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O grande entrave
Em meio aos recordes nas vendas externas e à queda no número
de exportadores, a burocracia é apontada pelo empresariado como o
fator mais prejudicial para as suas operações de comércio exterior
Por Renata Mesquita

As estatísticas oficiais indicam que
o Brasil vem protagonizando uma
excelente fase nas operações de
comércio exterior. Em 2006, a corrente
comercial do País, que soma os
montantes de exportação e importação,
alcançou a cifra recorde de US$ 228,8
bilhões, proporcionando um saldo
positivo de mais de US$ 46 bilhões na
balança. Nos três primeiros meses de
2007, a história não tem sido diferente:
as vendas ao exterior atingiram
US$ 30,9 bilhões e as importações,
US$ 23,1 bilhões. Apenas no mês
de março, o Brasil exportou US$ 578
milhões por dia, caracterizando uma
expansão de 17% sobre as médias
diárias do mesmo período do ano
passado. Os números são tão expressivos
que o Governo Federal já estima que,
no fim de 2007, as exportações deverão
crescer mais de 11 % em relação a 2006,
chegando a US$ 152 bilhões.

Quando se avalia, porém, o conjunto
dos últimos cinco anos, observa-se um
paradoxo marcante da performance
do País no comércio internacional.
Por um lado, entre 2002 e 2006, as
exportações cresceram, em valor,
nada menos do que 128% e o saldo
acumulado no período atingiu US$ 149
bilhões, contribuindo certamente para a
melhoria das contas externas brasileiras.
De outro, no entanto, o número de
empresas exportadoras não cresceu.
Nos últimos dois anos, chegou até a
diminuir, totalizando, em 2006, menos
do que em 2001 (quadro ao lado). No
caso das importadoras, a situação não
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foi muito diferente, apesar da recente
ascensão nos volumes de entrada de
mercadorias estrangeiras, especialmente
de bens de capital, matéria-prima e
produtos intermediários, todos com
impacto positivo no investimento
produtivo. Mesmo com o registro de
24.567 empresas realizando operações
de importação ao longo de 2006 (9%
mais do que em 2005), o número
de organizações brasileiras trazendo
mercadorias do exterior se manteve,
em todos os anos do período
2002-2006, em patamares
inferiores aos registrados nos
anos de 1997a 2001.

do comércio internacional para as
organizações que atuam no País.
O mais recente deles é a pesquisa
"Comércio Exterior - Desafios para a
Desburocratização", realizado nos dois
primeiros meses de 2007 pela Deloitte,
com a participação de 187 empresas
representativas dos principais setores da
economia. A grande maioria delas (88%)
realiza operações tanto de exportação
quanto de importação. Entre os fatores
apontados por essa amostra como
os que mais afetam as operações de

comércio exterior, a burocracia desponta
na primeira colocação, assinalada por
80% das empresas. As paralisações
do funcionalismo público que atua em
órgãos aduaneiros e de fiscalização
constituem outro item bastante citado
pelos executivos entrevistados (63%),
seguido das deficiências na infra-
estrutura, com 56% (quadro abaixo).

A mesma pesquisa revelou, a partir
da própria experiência das empresas
entrevistadas, que o tempo médio
para uma mercadoria ser liberada
em uma área portuária no Brasil, seja
em uma operação de importação ou
exportação, é muito maior do que o
desejável. Para 68% das organizações,
os processos alfandegários para
despachar um produto consomem de
2 a 10 dias. Para outros 19%, chegam
até a 20 dias. Somente uma minoria
(8%) consegue desembaraçar seus
produtos rapidamente (em um dia). Para
despachos em aeroportos, a situação
não muda muito: enquanto apenas 19%
das empresas liberam suas mercadorias
para o mercado de destino no mesmo
dia em que chegam à zona aduaneira,
outros 75% precisam de 2 a 10 dias
para ter o processo finalizado.

Esse cenário tem favorecido a busca,
por essas mesmas empresas, de regimes
aduaneiros especiais, como o Linha Azul,
criados quase sempre para diminuir a
morosidade dos processos de liberação
de produtos (quadro na pág. 16).
"Enquanto não se resolve o problema
da deficiência da infra-estrutura - que
levará certamente muitos anos e do qual
depende a capacidade de crescimento

Essa contradição entre aumento
dos volumes exportados e
importados e diminuição do
número de exportadores e
importadores parece indicar a
ocorrência de alguns fatores
incidindo negativamente no
grau de competitividade das
empresas brasileiras em participar
do mercado externo. Dois
estudos recentes contribuem
para entender quais são esses
elementos atravancadores



do País -, é natural que as empresas
partam para alternativas que ofereçam
maior agilidade no processo aduaneiro
e ampliação da sua competitividade no
mercado externo", afirma José Othon
de Almeida, sócio-líder da Deloítte para
o atendimento às organizações do
setor manufatureiro.

