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1. Introdução
Decorrida metade do Governo Dilma, pode-se criticar sua política comercial e industrial por
diversas razões, mas não por inércia ou paralisia. Ao contrário, há um “hiperativismo” nesta
esfera, chamada a contribuir para a consecução de diferentes metas e objetivos – por vezes até
conflitantes - de política econômica.
Por trás da proliferação de iniciativas, já é possível detectar algumas características marcantes
do período. Assim, por exemplo, a agenda tem sido dominada pelas preocupações com o
desempenho da indústria – e mais recentemente, à medida que evoluiu o diagnóstico oficial a
respeito – com a sua competitividade. Além disso, mais do que a medidas de proteção comercial
típicas – aumento de tarifas e de barreiras não tarifárias – foi na esfera da política de
investimentos que o viés discriminatório em favor da produção local se manifestou com maior
intensidade, neste período.
Há ainda outras características e tendências dignas de registro e a isso se dedica este trabalho,
que, em sua seção 2, identifica alguns traços estilizados que sintetizam o desempenho do
comércio exterior no biênio 2011/2012. A seção 3 descreve a analisa as políticas comerciais
unilaterais (de exportação e importação) e negociadas, bem como as políticas de produção e de
investimento, em que sobressai o papel do BNDES. A seção 4 apresenta as principais
conclusões do trabalho, além de discutir sucintamente as perspectivas de evolução das políticas
analisadas na segunda metade do Governo Dilma.

2. O comércio exterior do Brasil no período Dilma: uma síntese
A continuidade de tendências já perceptíveis no período Lula é a principal característica da
primeira metade do mandato de Dilma Rousseff, no que se refere ao desempenho do comércio
exterior brasileiro.
Esta característica ressalta, sobretudo, na evolução de três indicadores:
- a participação dos produtos primários nas exportações totais do Brasil: no último biênio, a
participação média dos primários aproximou-se de 50%, atingindo 47,3% (contra 42,8%, no
biênio 2008/2009). A contrapartida desta primarização crescente da pauta exportadora tem sido
a redução da parcela dos manufaturados nas vendas externas: em 2010/1011, esta parcela
reduziu-se para 36,7% - queda de quase cinco pontos percentuais em relação ao biênio anterior.
Tais tendências já se manifestavam antes do governo Dilma, já que, entre 2005/2006 e
2009/2010, a participação dos primários passou de 29,3% pra 42,8%, enquanto os
manufaturados registravam queda de 54,8% para 41,4%. Já em 2009/2010, os primários
assumiam a primeira posição entre as categorias de produtos exportados pelo Brasil.
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Tabela 1
Participação das Exportações por Fator Agregado, Total nos biênios (US$ bilhões)

Anos
2005-2006
2007-2008
2009-2010
2011-2012

Básicos Semimanufaturados Manufaturados Operações especiais
29,26
13,84
54,77
2,13
34,75
13,63
49,26
2,36
42,82
13,72
41,39
2,07
47,31
13,85
36,7
2,13

Fonte: MDIC
- o coeficiente de penetração das importações da indústria de transformação: em 2011/2012, este
indicador cresceu, alcançando 19,3%, mais de três pontos percentuais acima do nível observado
em 2009/2010. A aceleração do ritmo de crescimento do coeficiente de importações no período
mais recente – e, em especial, em 2012, quando o coeficiente de penetração passa de 18,2% para
20,4% – é o que chama a atenção1. Já o coeficiente de exportação mostra ligeiro crescimento no
período Dilma (2011/2012) em relação ao biênio imediatamente anterior, não revertendo,
contudo, a queda de cerca de seis pontos percentuais registrada entre 2005/2006 e 2009/2010.

Tabela 2
Coeficientes de abertura da indústria de transformação (%)

Biênios
2005-2006
2007-2008
2009-2010
2011-2012

Coeficiente de Coeficiente de Penetração
Exportações
das Importações
20,40
17,40
14,30
15,70

14,70
16,10
15,80
19,30

Fonte: FUNCEX
- a distribuição geográfica do comércio exterior brasileiro: a China consolidou sua posição
como principal parceiro comercial individual do Brasil, pelo lado das exportações. Do lado das
importações, a China superou os EUA e a Ásia Oriental e passou da terceira posição, entre os
fornecedores brasileiros de bens, em 2009/2010, para a primeira posição. A participação chinesa
como destino das exportações brasileiras atingiu 17,2% no biênio 2011/2012, distanciando-se
crescentemente das participações de outros mercados relevantes, como o Mercosul – 10,2% – os
EUA – 10,53% – e a Ásia (exclusive China ) – 11,6%. A distância que separa a participação
chinesa daquela da UE nas exportações brasileiras vem se reduzindo de forma consistente: em
2011/2012, a diferença foi de pouco mais de três pontos percentuais, contra sete, em 2009/2010,
e mais de dezesseis, em 2007/2008. A evolução chinesa é menos espetacular pelo lado das
1

Apesar do crescimento expressivo do coeficiente de penetração das importações da indústria de
transformação, a economia brasileira ainda é a mais fechada do mundo quando se considera como
indicador a razão entre as importações totais de bens e serviços do país e o PIB. (ver WDI, Banco
Mundial).
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importações, o market-share chinês alcançando praticamente 15%, no período do governo
Dilma, uma evolução discreta em relação ao biênio anterior (13,4%), mas suficiente para que o
país alcançasse a primeira posição entre os parceiros individuais do Brasil, superando por pouco
EUA e Ásia Oriental (exclusive China). Se a participação chinesa cresceu fortemente tanto nas
exportações quanto nas importações brasileiras, um traço marcante e bastante estável do
comércio bilateral é o contraste entre a composição das exportações e a das importações: como
se sabe, o Brasil exporta quase que exclusivamente commodities e importa quase que somente
manufaturados.

Tabela 3
Participação nas Exportações Brasileiras – por país/bloco econômico (%)
Biênios
Mercosul
América do Sul exclusive Mercosul
Estados Unidos
União Europeia
China
Índia
Oriente Médio
Ásia exclusive China, Índia e Oriente Médio
África exclusive Oriente Médio
Resto do Mundo

2005-2006
2007-2008
2009-2010
10,04
10,9
10,83
8,68
8,69
7,25
18,36
14,64
9,84
22,66
24,21
21,74
5,94
7,61
14,59
0,81
0,57
1,95
3,92
4,03
5,09
8,61
9,29
10,65
5,24
5,23
5,06
15,74
14,82
12,99

2011-2012
10,16
6,98
10,53
20,42
17,16
1,76
4,77
11,57
4,9
11,75

Fonte: ALICEWEB

Tabela 4
Participação dos países/regiões no total das importações brasileiras (%)
Biênios

2005-2006 2007-2008 2009-2010 2011-2012
Mercosul
9,71
9,05
9,61
8,6
América do Sul exclusive Mercosul
5,87
5,48
4,94
5,08
Estados Unidos
16,56
15,11
15,21
14,76
União Europeia
23,3
21,43
22,08
20,94
China
8,09
11,13
13,41
14,92
Índia
1,62
1,95
2,08
2,48
Oriente Médio
3,44
3,21
2,53
3,01
Ásia exclusive China, Índia e Oriente Médio
14,39
13,44
14,33
13,53
África exclusive Oriente Médio
8,95
9,23
6,39
6,61
Resto do Mundo
8,06
9,97
9,42
10,09

Fonte: ALICEWEB
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É interessante observar que, tomando-se a média dos dois primeiros anos do governo Dilma,
nenhuma destas evoluções – percebidas no governo como negativas, por seus efeitos diretos e
indiretos sobre o comércio exterior e a estrutura produtiva do Brasil - gerou qualquer impacto
relevante sobre a balança comercial brasileira. De fato, a redução do saldo comercial do Brasil
ocorreu no período Lula (entre 2005/2006 e 2009/2010), mantendo-se estável no biênio
seguinte. Além disso, a taxa de crescimento das exportações foi, no período Dilma, pouco
inferior à das importações (40,5% e 45,2%, respectivamente), contrastando com o desempenho
observado no quadriênio anterior, em que a taxa de crescimento das importações foi o dobro
daquela das exportações.

Tabela 5
Balança Comercial Brasileira, Média dos biênios ( US$ bilhões)

Ano
Exportação Variação % Importação Variação %
2005-2006
128,17
82,48
2007-2008
179,30
39,89
146,80
77,99
2009-2010
177,46
-1,03
154,75
5,41
2011-2012
249,31
40,49
224,70
45,20

Saldo
Variação %
45,69
32,49
-28,88
22,71
-30,11
24,61
8,38

Fonte : MDIC

No entanto, esta estabilidade nos resultados da balança comercial, quando considerado como um
todo o primeiro biênio do governo Dilma, não se sustenta ao se desagregar os dados ano a ano.
De fato, o que então se percebe é uma significativa queda do superávit comercial em 2012,
frente ao ano anterior. Mais relevante, esta queda se deve à redução, em termos absolutos, do
valor das exportações totais, que caem de US$ 256 bilhões para US$ 242,6 bilhões (queda de
5,2%). As importações registraram ligeiro recuo, entre 2011 e 2012, mas não o suficiente para
compensar a queda nas exportações.
No entanto, mais do que os resultados da balança comercial, o que mobilizou os formuladores
de política na área comercial sob Dilma foi a preocupação com os efeitos do crescimento das
importações e da apreciação cambial registrada essencialmente antes da posse de Dilma sobre o
desempenho da indústria. Na realidade, os instrumentos especificamente comerciais de política
foram mobilizados no marco de uma agenda que fez do (fraco) desempenho da indústria – e dos
riscos de desindustrialização - seu foco central de preocupações e que, por isso mesmo, “ativou”
diferentes áreas de política, como as compras governamentais, as políticas para atrair novos
investimentos externos em setores específicos, como o automotriz, além da política cambial. A
desvalorização real da taxa de câmbio no governo Dilma foi significativa: o índice de taxa de
câmbio efetiva real da indústria de transformação passou de 75,1, em janeiro de 2011 , para
106,4, dois anos depois.
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Gráfico 1
Taxa de Cambio Efetiva Real - IPA - IT - Exportações Manufaturados

