o escopo das portarias. Ainda que controvertida, esta meta foi relevante para o

quisa tecnológica reconhecidos internacionalmente, e diversos outros mecanismos

país durante a segunda metade do século passado, quando o desafio central de

operados pelo MCTI. Entretanto, tais instrumentos só cumprem seus objetivos

política econômica era o de enfrentar o desequilíbrio no balanço de pagamentos.

quando são atendidas as condições formuladas por Baumol (1990): empresários

Atualmente, dados o estado do sistema industrial doméstico e as condições de

só inovam quando esta é a única estratégia disponível para manter a sobrevivência

competição na economia mundial, a questão prioritária é a de assegurar às firmas

da firma, e ela só será adotada após terem sido esgotadas outras alternativas menos

nacionais oportunidades para acompanhar o ritmo do progresso técnico internacio-

onerosas, como o acesso privilegiado a benefícios governamentais e a eliminação

nal e, eventualmente, deslocar a fronteira de possibilidades de produção.

da concorrência através de barreiras comerciais ou institucionais. O papel das portarias de PPB é, precisamente, o de prover tais alternativas.

Uma característica marcante dos padrões contemporâneos de organização industrial é a interação entre o custo crescente da inovação tecnológica e a fragmentação

Em segundo lugar, a noção de PPB é antagônica às necessidades de fragmenta-

da produção nas indústrias de montagem, advinda do declínio radical nos custos

ção dos processos produtivos. A melhor ilustração deste ponto é a experiência

de transação ocorrido nos últimos 30 anos em virtude das novas tecnologias de

da Embraer, um dos ícones da economia brasileira na área de inovação tecnoló-

informação. Para competir neste ambiente, as empresas de qualquer país precisam

gica. Diversos estudos já mostraram que as principais fontes de competitividade

dispor de recursos materiais e institucionais para lidar com ambos os fenômenos.

internacional desta empresa tem sido os gastos em P&D e a fragmentação de seu

Do lado dos investimentos em P&D, acentuaram-se as três características prin-

processo produtivo (Figueiredo e outros, 2008; Luz e Salles-Filho, 2011; Sturgeon

cipais descritas no artigo clássico de Arrow (1962): [a] as economias de escala

e outros, 2014). Não por acaso, a Embraer jamais submeteu um projeto de PPB

e escopo inerentes a estas atividades; [b] o grau de incerteza quanto aos resulta-

ao governo.

dos a serem obtidos; [c] o risco de que as inovações geradas pela empresa sejam
apropriadas rapidamente pelos concorrentes. Do lado dos métodos de produção,

Por outro lado, conforme mostrou a auditoria do TCU, após 20 anos de incenti-

a terceirização de atividades e a formação de parcerias estáveis com provedores

vos fiscais ao setor de informática através de portarias de PPB, o único resultado

de insumos, componentes e serviços diversos só serão rentáveis sob determinadas

alcançado foi o estabelecimento de uma indústria montadora, voltada ao atendi-

condições da economia doméstica, que incluem a qualidade da infraestrutura de

mento do mercado doméstico, com baixo índice de inovação e precário desempe-

transportes, a estrutura de proteção aduaneira, a agilidade e segurança jurídica do

nho exportador (TC 013.747/2013-4, pp. 43-48). Esta avaliação é consistente com

ambiente de negócios.

as evidências encontradas por Ferreira (2007), que estudou a evolução da indústria
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de telefonia celular na Zona Franca de Manaus no período 2000–2006. Além de
examinar as 92 portarias que haviam sido editadas até então para apoiar a produ-
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