O outro estudo que confirma
a burocracia como uma das vilãs
da perda de competitividade e da
concentração do comércio externo em
poucas empresas foi elaborado pelo
Banco Mundial em 2006 e divulgado

pelo Instituto Aliança Pró-Modernização
Logística do Comércio Exterior
(Procomex). Ele mostra que, devido aos
procedimentos obrigatórios relacionados
a alfândegas, taxas, inspeções de
carga e atividades afins, um produto
fabricado no País leva, em média, 39
dias para ser exportado, o que, em
alguns casos, significa mais tempo do
que o necessário para produzi-lo. O
desembaraço de produtos no Brasil é
mais veloz apenas que em alguns países
da África. Os vizinhos do Mercosul, por
exemplo, não levam mais que 30 dias
para desembaraçar uma mercadoria.

O país mais eficiente nesse sentido é a
Dinamarca, que requer o preenchimento
de apenas três formulários e duas
assinaturas para liberar uma operação
de exportação, contra sete documentos
e oito assinaturas, em média, no
Brasil. A burocracia é responsável por
75% dos atrasos nas exportações e,
pelas estimativas do Procomex, isso
faz o País perder pelo menos US$ 25
bilhões todos os anos. "No melhor dos
mundos, uma empresa hoje, no Brasil,
leva 180 dias para ser aberta e, se tudo
estiver em ordem, mais 35 dias para
se cadastrar como importadora

A busca por regimes
aduaneiros especiais

Enquanto a infra-estrutura aeroportuária
não atende adequadamente às demandas
das empresas exportadoras e importadoras,
muitas delas buscam as alternativas
disponíveis, como os regimes especiais de
fiscalização aduaneira, que podem agilizar
o desembaraço de mercadorias. A pesquisa
"Comércio Exterior - Desafios para a
Desburocratização", da Deloitte, apontou
que, de um universo de 187 organizações,
42% já tinham se beneficiado de algum
regime desse tipo. Chama particular
atenção nos resultados desse estudo
a intenção manifestada por 25% da
amostra em implementar os programas
de adequação a um sistema aduaneiro
específico criado pela Secretaria da Receita
Federal, o Linha Azul.

O surgimento do Linha Azul (ou Despacho
Aduaneiro Expresso, nome oficial do
sistema) remonta ainda a 1998, quando
funcionava apenas no Aeroporto de
Viracopos, em Campinas, tendo sido
ampliado, em 1999, para todo o território
nacional. O Linha Azul ganhou novo
formato em 2005, por meio da Instrução
Normativa n° 476, com a missão de
agilizar a liberação das cargas submetidas
a despacho aduaneiro. Pelo sistema, a
conferência das mercadorias deve ser
concluída em até oito horas, no caso de
zonas portuárias, ou em até quatro horas,
em outros recintos. Seu propósito é reduzir
custos logísticos alfandegários, como nas
atividades de armazenamento e transporte,
aumentando a competitividade das
empresas nacionais no mercado global. Seu
funcionamento propõe que o desembaraço
de mercadorias não dependa apenas do
Fisco. As principais tarefas relacionadas à
fiscalização são terceirizadas e cabe a uma

estrutura de auditoria interna ou externa o
papel de certificar que a empresa cumpre
todos os requisitos determinados pela
legislação aduaneira.

A empresa interessada em se beneficiar
do regime especial deve obedecer a uma
série de requisitos, como deter patrimônio
líquido a partir de R$ 20 milhões, ter
realizado pelo menos US$ 10 milhões
em transações de comércio exterior no
exercício fiscal anterior ou nos 12 meses
anteriores à apresentação do pedido e
apresentar um relatório de auditoria que
avalize seus controles internos nos últimos
dois anos de operação. Embora não resolva
o problema da concentração do comércio
exterior em poucas empresas, o Linha Azul
começa a se consolidar como uma opção
interessante para muitas empresas no
enfrentamento da burocracia. Pelo estudo

da Deloitte, 84% das organizações dizem
conhecer o sistema e 77% já tomaram
ciência dos pré-requisitos para se adequar
a ele. Nada menos do que 83% consideram
o programa um instrumento eficaz para
agilizar suas operações.

Entre as organizações que apostam no
Linha Azul está a 3M, fabricante de uma
variada lista de itens, desde fitas adesivas
até soluções de pintura para aviões e
automóveis. A empresa, que ingressou no
programa em 1998, importa produtos e
matérias-primas da matriz norte-americana
e exporta para unidades da Europa,
América Central, Argentina e Estados
Unidos. "Participamos desde a primeira
versão, quando tínhamos que listar os
produtos que iriam sair ou entrar no País,
até agora, quando qualquer produto sob
o nosso CNPJ pode ser incluído no Linha



e exportadora. O Governo analisa tudo
minuciosamente, maquinário, número
de funcionários e se ela tem capacidade
financeira para o que se propõe. E trava
tudo o que achar suspeito", conta
Thomas Zanotto, diretor titular adjunto
do Departamento de Relações Exteriores
e Comércio Exterior da Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo
(Fiesp).