Fonte: Ipeadata
3. Políticas comerciais, de produção e de investimento
3.1. Uma síntese das principais tendências e iniciativas
A presidente Dilma Rousseff enfrentou, no início de seu governo, um contexto bastante
conturbado para a formulação e condução da política de comércio exterior. No âmbito
internacional, intensificavam-se as discussões no foro do G20, em busca de maior coordenação
para a superação dos graves desequilíbrios macroeconômicos internacionais, e esboçava-se a
retomada das negociações para tentar concluir a Rodada Doha da OMC ainda em 2011. Apesar
do maior movimento nos foros econômicos internacionais, não parecia haver perspectivas de
avanços importantes nesses dois foros – hipótese que se confirmaria ao longo do ano.
No âmbito doméstico, o expressivo crescimento das importações, que registraram taxa de
variação de 42,2% em 2010, e a perda de participação dos produtos manufaturados no total
exportado (39,4%, em 2010, contra 55% no início do primeiro Governo Lula) geravam
crescente pressão do setor industrial por um maior ativismo na política comercial. Demandas
por uma maior proteção, seja mediante o aumento de tarifas ou pelo uso mais intensivo de
instrumentos de defesa comercial, dominavam o noticiário de comércio no Brasil.
Ao longo de 2011, as demandas por proteção se intensificaram, acompanhando o crescimento
das importações. Desde o início do governo Dilma, o foco da política deslocava-se das
preocupações com os impactos da crise internacional sobre o financiamento das exportações
para atuar como mecanismo de compensação à tendência de apreciação do real e de proteção
dos setores que competem com importações no mercado doméstico.
6
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A primeira resposta abrangente de política ao novo ambiente aos riscos de “desindustrialização”
percebidos por analistas influentes e membros do Governo veio através do lançamento do Plano
Brasil Maior (PBM), em agosto de 2011. Embora este tenha incluído medidas específicas de
política comercial voltadas para reforçar os mecanismos de defesa comercial, tais medidas
ocuparam uma posição indiscutivelmente secundária no conjunto de políticas anunciadas
naquela ocasião.
Mais do que por meio de mecanismos de proteção contra importações, a discriminação em favor
da produção doméstica é operacionalizada, no PBM de agosto de 2011, por medidas de estímulo
às exportações e aos investimentos e pela adoção de preferências para produtos nacionais nas
compras governamentais de bens e serviços. Nesta mesma linha, o PBM intensificou o uso de
mecanismos direcionados ao aumento do conteúdo nacional dos produtos industriais, como o
condicionamento de concessão de incentivos fiscais e creditícios ao atendimento de
determinado grau de conteúdo doméstico. Esta característica se evidencia ainda mais com o
anúncio, em setembro de 2011, das medidas de apoio ao setor automobilístico, que dariam
origem, em 2012, ao novo regime automotivo.
Com a implementação, no segundo semestre de 2011, de diversas medidas de política
anunciadas a partir de 2010, definiam-se os contornos de uma estratégia defensiva, cujo eixo
central é a proteção da produção doméstica e o aumento do “conteúdo nacional” dos bens
fabricados no Brasil e, em especial, dos novos projetos de investimentos estrangeiros no país. O
setor automotriz parece ser o objeto principal das preocupações das autoridades governamentais
na área de comércio exterior. Compromissos internacionais do Brasil na OMC foram relegados
a segundo plano frente a esta prioridade.
O viés protecionista da política comercial, até então acionado essencialmente por meio dos
instrumentos de defesa comercial (antidumping) é fortalecido, no início de 2012, quando o
governo brasileiro promoveu a adoção, pelo Mercosul, de Decisão que autorizou os Estados
Partes a elevar temporariamente as alíquotas do imposto de importação de extrazona de cem
produtos não constantes da Lista de Exceções à TEC. Preocupações da mesma ordem levaram o
governo a pedir a renegociação do ACE 55, que reduz a zero de tarifas de importação no
comércio de veículos automotores entre Brasil e México.
Em abril de 2012, um novo conjunto de medidas foi anunciado no âmbito do PBM. A expansão
dos créditos do Tesouro ao BNDES, acompanhada do aumento do componente de subvenção
nos programas oficiais, confirmava o papel central atribuído pelo Governo ao banco como
agente central de fomento de suas políticas de exportação e investimento.
A isso se somaram as iniciativas para a desoneração da folha de pagamentos dos setores mais
intensivos em mão-de-obra, o aumento da proteção à produção doméstica – particularmente na
forma da elevação de um ponto percentual sobre os encargos de PIS/COFINS cobrados sobre os
produtos importados – e o novo regime automotivo. Essas iniciativas foram complementadas
por uma miríade de programas desenhados para setores específicos, com incentivos variados,
além de medidas já anunciadas em pacotes anteriores, mas ainda não implementadas.
À medida que o ano de 2012 avançava, operava-se interessante deslocamento no diagnóstico
governamental acerca das causas das dificuldades enfrentadas pela indústria – a esta altura
patentes no desempenho não apenas exportador, mas também doméstico. Até então a apreciação
cambial parecia ser, na visão dos economistas próximos ao governo, a grande, senão a única,
responsável pelas dificuldades da indústria. Ao longo de 2012, o governo passou a reconhecer a
7
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existência de outros fatores, de natureza estrutural, que contribuiriam para o fraco desempenho
da indústria não apenas no mercado externo, mas também – e de forma cada vez mais flagrante
– no mercado doméstico.
Ficara claro que as medidas de política industrial e comercial até então adotadas não lograram
cumprir o papel a elas atribuído pela estratégia de crescimento baseada no consumo doméstico,
qual seja o de garantir que os benefícios daquela expansão não fossem capturados pelas
importações, mas sim pela produção doméstica. A consequência foi a volta à agenda do (até
então ausente na agenda de políticas públicas) tema da falta de competitividade e da baixa e
pouco dinâmica produtividade da indústria.
Mais além das políticas industriais e comerciais, o tema da produtividade e da competitividade
industrial ganhava espaço na agenda de política econômica com a percepção dos limites da
estratégia de crescimento baseada na expansão do consumo e com a constatação de que os
obstáculos ao crescimento encontram-se antes do lado da oferta do que da demanda.
A abordagem da agenda de produtividade e competitividade tem-se revelado, no entanto, uma
tarefa árdua para o governo Dilma, como fica patente especialmente na discussão sobre modelos
de concessões de serviços de infraestrutura (portos, rodovias, aeroportos, etc): há, em todos os
temas da agenda do chamado Custo Brasil, resistências fortes de interesses públicos e privados
estabelecidos e não é por acaso que esta agenda – identificada há quase vinte anos – pouco
avançou.
O deslocamento de diagnóstico e de foco das políticas não foi suficiente, no entanto, para
promover nenhuma inflexão relevante na esfera da política comercial no que se refere à
tendência protecionista. Prova disso foi a elevação, no final de setembro de 2012, das tarifas de
importação para 100 produtos. A média das tarifas aplicadas aos 100 produtos incluídos na lista
antes da Decisão era de 13,7%. Essa média foi elevada para 23,6% - um aumento de cerca de 10
pontos percentuais.
No marco de uma política mobilizada essencialmente por preocupações defensivas, não
surpreende que a dimensão negociada de política comercial tenha se mantido em “modo
hibernação”. Não houve avanços dignos de nota nas negociações do Mercosul com a União
Europeia e a agenda econômica do Mercosul permaneceu absolutamente travada, ao mesmo
tempo em que o Brasil distanciava-se do protagonismo exercido nas negociações da OMC até
2008 para assumir postura discreta e compatível com as preocupações defensivas que
dominaram a agenda de políticas industriais e comerciais do Brasil a partir de 2010.
3.2. A política de exportação
Foco quase exclusivo das políticas de comércio exterior no período imediatamente posterior à
eclosão da crise de 2008, o financiamento público foi um dos três eixos da política de
exportação na primeira metade do governo Dilma. A ele vieram se juntar, ao longo deste
período, as medidas tributárias e algumas iniciativas de facilitação das exportações. Algumas
das medidas anunciadas, tiveram sua implementação retardada – ou até mesmo não foram
implementadas – em função de resistências burocráticas (leia-se essencialmente a Receita
Federal do Brasil) ou de divergências entre órgãos públicos (caso da anunciada criação do
Eximbank, nunca concretizada).
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- Financiamento Na área de financiamento às exportações, o BNDES aumentou, pelo menos potencialmente, seu
“poder de fogo”, com a inclusão de suas linhas de crédito no Programa de Sustentação do
Investimento, beneficiado por sucessivos aportes do Tesouro Nacional para a “equalização” das
taxas de juros praticadas. O BNDES introduziu diversas alterações em suas modalidades de
financiamento, tornando as condições de crédito mais favoráveis para as empresas exportadoras,
através do aumento da participação do Banco nos financiamentos concedidos, extensão de
prazos de pagamento dos financiamentos, redução de taxas de juros, etc. Novos programas de
pré-embarque foram criados, dando sequência a movimentos ocorridos ainda no governo Lula,
buscando adequar a oferta de crédito a perfis de empresas e setores-alvo das políticas.
Apesar de todos estes esforços, o desempenho das linhas de crédito do BNDES, no biênio
2011/2012, registra uma queda significativa em relação ao biênio anterior, a redução se
verificando na modalidade de pré-embarque, justamente aquela em que se concentraram as
iniciativas do BNDES neste período (Tabela 6). Como as operações de pré-embarque
respondem pela maioria dos créditos à exportação do BNDES, o desempenho desta modalidade
em 2011/2012 “contaminou” fortemente os resultados globais da atuação do Banco em
exportação, neste período.
Tabela 6
BNDES exportação (US$ Milhões)

Biênios Pré-embarque Pós-embarque
2005/2006
3.455,90
2.663,30
2007/2008
3.879,50
1.322,40
2009/2010
7.518,30
2.271,40
2011/2012
3.652,20
2.439,50

Total
6.119,20
5.392,70
9.782,00
6.090,20

Fonte: BNDES
Tomando-se as duas modalidades (pré e pós-embarque) juntas, observa-se, no biênio do
governo Dilma, forte redução dos valores dos financiamentos concedidos a setores como o
metalúrgico, material de transporte (exclusive aeronaves), máquinas e equipamentos, além de
produtos alimentícios. Em contrapartida, o setor de serviços de construção registrou incremento
nos valores financiados no último biênio, comparativamente com o anterior, respondendo por
23% do total da carteira do BNDES nesta modalidade de crédito.
No que diz respeito ao pós-embarque, esta modalidade tem beneficiado essencialmente
exportações dirigidas a países latino-americanos, Angola e EUA. Esta não é uma característica
nova do programa, mas ela é fortemente confirmada pelos números dos últimos anos. No biênio
2011/2012, os principais destinos das exportações beneficiadas pela linha de pós-embarque do
BNDES foram: Angola (média anual de US$ 546,5 milhões no biênio), Argentina (US$ 524
milhões), Venezuela (US$ 270 milhões), EUA (US$ 236 milhões), Cuba (US$ 177 milhões),
República Dominicana e México (US$ 148 milhões, cada).
Em boa medida este perfil geográfico reflete a importância do setor de serviços de construção
na modalidade pós-embarque. De fato, o setor tem um portfolio importante de obras em países
como Angola, Venezuela, Cuba e República Dominicana.
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A expansão de recursos públicos como funding para os financiamentos às exportações também
se verificou no caso do Proex. Assim, por exemplo, foi criado, em 2011, o Fundo de
Financiamento às exportações (FFEX), com a finalidade de prover financiamento para as
exportações de bens e serviços, de acordo com o Programa de Financiamento às Exportações
(Proex). O FFEX conta com a participação de recursos da União no limite global de R$
1.000.000.000 (um bilhão de reais). As condições de crédito do Proex Financiamento foram
flexibilizadas e os recursos alocados a esta modalidade foram significativamente ampliados, ao
mesmo tempo em que o Proex Equalização era ampliado para incluir a fase pré-embarque e
percentual de equalização (sobre o valor total) era elevado de 85% para 100%.
Uma área conexa à de financiamento – a de garantias e seguro de crédito às exportações –
também foi alvo de algumas iniciativas do governo, todas elas voltadas para reduzir custos e
entraves relacionados ao acesso das empresas a este tipo de mecanismo. Assim, foi autorizada,
em agosto de 2012, a criação da Agência Brasileira Gestora de Fundos e Garantias (ABGF) para
a concessão de garantias contra riscos comerciais em operações de crédito ao comércio exterior
com prazo superior a dois anos e outros riscos, políticos e extraordinários, em operações de
comércio exterior de qualquer prazo. A agência administrará o Fundo Garantidor de Comércio
Exterior. As garantias do FGCE – que substituirá o atual Fundo de Garantidor de Exportação
(FGE) – são para risco comercial em operações de crédito ao comércio exterior e seus recursos
advêm de aportes do Tesouro Nacional de R$ 14 bilhões. Apesar de a Lei autorizando a criação
da ABGF ser de setembro de 2012, até março de 2013 ainda não havia sido assinado o Decreto
de criação da agência.
Foram ainda flexibilizadas as regras para a utilização do Seguro de Crédito à Exportação (SCE),
com garantias da União, ao amparo do FGE, para ampliação do escopo nas operações de MPME
beneficiadas. A garantia da União pode ser concedida nas fases pré-embarque e encadeadas
com os financiamentos de operações pós-embarque, inclusive com o Proex/Financiamento.

- Desoneração tributária A agenda de política de exportação foi gradualmente ampliada, a partir de 2011, para incluir
medidas de desoneração tributária e algumas iniciativas muito pontuais de facilitação das
vendas externas. Na área tributária, em que medidas anunciadas pelo governo muitas vezes
veem sua implementação frustrada por resistências da RFB, houve algumas evoluções
importantes, no governo Dilma, como (i) a alteração nas regras de devolução de créditos
tributários às empresas exportadoras; (ii) a ampliação do conceito de “empresa
preponderantemente exportadora” - para fins de isenção de impostos na compra de insumos,
componentes, partes e peças – e (iii) a instituição do programa Reintegra - Regime Especial de
Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras.
Em maio de 2011, o governo alterou as regras estabelecidas para a devolução de créditos
tributários às empresas exportadoras, tornando-as mais flexíveis. Pela regra anterior, exigia-se
que as empresas beneficiadas tivessem exportado em todos os quatro anos-calendário anteriores
ao do pedido. A nova Portaria estende os benefícios para as empresas que tenham exportado
apenas no ano-calendário anterior ao pedido. Além disso, reduz de 30% para 10%, o percentual
médio exigido na relação exportações/receita bruta total.
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A ampliação do escopo do conceito de “empresa preponderantemente exportadora”, decidida
em abril de 2012 estende o universo de empresas exportadoras potencialmente beneficiadas pela
suspensão de IPI, PIS e Cofins sobre a aquisição de insumos para produção, ao reduzir de 70%
para 50% da receita bruta da empresa o percentual mínimo de exportações requerido para
habilitar a empresa ao benefício.
O Reintegra, regulamentado em dezembro de 2011, teve como objetivo a devolução dos tributos
não recuperáveis incidentes na cadeia produtiva de bens manufaturados destinados à exportação.
Para fins de cálculo da restituição foi estabelecida pelo Poder Executivo uma alíquota linear de
3% sobre o valor da receita de exportação de manufaturados. Esse crédito fiscal pode ser
utilizado por meio do ressarcimento em espécie ou de compensação de débitos relativos a
tributos federais para benefício aplicável a exportações realizadas até 31de dezembro de 2012.
O benefício aplica-se a uma lista de bens manufaturados no país, de cerca de 8.500 produtos,
mas sua concessão está condicionada à exigência de conteúdo local: o conteúdo de insumos
importados na cadeia de produção não pode ultrapassar o limite máximo de 40% do preço de
exportação para a maior parte dos produtos contemplados, excetuando-se os de maior conteúdo
tecnológico, cujo percentual é de 65%. A vigência do programa, originalmente prevista para
encerrar-se no final de 2012, foi estendida até o final de 2013.

- Medidas de facilitação de exportações –
Além das medidas nas áreas de financiamento e desoneração tributária, foram adotadas diversas
iniciativas buscando a redução da burocracia nas operações de exportações: a redução de
exigências de documentos a serem apresentados para a emissão de guias de exportação sob o
amparo do; a eliminação da necessidade de autorização prévia da Secex para o financiamento
privado das exportações, extinguindo as restrições relacionadas aos prazos para pagamentos
dessas operações; a exclusão da necessidade de documentos comprobatórios de pagamento de
tributos ou de outras medidas para os casos de liquidação do regime de drawback em que não
ocorre a exportação; a extinção das exigências documentais feitas ao exportador brasileiro para
a autorização de descontos sobre valores exportados são alguns exemplos.
De maneira geral, o saldo da evolução da política de exportação nos dois primeiros anos do
governo Dilma é positivo: aumento da oferta de recursos para o financiamento às exportações,
em condições favoráveis, avanços na desoneração tributária das vendas externas e eliminação de
entraves burocráticos no manejo de instrumentos financeiros e fiscais traduzem adequadamente
a prioridade concedida às exportações neste período.
Ainda é cedo para avaliar os impactos das medidas adotadas sobre o desempenho das
exportações, tanto mais que estas também terão sido, no último biênio, forte e negativamente
impactadas pelo baixo dinamismo de alguns dos principais mercados externos de produtos
manufaturados (que são o alvo dos mecanismos públicos de financiamento).
Apesar das evoluções positivas na política, menos reconfortante – e mais preocupante – é a
constatação de que parte não menor das “soluções” encontradas para os problemas tratados é
atribuível à mobilização de recursos do Tesouro sob a forma de aportes diretos, de
transferências ao BNDES e de subsídios embutidos em mecanismos como o Reintegra.
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3.3. A política de proteção
Mais do que o crescimento das importações – que aumentaram 45% no primeiro biênio do
governo Dilma em relação ao biênio anterior – foi a percepção de que a indústria doméstica não
estava conseguindo aproveitar o aquecimento da demanda interna para expandir sua produção
que orientou a política de proteção nos últimos dois anos. De fato, quando se analisa a estrutura
das importações brasileiras, observa-se um discreto aumento da participação de bens de
consumo no último biênio em relação ao biênio anterior, o que poderia indicar que a expansão
da demanda ocasionada pelo crescimento da renda real do brasileiro estaria levando à
substituição da compra de bens de consumo nacionais por importados. Esse aumento é mais
notável nos bens de consumo duráveis e dá-se com maior intensidade nas máquinas e aparelhos
de uso doméstico e nos automóveis de passageiros.
Tabela 7
Participação das Importações por Categoria de Uso (%)

Biênios
1 - Bens de Capital
2 - Bens de Consumo
2.1 - Bens de Consumo Não-Duráveis
2.2 - Bens de Consumo Duráveis
3 - Combustiveis e Lubrificantes
4 - Matérias-primas e Produtos Intermediários

2005-2006 2007-2008 2009-2010 2011-2012
14,61
20,78
22,85
21,48
21,12
15,35
5,77

13,12
5,99
7,13

17,12
7,36
9,76

17,68
7,37
10,31

6,83

17,55

13,61

15,91

30,10

48,55

46,43

44,93

Fonte: MDIC
Mas quando se amplia o horizonte de tempo da análise e se compara a atual distribuição das
importações com aquela que vigorava no período pré-crise financeira internacional, verifica-se
que houve um aumento significativo da participação dos bens de capital, dos combustíveis e
lubrificantes e, principalmente, dos produtos intermediários na pauta de importações. Já os bens
de consumo não-duráveis mostraram expressiva perda de relevância na composição dos
produtos importados. Ou seja, as importações cresceram, em boa medida, em função das
compras externas realizadas pelas indústrias domésticas, que intensificaram a incorporação de
bens de capital e produtos intermediários em sua estrutura produtiva.
Essa constatação levou o governo a centrar esforços em políticas de estímulo ao aumento do
conteúdo local nacional dos produtos industriais. É também essa constatação que explica o fato
de que as medidas de proteção estiveram em grande medida direcionadas para produtos
intermediários, o que parece um contrassenso para um país preocupado em melhorar as
condições de competitividade da indústria nacional.
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- Medidas tarifárias Ao longo de 2011 e 2012 foram implementadas 49 resoluções da CAMEX que alteraram a
estrutura tarifária brasileira. A resolução mais relevante foi a elevação das tarifas de importação
para 100 produtos, de acordo com Resolução da CAMEX de setembro de 2012 e após um longo
processo de consultas públicas. A medida implementou a Decisão 39/11 do Mercosul, que havia
sido adotada por iniciativa da Argentina, que autoriza os países a elevar, de forma unilateral, até
o limite consolidado na OMC, as alíquotas do imposto de importação por um período de 12
meses, prorrogáveis.
A composição da lista é surpreendente para quem está preocupado com questões de
competitividade: com exceção das batatas, talheres e alguns tipos de papéis, os demais produtos
da lista são insumos (químicos e siderúrgicos em sua maioria), partes e peças para produtos
diversos e bens de capitais. Se essas tarifas já são elevadas em termos absolutos, a comparação
com os níveis vigentes em outros países emergentes as torna ainda mais surpreendentes. Na
África do Sul, a média das tarifas desses 100 produtos é 5,0%; na China, 7,5%; na Coreia do
Sul, 5,1%; na Índia, 8,5%, no México, 4,5% e na Turquia, 3,7%.
A Decisão 39/11 do Mercosul foi complementada pela Decisão 25/12, de julho do ano passado,
que ampliou para 200 o número de produtos para os quais o mecanismo de elevação tarifária
pode ser aplicado. Um mês após implementar a elevação de tarifas para os 100 produtos, em
outubro de 2012, a CAMEX abriu nova consulta pública para receber pleitos de elevação
tarifária para os 100 itens adicionais, relativos à Decisão 25/12, apesar das críticas recebidas
pela CAMEX por parte de 35 empresas que se manifestaram contrárias ao aumento das tarifas
promovido em outubro2.
Além do aumento de tarifas promovido pela decisão de ampliar transitoriamente o número
produtos na lista de exceções da TEC, houve nos últimos dois anos um intenso movimento
alterações na Lista Brasileira de Exceções à TEC (Letec), seja por meio da retirada da lista
produtos que estavam com tarifa aplicada inferior à prevista na TEC, seja pela inclusão
produtos com tarifa superior à prevista.

de
de
de
de

Na direção oposta, foi criado um expressivo número de ex-tarifários, mecanismo pelo qual o
governo reduz temporariamente a alíquota do imposto de importação para bens de capital e de
informática e telecomunicações sem similar nacional ou para produtos específicos em razão de
desabastecimento interno. Há atualmente em vigência um número superior a quatro mil extarifários.
Embora seja considerada por alguns analistas como um mecanismo de liberalização comercial, a
criação de ex-tarifários para bens de capital, informática e telecomunicações, sem similar
nacional é, na realidade, uma forma de aumentar a competitividade dos produtos que serão
produzidos a partir do investimento realizado incorporando esses bens. Como os bens para os
quais são concedidos os ex-tarifários não têm similar nacional, não competem com produtos
domésticos, esse instrumento não representa um movimento de abertura comercial. Por outro
lado, a decisão permite a redução do custo de investimento e da proteção implícita aos produtos
finais, que serão produzidos a partir do investimento realizado com custos menores.