Alta concentração
Para o universo das pequenas e
médias empresas, a dificuldade para
exportar ou importar é ainda maior,

Azul", diz Marcos Benedito Eugênio,
gerente de importação da 3M. Segundo o
executivo, o desembaraço de mercadorias,
que antes levava, em média, 13 dias, hoje
é feito em 12 horas no Aeroporto de
Viracopos e um dia no Porto de Santos.
Ao entrar no Linha Azul, a 3M também
conseguiu gerenciar melhor seus estoques.
"Mantemos menos materiais importados
e a redução dos custos logísticos nos torna
mais competitivos", diz Eugênio.

John Mein, do Procomex, explica que as
empresas que ainda não pretendem aderir
a um sistema aduaneiro como este (23%
da amostra da pesquisa) podem ter um
motivo forte para tanto: o fato de estarem
subordinadas aos requerimentos de
outros órgãos, como o Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente (Ibama), o Ministério
da Agricultura, a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) e a Polícia
Federal, de modo que a aderência ao Linha
Azul não agilizaria, por si, a liberação dos
produtos. A pesquisa também confirma
o peso desse fator: a dependência de
outros órgãos envolvidos no processo
de desembaraço aduaneiro figura, junto
com os custos decorrentes do processo de
habilitação ao Linha Azul, como as duas
principais razões apontadas pelas empresas
para não se habilitar ao Linha Azul. De
acordo com José Othon de Almeida,
da Deloitte, o custo para se habilitar
ao Linha Azul é compensado pelos
benefícios oferecidos. "Em muito pouco
tempo, todas as barreiras para o efetivo
crescimento da participação do Brasil no
mercado internacional serão rompidas e o
passaporte para essa fase pode estar em
iniciativas como o Linha Azul", acredita.
Segundo Mein, do Procomex, "a Receita
tem a intenção de expandir o número de
empresas participantes, flexibilizando as
regras, e muitas organizações já estão em
auditoria para se credenciar ao programa".

na visão de John Mein, coordenador
executivo do Procomex. "Elas ficam
mais focadas nas vendas internas,
lidam com uma estrutura tributária
extremamente onerosa e a maioria
não tem experiência internacional.
Além disso, ao contrário das grandes
corporações e multinacionais, poucas
atuam no setor de commodities,
que é o que está crescendo mais. Se
tivéssemos processos logísticos eficientes
e menos burocráticos, seria mais fácil."
As considerações feitas por Mein são
confirmadas pelas estatísticas disponíveis
quanto ao grau de concentração que
caracteriza as atividades do comércio
exterior no Brasil.

Analisando os dados da Secretaria
de Comércio Exterior (Secex) e do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior (MDIC) acerca da
composição do grupo dos exportadores
nacionais, nota-se que, em 2005, as
grandes empresas representavam nada
menos do que 91 % do total dos valores
exportados, ficando 7% para as médias,
2% para as micro e pequenas e 0,2%
para as pessoas físicas. Em número de
exportadores, a discrepância se repete,
ainda que em menor grau: as grandes
e médias representam percentuais
próximos de participação em relação ao
total (23% e 28%, respectivamente),
o que está longe de corresponder ao
quadro empresarial brasileiro, no qual
as grandes organizações representam

uma parcela muito menor. Verificando
a evolução dessa composição do
número de exportadores, por porte
de empresas, entre os anos de 2003 a
2005, não houve tendência significativa
de alteração.

A concentração das exportações se
mostra também do ponto de vista
geográfico, com uma predominância
muito acentuada na participação das
regiões Sudeste e Sul no total nacional
(78% em 2006). Entre os 30 municípios
brasileiros que sediam as principais
empresas exportadoras do País, em
volume de vendas, somente sete deles
estão localizados fora do eixo Sudeste-
Sul. Vistos em conjunto, os bons
números do comércio exterior brasileiro
nos últimos anos encobrem paradoxos
que vão muito além do pequeno
número de empresas participando do
processo. O baixo grau de tecnologia
embutido nos produtos que compõem
a pauta de exportações e a polêmica
questão cambial também ocupam
seus lugares na conjuntura de um país
que acaba de ser confirmado como a
décima maior economia do mundo,
mas cujo comércio exterior continua
não ultrapassando 1 % das relações
comerciais globais.

O conteúdo completo da pesquisa
"Comércio Exterior - Desafios para a
Desburocratização" pode ser acessado
pelo site www.deloitte.com.br.
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