2

http://www.valor.com.br/brasil/2903510/tarifa-de-importado-tera-consulta-previa
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Em abril de 20123, a CAMEX promoveu uma série de alterações nos procedimentos de
concessão de ex-tarifários. Foi definido um prazo de vigência de dois anos para as reduções de
tarifas e vedou-se a redução do imposto para bens usados, remanufaturados, recondicionados ou
submetidos a qualquer tipo de reforma. Foi também vedada a concessão do benefício para os
sistemas integrados (agrupamentos de equipamentos destinados a exercer uma função
determinada e com controle de processo centralizado). Essa última decisão contribuiu para
aumentar o número total de ex-tarifários, pois agora cada parte desses sistemas é alvo de um extarifário específico.
O governo também tem usado com alguma intensidade o instrumento de ex-tarifários para lidar
com problemas de desabastecimento interno. Nesse caso, em geral a redução temporária da
alíquota de importação é acompanhada pela definição de uma cota quantitativa que limita as
importações beneficiadas pelo tratamento tributário especial.
- Defesa comercial Embora a percepção dominante seja a de que houve um aumento expressivo do recurso a
medidas de defesa comercial nos últimos dois anos, a análise desse período mostra que dois
aspectos marcam a administração da política de defesa comercial no Brasil nesse período: a
preocupação com a complementação do marco regulatório associado aos regimes de defesa
comercial – aí incluídos também os aplicáveis aos regimes anti-subsídios e de salvaguardas – e
a gestão da pressão por proteção, em função do aumento das importações.
a) Alterações no marco regulatório
O ano de 2010 marca o início de novas inciativas com o objetivo de reforço da capacidade de
implementação e da eficácia da política de defesa comercial. O arcabouço da regulamentação
nacional de defesa comercial vigente no país foi complementado com vistas não só à maior
eficácia das medidas adotadas, como no caso das ações antielisão e de controle de origem não
preferencial, mas indo além desse objetivo, abarcando medidas na esfera do contingenciamento
administrativo: anúncios de unificação de ações da Receita Federal e da Secex no
monitoramento de importações com vistas ao combate à “concorrência desleal” em setores
considerados críticos (brinquedos, têxteis, pneumáticos, máquinas e equipamentos, e
eletroeletrônicos, em especial produtos de informática).
Assim, a meta de complementação do marco regulatório serviu de meio para a ampliação das
medidas de contenção administrativa das importações. Foi criado um sistema administrativo de
monitoramento, o Grupo de Inteligência de Comércio Exterior (GI-CEX), para o “combate a
práticas desleais e ilegais de comércio exterior”, com características de atuação típicas do
controle administrativo que escapam aos limites impostos pelos acordos multilaterais da OMC.
O licenciamento não automático passou a ser adotado desde a abertura de investigação e não
somente após a aplicação de medidas de defesa comercial, o que, além de retardar o processo de
entrada dos produtos no país, amplia a interpretação do escopo da atuação administrativa4.
3

Resolução CAMEX No17 de 5 de abril de 2012.
4
De fato, a Portaria Secex Nº 23, de 14 de julho de 2011, ao consolidar as normas de operação de
comércio exterior vigentes no país até aquela data, referia-se apenas à possibilidade de licenciamento não
automático, no caso de defesa comercial, a importações “sujeitas a medidas”, ou seja, sujeitas a direitos
(ou compromissos de preços) aplicados na importação por meio de uma investigação que os justifiquem
(DOU de 19/07/2011, subseção III, artigo 15).
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Adicionalmente, foi intensificado o rigor na fiscalização das importações ou exportações diante
de suspeita de irregularidade punível5. Entre os indícios de irregularidades indicados são
mencionados os casos de fraudes na certificação de origem, que se aplicam também à origem
não preferencial nas hipóteses de suspeita de triangulação de mercadoria (circumvention).
Em maio de 2011, a SECEX regulamentou a extensão de medidas antidumping e
compensatórias no caso de verificação de tentativas de elisão ou burla de direitos em vigor,
aplicados sobre exportações originárias da qualquer país, via exportação por terceiros países,
assim como de partes e peças do próprio país cujas importações são objeto de medidas6. O
primeiro caso iniciado em 2011 envolveu exportações de cobertores provenientes de Uruguai,
Paraguai e China. Houve ainda outro pedido, envolvendo as importações da China de lápis de
madeira, cuja abertura de investigação não foi aceita pelo governo por falta de elementos de
prova, e um terceiro, também relacionado à China, nas importações de calçados.
Uma das iniciativas que mais causou polêmica nos meios empresariais foi a implementação de
regras para investigações de interesse público7. Na prática internacional, a noção de “interesse
público”, quando referida a investigações de dumping e de medidas compensatórias, teria por
objetivo incluir no processo decisório da aplicação de medidas a análise dos seus impactos
sobre os preços domésticos dos produtos em questão e sobre os preços a jusante na cadeia de
produção, assim como sobre a limitação da competição no mercado interno.
Foi divulgado, por meio da Resolução Nº 50, de 9/7/2012, que criou o Grupo Técnico de
Avaliação de Interesse Público – GTIP, um roteiro para análise de pedidos de suspensão ou
alteração de medidas antidumping e compensatórias definitivas, bem como de não aplicação de
medidas antidumping e compensatórias provisórias, por razões de interesse público. Entre os
critérios estabelecidos para essa avaliação, estão: impactos da aplicação de medida de defesa
comercial sobre a cadeia produtiva, caracterização dos produtos na cadeia de produção que
possam ser afetados pelas medidas e dos mercados envolvidos, características técnicas e da
demanda, grau de concentração, barreiras à entrada, condições da oferta internacional do
produto objeto da medida, entre outros. As primeiras investigações de interesse público
conduzidas pelo país foram relativas às medidas aplicadas sobre as importações do produto
Diisocianato Difenilmetano Polimérico (MDI polimérico), NCM 3909.30.20, e sobre o produto
Papel Couché Leve, NCM 4810.22.90, ainda não concluídas.
b) Gestão da pressão por proteção
A valorização do real, somada ao aumento da demanda por proteção nos anos pós-crise
financeira internacional, gerou uma pressão do setor privado nacional por abertura de
investigações antidumping. Como indicam os dados das Tabelas 8 e 9 a seguir, a essa pressão
correspondeu um maior ativismo governamental: a média bianual de abertura de novas ações
cresceu consistentemente, assim como o número de investigações encerradas com medidas
aplicadas.

5

Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal Nº 1.169, de 30 de junho de 2011
Resolução N° 63, complementada pela Portaria SECEX Nº 21, de 18/10/10 e Nº 14 de 13/05/2011
7
Resolução CAMEX Nº 13, de 1/3/2012
6
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Tabela 8
Brasil – Investigações de dumping iniciadas e medidas provisórias (2005 – 2012)

Biênios

2005-06
2007-08
2009-10
2011-12
Total

% (medidas
N.º de
Nº de investigações
provisórias. / n.º de
investigações objeto de medidas
investigações
iniciadas
provisórias
iniciadas)
18
4
22,2
35
16
45,7
46
13
28,3
63
13
20,6
162
37
22,2

Fonte: DECOM, MDIC. Contagem com base nos pares produto/país de origem.
Cabe ressaltar, contudo, que, não obstante a demanda do setor privado nacional pela aplicação
de medidas provisórias após a abertura de investigações, a prática de aplicação dessas medidas
Brasil tem sido cautelosa. Esse cenário contrasta com a prática dos tradicionais usuários do
instrumento, assim como de outros países em desenvolvimento: nos Estados Unidos, dados
disponíveis comparáveis mostram que cerca de 90% das ações iniciadas entre 2007 e o 1º
semestre 2011 foram alvo de direitos provisórios; no caso da UE, 55%; na Argentina, 46%; na
Índia 58% e na China 76% dos casos8.
Tabela 9
Brasil – Investigações de dumping encerradas e medidas antidumping aplicadas
(2005 – 2012)

Biênios
2005-06
2007-08
2009-10
2011-12
Total

Nº de
Nº de Investigações
% (med. def. / n.º
investigações encerradas com medidas de investigações
encerradas
definitivas aplicadas
encerradas)
12
23
29
58
122

3
19
20
28
70

25
83,3
69
48,3
57,7

Fonte: DECOM, MDIC. Contagem com base nos pares produto/país de origem.
Da mesma forma, após um pico em 2007-2008 tanto no índice de medidas provisórias
aplicadas, como no de ações encerradas com aplicação de medidas definitivas, o ímpeto de
8

Global Antidumping Data Base, Banco Mundial, http://econ.worldbank.org.Os cálculos foram feitos desconsiderando-se da base
de dados as investigações iniciadas para as quais esta indicava que a informação não era relevante pelo fato do caso não ter
alcançado a etapa da determinação preliminar.Note-se que os resultados apurados são aproximados, pois dependendo do país a
falta de informações é significativa: no caso da Argentina, UE e Índia a base indica a falta de dados para cerca de 30% das
investigações iniciadas no período em exame; no caso da China em cerca de 20% e no caso dos EUA em apenas 1%.
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aplicação de medidas não mostra elevação sustentada, sinalizando um esforço de represamento
por parte do governo no uso do instrumento da defesa comercial como medida de proteção.
Ainda assim, quando aplicadas, medidas de defesa comercial geram uma proteção eficaz e de
largo prazo, pois dada a falta de regras mais restritivas nos Acordos da OMC para a prorrogação
de medidas, os procedimentos de revisão de medidas aplicadas, no máximo a cada cinco anos,
geram um índice bastante elevado de prorrogações.
As ações antidumping no Brasil se concentram em setores da indústria de intermediários: no
período em análise, 88% das aberturas tiveram como alvo produtos siderúrgicos, químicos,
plásticos e borracha, elétricos e mecânicos, metais básicos, minerais, materiais de cimento e
matérias primas para a indústria de papel e têxtil e 84% das medidas aplicadas atingiram os
mesmos produtos, exceto cimento.
Gráfico 2
Aplicação de Medidas Antidumping – setores afetados (2005 – 2012)

*Aparelhos elétricos; aparelhos elétricos e mecânicos;
calçados; cerâmica; metais básicos; minerais; materiais de
cimento; objetos de vidro; vidro; outros setores. Fonte:
DECOM, MDIC.

Esses setores são os tradicionais beneficiários da política antidumping em âmbito mundial, tanto
nos países desenvolvidos como em desenvolvimento – indústrias caracterizadas por altos níveis
de custo de capital e investimentos fixos. Os produtos dos setores químico, de metais e
siderúrgicos, por exemplo, são típicos do chamado “dumping estrutural”, ou seja, segmentos
onde as vendas domésticas são realizadas com base em contratos de longo prazo para garantia
de abastecimento interno das indústrias a jusante na cadeia de produção, sendo as exportações
no mercado spot caracterizadas por preços reduzidos. Embora essa seja uma prática
internacional, os efeitos econômicos da elevação do custo da importação desses bens para os
usuários industriais desses insumos podem ser significativos.
Os países asiáticos têm sido o alvo preferencial das medidas antidumping aplicadas pelo Brasil
nos últimos anos. No acumulado do período 2005-2012, esses países, incluindo a China, foram
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afetados em 58% das ações iniciadas. Note-se que a propensão de atingir as exportações de
países asiáticos por meio da política antidumping, mesmo excluindo-se a China, é uma
tendência observada também na América do Norte e Europa.9 Mas a China é individualmente o
país contra o qual o maior número de medidas foi adotado: no acumulado desse período a China
foi alvo em cerca de 30% das ações iniciadas. Percentagem alta também se verifica no caso das
medidas aplicadas (51% e 34% respectivamente).
As estatísticas anuais da OMC mostram uma clara reversão da posição do Brasil como país
usuário da política antidumping na última década10. Os dados referentes às iniciativas de
abertura de investigação mostram uma mudança evidente do Brasil, de país tradicionalmente
afetado por essas medidas para um país aplicador do instrumento.

Gráfico 3
Posição do Brasil – País aplicador versus afetado
Aberturas de Investigações Antidumping
(1995 - junho de 2012)

Obs:*até junho de 2012
Fonte: Elaboração própria com base em WTO.

A pressão por proteção no período mais recente fez com que o Brasil ocupasse, no acumulado
do período 2005-junho 2012, o segundo lugar dentre todos os países Membros da OMC em
número de ações iniciadas. O País superou não só a Índia como todos os tradicionais usuários

9

Vide Prusa, Thomas J., East Asia´s Anti-dumping Problem (2006). The World Economy, Vol. 29, Nº 6,
pp. 743-761, Junho 2006
10
http://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/adp_e.htm, consulta em 15/03/13

18

www.cindesbrasil.org
www.cindesbrasil.org

do instrumento, passando para o primeiro lugar, quando se analisa o período 2010-junho de
2012. Contudo, do ponto de vista de aplicação de medidas, situa-se em 6º lugar no ranking.
Já o recurso a medidas compensatórias, no caso de subsídios e a medidas de salvaguardas
(outros dois instrumentos de defesa comercial) tem sido muito mais parcimonioso no Brasil. De
forma geral, as investigações de subsídios e medidas compensatórias são menos acionadas pelos
países Membros da OMC, pois além de envolverem aspectos políticos mais sensíveis – uma vez
que se constituem em investigações de práticas de governos e não de empresas, requerem uma
maior sofisticação analítica e treinamento dos investigadores das autoridades de investigação
nacionais. Também as salvaguardas são menos usadas, pois abrem a possibilidade de demanda,
por parte dos países que se sentem prejudicados pela medida, por compensações do país que
impõe a medida, gerando conflitos inter-setoriais.
Apesar disso, registre-se a abertura de uma nova investigação anti-subsídios, em 2012, nas
importações de fios acrílicos originários da Indonésia, envolvendo programas de subsídios ao
setor têxtil. O Brasil também iniciou uma nova investigação de salvaguardas nas importações
brasileiras de vinhos, em março de 2012, mas esta foi encerrada poucos meses depois em função
de acordo com importadores e revendedores.
A avaliação da política de defesa comercial no período Dilma sugere que o governo brasileiro
reagiu às pressões do setor industrial por maior ativismo nessa área buscando aumentar a
eficácia das medidas impostas, intensificando o recurso a medidas de contingenciamento
administrativo e ampliando o número de investigações de dumping abertas. O número de
investigações encerradas com imposição de direitos antidumping também cresceu, mas, ainda
assim, a taxas muito inferiores às observadas para abertura de investigações, o que sugere que as
autoridades brasileiras mantêm cautela no manejo do instrumento. A instituição do mecanismo
de investigação de “interesse público” também é indicativa de que há preocupações com
interesses divergentes entre setores no que se refere à utilização de mecanismos de defesa
comercial.
Além disso, as pressões inflacionárias renitentes na economia brasileira nos últimos anos têm
levado à incorporação dessa dimensão na administração da política comercial. Após a elevação
das tarifas de importação para os 100 produtos da lista de exceções temporárias à TEC, o
Ministro Guido Mantega ameaçou reduzir as tarifas de produtos que tivessem sofrido “reajustes
exagerados de preços”11.
3.4. Políticas de apoio ao investimento e à produção com impactos potenciais no comércio12
Se a natural divergência de interesses entre setores industriais, e as mais recentes preocupações
com as pressões inflacionárias, atuaram para frear a utilização da política de importação como
instrumento para aumentar a proteção à indústria doméstica, nos dois primeiros anos do
Governo Dilma, foi na esfera da política de investimentos que o viés discriminatório em favor
da produção local se manifestou com maior intensidade, neste período.

11

http://estadao.br.msn.com/economia/barbosa-lista-com-redu%C3%A7%C3%A3o-da-tarifa-deimporta%C3%A7%C3%A3o-sair%C3%A1-no-momento-oportuno.
12

Esta subseção não pretende cobrir a totalidade das políticas e instrumentos que se poderia
incluir na categoria de “política industrial”. Neste sentido não é aqui contemplada a política de
inovação, exceto quando instrumentalizada através de linhas de crédito do BNDES.
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Ao longo dos anos de 2011 e 2012, foram-se definindo os contornos de uma estratégia
defensiva, cujo eixo central é a proteção da produção doméstica e o aumento do “conteúdo
nacional” dos bens fabricados no Brasil. O corte setorial dos instrumentos de política também
tornou-se mais nítido, alguns setores sendo claramente discriminados em termos positivos por
aqueles instrumentos. O exemplo mais notável é dado pelo setor automotivo, para o qual o
governo formulou um novo regime setorial, mas o exame do conjunto de instrumentos
mobilizados indica que o setor de bens de capital (incluindo-se aí veículos automotores
classificados nesta categoria de bens, como caminhões), de fármacos e alguns setores intensivos
em mão de obra também foram mais intensamente beneficiados por mecanismos setoriais de
incentivo.
Uma característica central da política de investimentos, na área de financiamento, tem sido o
papel desempenhado pela expansão dos créditos do Tesouro Nacional ao BNDES, como
subsídio destinado a reduzir as taxas de juros para os tomadores dos recursos do banco. Ao
longo dos dois primeiros anos do governo Dilma, os recursos disponibilizados pelo Tesouro
para financiamento aos investimentos, à produção e à exportação pelo BNDES foram sendo
sucessivamente ampliados. Assim, por exemplo, a MP Nº 564, de abril de 2012, estabeleceu
autorização de novos créditos da União ao BNDES, um adicional de R$ 45 bilhões, montando o
total autorizado desde 2011 (Lei 12.453, de 21/07/2011) a R$ 100 bilhões. A Portaria do
Ministério da Fazenda Nº 122, de 10 de abril de 2012, regulamentou as alocações de recursos:
foi autorizada subvenção econômica destinada às operações de equalização da taxa de juros nos
financiamentos do BNDES - cujos saldos médios estão limitados a R$ 224 bilhões - contratados
até 31 de dezembro de 2013. Já a MP Nº 594, de 6 de dezembro de 2012, amplia para R$ 312
bilhões o limite do valor dos financiamentos do BNDES que podem ser subvencionados pela
União.
De acordo com Mansueto (2013)13, o volume de empréstimos do BNDES que pode ser
subsidiado com recursos do Tesouro cresceu sete vezes entre 2009, quando foi criado o
Programa de Sustentação do Investimento (PSI), e 2013.

13

Ver: 13 http://mansueto.files.wordpress.com/2013/03/psi_volume.jpg
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Gráfico 4
Volume de Crédito do BNDES (direto e indireto) passível de subsídio orçamentário no PSI

Fonte: reproduzido de http://mansueto.files.wordpress.com/2013/03/psi_volume.jpg
Tais operações entre o Tesouro e o BNDES respaldaram, a partir de 2012, reduções sucessivas
de taxas de juros praticadas pelo Banco, que, em alguns casos – como o do PSI Bens de Capital
– tornaram-se negativas em termos reais no período mais recente. O Gráfico 5 apresenta a
evolução das taxas de juros médias praticadas no PSI Bens de Capital entre o início de 2010 e
janeiro de 2013. Observa-se que tais taxas evoluem por baixo do IPCA no período mais recente,
acompanhando a evolução da TJLP, que já se tornara negativa em termos reais desde o terceiro
trimestre de 201214.
O pano de fundo dos sucessivos aportes de capital do Tesouro ao BNDES, bem como do
estabelecimento de condições de financiamento mais favoráveis para os clientes do Banco –
chegando inclusive, no período mais recente, à prática de juros reais negativos em certas linhas
– tem sido o quadro de baixo crescimento econômico e sobretudo de redução das taxas de
investimento da economia, que marcou os dois primeiros anos do governo Dilma.
As políticas de investimento e produção têm sido instrumentalizadas em um amplo,
diversificado e nem sempre coerente esforço governamental para contrarrestar aquelas
evoluções macroeconômicas – até o momento com escassos resultados. Políticas mais
nitidamente ofensivas nesta área, como o apoio à formação de “campeões nacionais” e o
incentivo à internacionalização de empresas brasileiras – que caracterizaram os governos Lula –
não foram descontinuadas, mas parecem perder fôlego sob Dilma, mais por dificuldades
operacionais ou por mudanças de contexto do que por orientação estratégica15.

14

Já o diferencial entre a SELIC e a TJLP, que atingira cerca de 6 pontos percentuais, em meados de
2011, reduziu-se para cerca de 2 pontos percentuais no período mais recente, em função da
redução da TJLP, mas principalmente da taxa básica de juros da economia.
15 Landim, R. – “Campeãs nacionais” do BNDES patinam – O Estado de São Paulo, 10 de março de
2013. Observe-se, em relação a políticas para incentivar a internacionalização de empresas
brasileiras que, muito recentemente, o BNDES anunciou a decisão de transformar seu escritório de
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Gráfico 5
Taxas de juros e inflação no último biênio

Fonte: Ipeadata/BNDES

Quatro foram os instrumentos de política mobilizados pelo governo Dilma, na área de
investimentos e produção:
- o financiamento público através do BNDES e no âmbito do Programa de Sustentação de
Investimentos;
- a desoneração da folha de pagamento de diversos setores;
- os regimes setoriais de investimentos, com destaque para o setor automotriz; e
- as compras governamentais.

a) Financiamento à produção e ao investimento
Como se afirmou, os instrumentos de financiamento público ao investimento e produção foram
operacionalizados através do BNDES, no marco do PSI, programa cuja data original de término
de vigência (31 de janeiro de 2011) foi sendo sucessivamente prorrogada e que ainda se
encontra em vigor.
O PSI se beneficia dos créditos do Tesouro – e da consequente redução das taxas de juros
praticadas pelo BNDES - em todas suas modalidades. Seu escopo, em termos de programas e
representação em Londres em subsidiária operacional com capacidade para efetuar captações no
exterior e emprestar recursos diretamente a operações de companhias brasileiras no exterior, em
condições mais favoráveis do que ocorre atualmente.
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setores contemplados pelas condições favorecidas de crédito, foi sendo gradativamente
ampliado ao longo dos dois últimos anos. As condições de financiamento também se tornaram
em geral mais favoráveis ao longo do período, especialmente no que se refere à participação do
BNDES no financiamento, aos prazos e às taxas de juros praticadas.
Bens de capital, inclusive ônibus e caminhões, foram o principal setor beneficiado pelo PSI16,
que também buscou contemplar, através de programas e subprogramas específicos, a agenda de
inovação. É o caso do PSI Inovação, que unificou as linhas de apoio à inovação, com redução de
taxas de juros (também hoje negativas, em termos reais), e do PSI Projetos Transformadores,
voltado para o financiamento de setores considerados de alta intensidade de conhecimento e
engenharia sem produção nacional.
b) Desoneração da folha de pagamentos
A medida consiste na eliminação da contribuição patronal do INSS de 20% sobre a folha de
pagamentos com compensação parcial de nova alíquota de 1% ou 2% (dependendo do setor)
sobre faturamento bruto, excluída receita bruta de exportações. Concebida originalmente como
um mecanismo para beneficiar setores intensivos em mão de obra, como confecções, calçados e
artefatos de couro, móveis e software, a desoneração da folha de pagamento das empresas foi
sendo gradualmente estendida a outros setores, em boa medida em função de mudanças,
operadas pelo Legislativo, nas regras propostas pelo Executivo17.
Além de estender a medida a setores industriais (plásticos, material elétrico, autopeças, bens de
capital mecânico, etc) que não constavam da lista original de beneficiários, setores produtores
de serviços (serviços aéreos, hoteleiros e de call centers) também foram contemplados ao longo
das negociações para a aprovação das novas regras no Congresso Nacional. Finalmente, em 10
de janeiro de 2013 passou a vigorar a regra de desoneração da folha de pagamentos para uma
lista de 4290 produtos de origem animal, produtos da indústria alimentícia, produtos minerais,
químicos, plásticos, peles e couros, madeira, papéis, têxteis, calçados, cimento, produtos
cerâmicos, vidro, metais comuns, máquinas e equipamentos, material de transporte, aparelhos
óticos, móveis e brinquedos. Esses produtos passam a contribuir com a alíquota de 1% sobre o
faturamento.
c) Regimes setoriais de investimento
É nesta área de política – combinada com a de financiamento público ao investimento através
do BNDES – que os grandes objetivos de política industrial do governo Dilma parecem estar
sendo operacionalizados: aumento do conteúdo nacional, reversão daquilo que se percebe no
governo como “perda de densidade” de certas cadeias produtivas, etc.
Uma visão talvez simplificadora, mas que não é equivocada, identificaria no financiamento
público através do BNDES um mecanismo principalmente voltado para uma meta quantitativa:
aumentar a taxa de investimento da economia – ou pelo menos reverter a tendência de queda
16

Em dezembro de 2012, o PSI Bens de Capital passou a contemplar má quinas e equipamentos com
maiores ı́ndices de eficiê ncia energé tica ou que contribuam para reduçã o de emissã o de gases de
efeito estufa.
17 Anunciada como um instrumento para a melhoria da competitividade das empresas brasileiras
incluı́das no regime, muitas delas podem sofrer aumento em sua carga tributá ria. A questã o central
é que a lei determina que as empresas dos setores contemplados substituam a contribuiçã o de 20%
sobre a folha de pagamentos pelo recolhimento de 1,55 a 2,5% sobre o faturamento bruto. Portanto,
o benefı́cio depende da relaçã o entre a folha de pagamentos e a receita bruta das empresas.
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que a marcou no governo Dilma. Já aos regimes setoriais de investimentos caberia zelar pela
qualidade destes, entendendo-se por qualidade a intensidade do seu conteúdo nacional, da
tecnologia, etc.
Os mais relevantes regimes setoriais de investimento implementados durante o governo Dilma
voltam-se para setores ou linhas de produtos dominados por empresas de origem estrangeira, ou
seja, acabam sendo regimes de atração de investimentos externos, focados em setores
específicos.
É o caso, por exemplo, do regime definido em junho de 2011 para a produção de tablets no país,
através da regulamentação do Processo Produtivo Básico para estes bens, estabelecendo
percentuais crescentes anuais de nacionalização para os seus componentes – variando de 20% a
80% (95% para placa-mãe) até 2014 e estendendo os incentivos fiscais da Lei de Informática
(redução do IPI) para a sua produção no Brasil.
Outro exemplo é fornecido pelo Plano Nacional de Banda Larga (PNBL), através da instituição
do Regime Especial de Tributação do (PNBL) para implantação de redes de Telecomunicações
(REPNBL-Redes) com suspensão de PIS-PASEP/COFINS na produção de equipamentos
nacionais para investimentos em expansão da rede de banda larga e de PIS/COFINS e IPI para
materiais e serviços de obras civis. O regime inclui a exigência de cumprimento com as regras
do Processo Produtivo Básico e o desenvolvimento nacional de tecnologia e vigorará, em
princípio, até 31 de dezembro de 2016.
Mas sem dúvida o exemplo mais completo de regime setorial de investimento adotado no
governo Dilma é o novo regime automotivo. Trata-se aí também de exemplo de discriminação
positiva setorial, já que o setor automotriz vem sendo, desde 2010, o alvo privilegiado das
medidas governamentais voltadas para impulsionar o crescimento (a isenção do IPI sendo a
medida mais conhecida adotada em favor do setor).
O novo regime para o setor define a concessão de benefícios tributários aos produtores
nacionais a vigorar no período 2012-2017, condicionada ao cumprimento de exigências de
conteúdo local e realização de dispêndios e atividades de pesquisa tecnológica18.
A implementação do novo regime se deu através de dois movimentos. O primeiro, datada de
setembro de 2011, instituiu nova política de incentivo à produção e de proteção comercial à
indústria automotiva brasileira por meio da isenção em relação à elevação em trinta pontos
percentuais das alíquotas do Imposto sobre Produto Industrializado (IPI), implementada pelo
Decreto Nº 7567, regulamentando a Medida Provisória Nº 540, com prazo de vigência até 31 de
dezembro de 2012. O objetivo da medida foi explicitamente a defesa da produção doméstica e a
atração de novos investimentos para o setor.
Para que as montadoras tivessem direito ao benefício da redução em 30 pontos percentuais do
aumento do IPI estabelecido (cujas alíquotas variam de 30 a 55%) foram então definidos alguns
requisitos19:

18

Registre-se que o setor foi alvo de um contencioso comercial entre Brasil e México, que terminou
com alterações no sistema de distribuição de cotas e na restrição no valor das importações
brasileiras de automóveis mexicanos com isenção tarifária.
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•

•

•

mínimo de 65% de conteúdo regional na fabricação de veículos; as autopeças
originárias de países membros do Mercosul serão consideradas como produzidas no
país;
realização de investimentos em atividades de inovação e de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico de produto no país, que correspondam a 0,5% da receita
bruta total de venda de bens e serviços, excluídos os impostos e contribuições incidentes
sobre a venda.
realização de pelo menos seis das 11 etapas de produção do veículo no Brasil, como
montagem, estampagem, pintura, fabricação de motores, de transmissões, embreagens e
câmbio.

O segundo movimento, de outubro de 2012 complementa o anterior e se concretiza através do
estabelecimento do Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia
Produtiva de Veículos Automotores, o Inovar-Auto. O programa tem como principal
característica a concessão de benefícios tributários aos produtores nacionais, condicionada ao
cumprimento de exigências de conteúdo local e à realização de dispêndios e atividades de
pesquisa tecnológica, com cronograma de etapas de manufatura até dezembro de 2017. São
potenciais beneficiárias do regime as empresas que produzem tratores, automóveis, ônibus e
caminhões no país, que comercializem tais produtos ou que tenham projetos de investimentos
para instalação de fábricas desses produtos no Brasil.
O programa prevê a concessão de crédito presumido de IPI para a empresa que tenha cumprido
pelo menos três dos quatro requisitos:
•

•

•

•

Realizar no país uma quantidade mínima de etapas de fabricação, conforme cronograma
previsto no Decreto Nº 7.716, em pelo menos 80% dos veículos por ela fabricados, no
mínimo oito atividades fabris em 2013, aumentando gradualmente para dez, em 2017;
Realizar no país dispêndios em P&D que representem percentuais mínimos sobre a
receita bruta obtida da venda de bens e serviços, que devem aumentar de um mínimo de
0,15% em 2012 para 0,5% em 2017, de acordo com cronograma estabelecido no
referido decreto;
Realizar no país dispêndios em engenharia, tecnologia industrial básica e
desenvolvimento de fornecedores, conforme percentuais mínimos sobre a receita bruta
obtida da venda de bens e serviços, estabelecidos no referido decreto; e
Aderir ao Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular do Inmetro, relacionado a
padrões de eficiência energética, nos percentuais mínimos também estabelecidos no
Decreto, de 25% em 2013 aumentando para 100% em 2017.

As empresas que cumprirem os requisitos indicados poderão se beneficiar de redução do IPI,
relativo a dispêndios em pesquisa e desenvolvimento, em 1%, e em mais 1% para dispêndios em
engenharia, além da isenção do aumento do IPI de trinta pontos percentuais promovido

19

As exigências de conteúdo local foram relaxadas para o caso das importações de veículos
originários de países do Mercosul e do México, que não sofrerão elevação do imposto, podendo
beneficiar-se da redução mesmo que não cumpram com o critério de 65% de conteúdo regional,
nem com a exigência de realização no Brasil das etapas de fabricação estabelecidas no decreto.
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anteriormente por meio do Decreto Nº 7567, aplicáveis às empresas habilitadas que vierem a se
instalar no país e a novas plantas e projetos industriais de empresas instaladas20.
d) Compras governamentais
A decisão de conferir preferência a produtores domésticos de bens e serviços em compras
governamentais do governo federal foi anunciada em maio de 2010, no último ano do governo
Lula. A preferência seria de até 25% para produtores nacionais nas compras governamentais e,
ao ser regulamentada, em agosto de 2011, definiu-se que o foco da medida estaria nos setores de
saúde, defesa, têxtil e confecções, calçados e tecnologia da informação e comunicação. Em
novembro do mesmo ano, foram publicadas as regras para controle de origem dos bens e
serviços com vistas à aplicação da margem de preferência estabelecida. Adotaram-se as regras
de origem do Mercosul como padrão mínimo para qualificar bens e serviços às preferências nas
compras governamentais.
Na sequência, foram sendo definidas as margens de preferência a vigorar nos diferentes setores
incluídos no programa: retroescavadeiras (10%) e motoniveladoras (18%), fármacos e
medicamentos manufaturados (entre 8% e 20%, dependendo do tipo de produto), têxteis e
calçados (20%), caminhões, furgões e implementos rodoviários(entre 14% e 17%), reboques
(14%) e materiais e equipamentos hospitalares (entre 8% e 25%). Neste último caso, as margens
de preferência são “moduladas” de acordo com a intensidade tecnológica dos produtos Assim,
para produtos de alta tecnologia a preferência é de 25%, para equipamentos de média/alta
tecnologia é de 20%, para produtos de média/baixa tecnologia é de 15%, enquanto produtos de
baixa tecnologia têm 8% de margem.
3.5. Medidas aplicadas aos fluxos de capitais
O objetivo das medidas de controle dos fluxos de capital direcionados ao Brasil, que começaram
a ser adotadas no final de 2010 – antes, portanto, do início do governo Dilma – era mitigar as
tendências à apreciação do real, associada pelo Ministro da Fazenda à “guerra cambial” entre os
principais atores da economia mundial e então identificada pelos formuladores de política
econômica como a causa principal dos problemas enfrentados pela indústria doméstica21.
Assim, em outubro de 2010, o governo brasileiro anunciou dois aumentos na alíquota do
imposto sobre operações financeiras (IOF) incidente sobre a entrada de capital estrangeiro,
abrangendo somente os investimentos em instrumentos de renda fixa22. Em 5 de outubro de
2010, o IOF passou de 2% para 4%. Em 18 de outubro, houve um novo aumento, de 4% para
6%, e foi estabelecida uma elevação de 0,38% para 6% do imposto sobre as garantias exigidas
pelas operações com derivativos.

20

A legislação prevê ainda um regime de cotas para a importação de veículos por parte de empresas que
produzem no país e daquelas que apenas comercializam aqui, sem produção local. Para maiores detalhes
sobre estes aspectos do Regime, referir-se ao PC em Foco (especialmente os números 9 e 11) em
www.cindesbrasil.org.
21 O Ministro da Fazenda apresentou proposta de incorporação no Plano de Ação do G20 do direito
de os emergentes imporem controles de capital para se protegerem de “enormes” influxos de
capitais.
22 Em 19 de outubro de 2009, o IOF foi taxado em 2%, para investimentos estrangeiros tanto em
ações quanto em títulos de renda fixa (Decreto N° 6.983, publicado em 20 de outubro de 2009).
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Entre dezembro de 2010 e janeiro de 2011, em adição às medidas de aumento do IOF, o
governo brasileiro anunciou outras três decisões com o objetivo explícito de conter a
valorização da moeda brasileira:
•

•

•

Em dezembro de 2010, o Banco Central do Brasil aumentou para 20% a alíquota base
do cálculo da exigibilidade de recolhimento compulsório e de encaixe obrigatórios dos
bancos comerciais;
Um mês depois, o Bacen instituiu o recolhimento compulsório e o encaixe obrigatório
sobre posição vendida de câmbio dos bancos comerciais, bancos múltiplos, bancos de
desenvolvimento, bancos de investimento, bancos de câmbio e caixas econômicas
autorizados a operar no mercado de câmbio;
Também em janeiro de 2011, o Ministério da Fazenda publicou no DOU três resoluções
referentes à entrada em operação do Fundo Soberano do Brasil (FSB).

Em março de 2011, o governo anunciou mais uma medida de aumento do IOF. Desta vez
alterou-se de 2,38% para 6,38% a alíquota do imposto incidente sobre as operações de câmbio
destinadas ao cumprimento de obrigações de administradoras de cartão de crédito ou de bancos
comerciais ou múltiplos na qualidade de emissores de cartão de crédito decorrentes de aquisição
de bens e serviços do exterior efetuada por seus usuários.
Em julho de 2011, a Presidente da República anunciou conjunto de medidas para o mercado de
câmbio, em mais uma tentativa de tentar conter a valorização do real. A MP Nº 539 deu amplos
poderes ao Conselho Monetário Nacional (CMN) para regular o mercado de derivativos e
estabeleceu teto de 25% para taxação de operações relativas a títulos ou valores mobiliários
envolvendo contratos de derivativos. Já o Decreto Nº 7563 fixou a alíquota do IOF sobre as
operações de derivativos em 1%.
À medida que o diagnóstico das razões das dificuldades enfrentadas pela indústria evoluía
dentro do governo – a apreciação cambial perdendo o protagonismo que lhe era atribuído no
diagnóstico dominante no início de 2011 - e que programas ambiciosos de política industrial e
comercial, como o Plano Brasil Maior começaram a ser implementados (em agosto de 2011), as
medidas de controle dos fluxos de capitais começaram a ser flexibilizadas. O segundo ano do
governo Dilma foi então caracterizado, nesta área, pela reversão das tendências que haviam
dominado o ano de 2011.
Assim, já em dezembro de 2011, foram flexibilizadas as medidas de restrição ao ingresso de
capital estrangeiro que haviam sido introduzidas no início do mesmo ano, tendo em vista a
redução das fontes externas de financiamento e a necessidade de ampliar a liquidez no mercado
de crédito brasileiro. Foi eliminada a taxação do IOF sobre as aplicações de não residentes em
ações e títulos de créditos privados com prazo superior a quatro anos, assim como em ADRs
(títulos negociáveis em bolsas de valor no exterior) e IPOs (ações lançadas em abertura de
capital de empresas). Ademais, foi implementada a redução de 2% para zero do IOF sobre os
investimentos externos em ações.
Na mesma direção, em junho de 2012, o governo reduziu o prazo das captações sujeitas ao IOF
de 6%, de cinco para dois anos, nas liquidações de operações de câmbio referentes a
empréstimos externos, contratados de forma direta ou mediante emissão de títulos no mercado
internacional. Finalmente, em dezembro, o Banco Central ampliou o prazo para o Pagamento
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Antecipado de Exportações para cinco anos, que havia sido reduzido a 360 dias em março,
como medida para evitar a entrada de capital especulativo no país.
3.6 A política comercial negociada
Em um contexto marcado por políticas comerciais e industriais voltadas para mitigar os efeitos
da “guerra cambial”, aumentar o conteúdo local das cadeias produtivas nacionais e estimular a
produção industrial doméstica, o espaço para as negociações comerciais internacionais foi,
naturalmente, limitado. Mas, além dos condicionantes econômicos e das prioridades de política
industrial, o “encolhimento” do espaço das negociações comerciais na agenda brasileira
acompanhou a perda de protagonismo da política externa brasileira no governo Dilma.
Apesar da reduzida atividade nesse campo, gestão da política comercial negociada no último
biênio registrou três movimentos que merecem registro e que são reveladores do espaço que
ocupam os acordos comerciais na agenda governamental brasileira:
a) A suspensão do Paraguai e o ingresso da Venezuela no Mercosul
Ao suspender o Paraguai – sob a alegação de que o processo de impedimento do presidente
Lugo violou o Protocolo de Ushuaia sobre Compromisso Democrático – e em ato contínuo
aprovar o ingresso da Venezuela no Mercosul – processo que ainda não havia sido concluído à
espera da aprovação do Congresso paraguaio – os presidentes dos países Membros do bloco
deixaram claro o viés político que orienta a tomada de decisões do bloco.
Esses movimentos, ocorridos ao final da Presidência Pro-Tempore da Argentina no Mercosul
em julho de 2012, não deverão ter impactos econômicos no curto prazo. O governo brasileiro
orientou as instituições públicas a manter todos os compromissos relacionados às operações de
comércio e investimentos e evitar qualquer dano econômico ao povo paraguaio. A economia
paraguaia é altamente dependente do Mercosul, particularmente do Brasil, e, embora após a
suspensão o novo governo do país tenha trazido novamente à tona o delicado tema da cessão da
energia excedente de Itaipu ao Brasil, é pouco provável que haja mudanças significativas nessa
área.
A incorporação da Venezuela, por sua vez, deverá demorar a produzir qualquer resultado
concreto para as condições de comércio. Há uma lista não desprezível de tarefas a serem
concluídas antes que a plena incorporação seja efetivada: (i) adoção da Nomenclatura Comum
do Mercosul (NCM); (ii) definição do programa de liberalização tarifária (que significa a
renegociação do acordo de livre comércio que os países do Mercosul já mantinham com a
Venezuela); (iii) adoção da Tarifa Externa Comum; (iv) adoção do marco normativo da
Mercosul; e (v) definição sobre a participação da Venezuela nos acordos externos do bloco. As
expectativas são de que as negociações e a implementação dessa agenda demandem um longo
período de tempo. A conclusão desse processo, em um contexto de turbulência política como o
que vive a Venezuela, dificilmente se dará em período inferior a quatro anos. Apesar disso, o
país passou a integrar plenamente as instituições do Mercosul, participando, inclusive, das
negociações externas do bloco.
Enquanto isola politicamente um país vizinho com o qual tem uma complexa e importante
agenda de interesses, o Mercosul traz para o bloco um outro vizinho que tem prioridades
econômicas muitas vezes distintas e divergentes dos atuais membros e que terá dificuldades
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para se incorporar plenamente a um esquema regional que já vem há alguns anos apresentando
sinais de fadiga.
Ainda no âmbito do Mercosul, o governo Dilma manteve a opção pela “paciência estratégica”
com a Argentina, diante do crescente intervencionismo e desrespeito às regras de comércio do
bloco que caracterizaram as políticas do vizinho nos últimos dois anos. A deterioração das
condições macroeconômicas do país, particularmente no que se refere às contas externas,
fizeram da gestão das reservas internacionais e, portanto, da administração do comércio, a
grande prioridade do governo argentino nesse período. Apesar das manifestações de desagrado,
as autoridades brasileiras optaram por evitar o conflito, mantendo a linha de conduta já adotada
por Lula.
b) Cotas para importação de automóveis do México com preferências tarifárias
Em mais uma demonstração das prioridades domésticas, no início de 2012 o governo brasileiro
demandou a revisão do acordo de preferências tarifárias que o Brasil mantém com o México
para produtos do setor automotivo (Acordo de Complementação Econômica Nº 55- ACE 55). O
pedido foi motivado pelo expressivo crescimento das importações de automóveis mexicanos
após a implementação dos benefícios concedidos pelo governo brasileiro para o setor
automotivo, em setembro de 2011. Em abril de 2012, após dois meses de intensas negociações
bilaterais, foram estabelecidas novas condições por meio da Portaria Nº 10, de 02/04/2012, que
alterou o sistema de distribuição de cotas de importação e limitou as exportações mexicanas
com benefício de isenção de impostos ao valor médio verificado nos três anos anteriores: cotas
de US$ 1,45 bilhão, entre março de 2012 e março de 2013.
É evidente que essa decisão desagradou aos parceiros mexicanos, com quem o governo
brasileiro, ao final da gestão Lula, havia iniciado conversações para a negociação de um acordo
de livre comércio entre os dois países. A proposta brasileira, que havia sido estimulada pelo
setor industrial, foi recebida com reticência e desconfiança pelo governo e pelos empresários
mexicanos. A decisão de limitar as exportações mexicanas com benefício de isenção de
impostos tornou ainda mais distante a possibilidade de negociações comerciais bilaterais mais
abrangentes, embora a presidente Dilma tenha afirmado que buscaria uma reaproximação com o
novo presidente do México, Enrique Peña Nieto.
c) Negociações para o acordo entre Mercosul e União Europeia
Retomadas em maio de 2010, após seis anos de paralisação, as negociações entre os dois blocos
não avançaram senão marginalmente desde então. Após a retomada das negociações, houve um
entendimento entre os dois blocos para concentrar os esforços negociadores nas questões
normativas do acordo, deixando para a etapa final a troca de ofertas para acesso a mercados em
bens, serviços, compras governamentais e investimentos. No segundo semestre de 2012 os
negociadores dos dois blocos concordaram que esta estratégia já havia se esgotado e que seria
impossível avançar sem passar à fase de intercâmbio de ofertas.
Em setembro de 2012, a Secretaria de Comércio Exterior decidiu abrir consulta pública com o
objetivo de atualizar a posição do setor privado brasileiro sobre as negociações birregionais,
indicando a disposição do governo brasileiro em avançar de fato para uma fase de troca de
ofertas de acesso a mercados. Embora o resultado da consulta não seja público, a preparação da
oferta brasileira parece estar sendo conduzida com cautela. Os setores mais ligados ao
agronegócio mantêm interesse na abertura do mercado europeu, mas têm sido pouco vocais. Já a
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maioria do setor industrial vê o acordo com reservas. Não é provável que haja mobilização
interna suficiente para a apresentação de uma oferta de liberalização agressiva por parte do
Brasil. Mais difícil ainda é imaginar uma oferta conjunta do Mercosul – a Argentina não
demonstra disposição de avançar nesse sentido até o final de 2013 e, na situação de
desarticulação que o bloco se encontra, a probabilidade de que progressos relevantes nessa
direção é muito reduzida.
No início de 2013, a divulgação do lançamento das negociações para um abrangente acordo
comercial entre Estados Unidos e União Europeia e o aumento do número de países negociando
o TransPacific Partnership (TPP) – acordo que reunirá 11 países das Américas e da Ásia –
acendeu o sinal de alerta em alguns analistas no Brasil. A percepção de isolamento do país
frente aos movimentos de retomada de grandes acordos comerciais no mundo incomoda alguns
segmentos da comunidade de relações internacionais no país, mas não parece ser suficiente para
fazer mover os atores relevantes em direção a uma agenda de liberalização comercial negociada
mais ofensiva. As preocupações defensivas, voltadas para a proteção da produção nacional e
para políticas de conteúdo local, são dominantes e não são compatíveis com um engajamento
mais efetivo do Brasil no mundo dos acordos comerciais.
4. Conclusões e perspectivas
O governo Dilma Rousseff chega à metade do seu mandato dando mostras de intenso ativismo
na área da política comercial e da política de investimentos e produção. Na realidade, o ativismo
do atual governo apenas consolidou e amplificou o segundo movimento – já esboçado sob Lula,
no final de seu segundo mandato – de resposta à crise que eclodiu em 2008.
Como se sabe, num primeiro momento, as preocupações do governo Lula diante da crise,
manifestadas inclusive em foros internacionais como o G20 e a OMC, concentraram-se nos
riscos de uma forte retração na oferta de financiamento às exportações. Debelada esta
preocupação já em 2009, o crescimento das importações brasileiras e a concorrência sofrida
pelos produtores domésticos no mercado interno tornaram-se as principais preocupações das
políticas governamentais, a partir de 2010, nesta área.
Nosso balanço “de meio de caminho” das políticas comercial e de investimentos e produção do
governo Dilma ressalta cinco características destas políticas:
- a prioridade permanente - a preocupação central destas políticas foi, durante todo o período,
o desempenho da indústria. Esta prioridade já havia emergido ao final do governo Lula, mas foi
reforçada com Dilma. A estratégia defensiva explicitada pela política de proteção tarifária e não
tarifária, o uso das compras governamentais como instrumento de política e o ativismo do
BNDES no apoio aos investimentos e à produção são manifestações desta clara prioridade de
política.
- o diagnóstico mutante - o diagnóstico governamental acerca dos fatores responsáveis pelo
fraco desempenho e baixa competitividade da indústria brasileira evoluiu significativamente,
ainda que esta evolução não seja explicitamente admitida pelo governo. No início do seu
mandato, o governo Dilma atribuía ao câmbio a origem dos problemas de competitividade da
indústria. Desvalorizado o câmbio e não tendo o desempenho da indústria reagido nem no plano
doméstico, nem nas exportações, o diagnóstico voltou-se para outros fatores, relacionados aos
custos de produção da indústria, às deficiências e aos custos de utilização da infraestrutura de
transportes e energia, enfim àquilo que, em outra época, se denominava “Custo Brasil”.
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O governo atacou o problema, através de desonerações seletivas da folha de pagamento da
indústria, redução manu militari dos custos de energia, adoção de uma nova política para os
portos (esta ainda não implementada) e concessão à iniciativa privada de alguns dos principais
aeroportos do país. A evolução no diagnóstico é, sem sombra de dúvidas, muito positiva, mas
seus resultados têm estado muito aquém do desejável, em função da falta de clareza dos
modelos de concessão e da instabilidade nas regras adotadas.
- a discriminação como método - esta terceira característica diz respeito ao fato de que os
problemas de competitividade da indústria têm sido atacados através de mecanismos e
instrumentos cujo traço mais nítido é o foco setorial e o decorrente caráter discriminatório (do
ponto de vista das relações inter-setoriais) dos incentivos e da proteção que materializam a
política comercial e de investimentos e produção.
Os exemplos mais notáveis aqui são o conjunto de incentivos conferidos ao setor automotivo
nos últimos dois anos e a proteção adicional que beneficiou produtos e setores intermediários,
partes e peças e bens de capital, através da elevação da tarifa de importação decidida pela
CAMEX em setembro do ano passado. Essas políticas setoriais têm custos elevados para outras
indústrias produtoras de bens finais, cuja competitividade doméstica e externa se vê
crescentemente comprometida.
- a despreocupação com os custos - a aparente desatenção em relação aos custos das políticas
adotadas é a quarta característica saliente do governo Dilma nesta área. As seguidas injeções de
recursos do Tesouro no BNDES para que este reduza taxas de juros – em muitos casos já hoje
negativas, em termos reais – parecem ser vistas como uma sequência de decisões cujos custos
para a sociedade seriam irrelevantes. Além disso, como comentado acima, políticas de proteção
a setores específicos geram custos elevados para setores usuários dos produtos protegidos e
comprometem sua competitividade. Tais custos parecem ser ignorados pelo governo.
- a desimportância do mundo – a quinta e última característica do governo Dilma nesta área
de política é a irrelevância da dimensão propriamente externa das políticas. Aqui, a novidade –
que se explicita a partir do segundo semestre de 2011 – é o crescente distanciamento do Brasil
em relação às regras comerciais da OMC: o novo regime automotivo é a principal manifestação
desta tendência, que também aparece em políticas de conteúdo nacional voltadas para a atração
de investimentos.
Menos nova é a irrelevância atribuída à agenda de negociações comerciais no menu de políticas
do Brasil. Os governos Lula promoveram o esvaziamento das agendas de negociação
comercial, como resultado da submissão destas a objetivos e visões políticas que valorizam as
relações Sul-Sul (sem por isso gerar qualquer resultado na esfera das negociações comerciais) e
evitam tratativas com os países desenvolvidos. Sob Dilma, as negociações comerciais não
fizeram sequer parte do menu de políticas: não houve qualquer novo acordo concluído e as
negociações com a União Europeia – única frente de negociações em andamento – são tratadas
com baixíssima prioridade. A gestão da crise com o Paraguai e do concomitante ingresso da
Venezuela no bloco mostrou a ausência de estratégias e o elevado grau de improvisação do
governo brasileiro nessa área.
A desimportância do mundo aparece também nas opções de política industrial: enquanto fica
claro o isolamento do Brasil em relação aos movimentos de integração nas cadeias produtivas
globais, intensifica-se o recurso a políticas voltadas para o adensamento das cadeias produtivas
domésticas. Esse é o grande objetivo que une governo e setores industriais em torno de
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instrumentos de promoção do conteúdo local. Quanto mais se investe em políticas voltadas para
o desenvolvimento autárquico, piores os resultados relativos do país em termos de crescimento
da indústria e sua competitividade.
O que veremos nos dois anos restantes do mandato do governo Dilma, na área de políticas
comercial e de investimentos e produção? Provavelmente mais do mesmo, se tomarmos como
base o quadro atual e a ele agregarmos o fato de que o calendário eleitoral atiçará a criatividade
dos formuladores de política.
No atacado, assistiremos muito provavelmente ao encurtamento do horizonte temporal que
serve de referência à formulação de políticas: a busca de resultados imediatos se sobreporá mais
e mais às preocupações com os efeitos e impactos não imediatos – entre os quais os custos – das
políticas adotadas. No varejo, esforços adicionais focados em setores específicos e pautados
pelo diagnóstico implícito de que a competitividade da indústria depende de avanços na agenda
do Custo Brasil, mas com dificuldades de implementação de boa parte desta agenda em função
dos compromissos e da visão de política do PT e seus aliados.
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