
s avanços institucionais

e tecnológicos que

ocorreram ao longo da

segunda metade do século XX

permitiram o estabelecimento de

formas de organização econômica

altamente complexas e eficientes

em âmbito internacional. Frente

a essa realidade, a capacidade

de os países oferecerem custos

reduzidos para a realização

de transações econômicas é

decisiva para promover sua

integração às cadeias globais

de suprimentos e, assim, extrair

os benefícios do moderno

sistema econômico mundial.

A fim de poder competir com

sucesso e se integrar aos

mercados internacionais, os

países devem desenvolver

instituições que permitam

a redução dos custos de

transação, criando incentivos que

propiciem relações econômicas

mais eficientes e produtivas.

Os insucessos de muitos países

em promover sua integração

econômica, mesmo após a

abertura que se seguiu à criação

da Organização Mundial do

Comércio (OMC), refletem a

sua incapacidade de desenvolver

instituições adequadas à realidade

do comércio internacional.

Em virtude das dificuldades

enfrentadas por certos países no

desenvolvimento de instituições

eficientes, a facilitação do

comércio surge como uma

ferramenta para a introdução

de medidas reformadoras. Essas
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medidas, destinadas a melhorar

instituições incidentes sobre

comércio exterior, contribuiriam

para uma integração mais efetiva

dos países à estrutura econômica

mundial, obtendo, assim, maiores

vantagens de suas relações

comerciais internacionais.

A partir do entendimento da forma

como as instituições operam

sobre as relações econômicas,

o presente texto objetiva

demonstrar de que modo

a facilitação do comércio

pode servir como importante

instrumento para a introdução de

reformas institucionais ligadas ao

comércio exterior. Em seguida,

será abordada a questão

específica do Brasil, dando-se

destaque ao papel que pode

ser exercido pela Câmara de

Comércio Exterior (Camex) no

desenvolvimento da facilitação

do comércio no país.

Segundo Douglass North,

as instituições são restrições

elaboradas pelo homem e que

moldam as interações humanas.1

Ao reduzir incertezas, as

instituições definem a forma

de organização das relações

econômicas, políticas e sociais.

Assim, as instituições operam

em uma sociedade de modo

a estabelecer uma estrutura

estável, embora nem sempre

eficiente, para que se operem

suas interações humanas.

As instituições são compostas

tanto por regras informais,

a exemplo de costumes e

tradições, quanto por regras

formais, como as normas

jurídicas, além de elementos que

garantam a execução das regras.

Ao prover uma estrutura

organizacional para as relações

econômicas, as instituições,

juntamente com as leis da

economia e com as tecnologias,

definem as possibilidades de

escolha, determinando os custos

de transação e de produção e,

portanto, as compensações que

induzem os agentes a participar

das atividades econômicas.2

Partindo da concepção de Adam

Smith sobre divisão do trabalho,

Ronald Coase fornece uma

ilustração bastante esclarecedora

da importância das instituições na

redução dos custos de transação

e de seus efeitos sobre o

desempenho econômico. Em

primeiro lugar, tem-se o

reconhecimento de que a

especialização é um elemento

fundamental para o aumento da

produtividade. Para que haja altos

níveis de especialização, faz-se

necessário um ambiente de

constantes trocas, que permitam

a integração dos processos

produtivos.Sendo assim,

a especialização e, portanto, a

produtividade, tendem a aumentar

conforme diminuem os custos das

trocas, ou custos de transação.

Ocorre que esses custos são

altamente dependentes das

instituições vigentes, incluindo

sistemas legais, políticos, sociais,

dentre outros, de modo que se

pode afirmar que as instituições

governam o desempenho de uma

economia.3

Para Oliver Williamson, o conceito

de custos de transação é, para as

interações econômicas, equivalente

ao conceito de atrito para as

relações da Física.4 Trata-se,

portanto, dos custos relacionados

às trocas feitas entre as pessoas.

Assim, quanto maior for a

complexidade dessas trocas -

e essa complexidade tende a

aumentar conforme as economias

evoluem no sentido de uma maior

especialização e divisão do

trabalho -, maiores os custos

de transação. Surge então a

necessidade da criação de

instituições que ordenem essas

relações de troca, diminuindo

os custos que estas implicam.

Tanto para Coase quanto para

Williamson, as formas de

organização econômica são

definidas em função dos custos de

transação. Devido à sua influência

na atribuição dos custos de

transação, as instituições são

determinantes para a definição

das formas de organização,

bem como para a sua eficiência.

Assim, diante dos custos

oferecidos pela configuração

institucional vigente, os agentes

tenderão a optar pelas estruturas

organizacionais que permitam

uma maior economia de custos de

transação, tendo, num extremo,

os sistemas de mercado, no outro

extremo, um sistema centralizado

e hierárquico, e, entre esses dois,

diversas alternativas que

combinem elementos de ambos.

Outra importante ferramenta para

se compreender a importância

das instituições para a composição

dos custos de transação é a

teoria dos jogos. Segundo essa

teoria, os agentes interagem

entre si buscando, cada um, a



maximização de seus ganhos

individuais. Em uma realidade

na qual não se pode prever o

comportamento dos demais, cada

agente tenderá a adotar uma

estratégia que permita o máximo

de ganhos, independentemente da

estratégia adotada pelos outros.

Dessa forma, a combinação

das estratégias adotadas

independentemente por cada um

pode levar a um resultado menos

benéfico para as partes do que

aquele obtido se elas tivessem

cooperado entre si. No entanto,

a repetição das interações faria

com que os agentes aprendessem

com os resultados de cada troca,

passando a dispor de informações

suficientes para adotar um

comportamento cooperativo que

maximize os ganhos de todos.5

Esse tipo de cooperação seria

possível porque os custos de

transação seriam reduzidos a zero

após a obtenção de informações

por meio de transações repetidas,

que levariam ao modelo racional

mais eficiente na maximização

dos ganhos de cada agente.

No entanto, para que o sistema

acima descrito leve ao melhor

resultado, é necessário que haja

a oportunidade de interações

repetidas da mesma natureza,

que seja possível obter todas as

informações relevantes, que os

agentes se comportem de forma

racional, partilhem os mesmos

objetivos e sejam capazes de

fazer os cálculos que conduzam

à melhor escolha para a

maximização de seus ganhos e

que o número de participantes

seja reduzido.6 Na prática, essas

condições dificilmente são

cumpridas, especialmente se

tomarmos como referência as

complexidades das transações

características da economia

globalizada presente na

atualidade. Nesse contexto,

North afirma a necessidade de

instituições eficientes que, por

um lado, criem incentivos para a

busca de soluções cooperativas e,

por outro, aumentem os custos

para aqueles que rompam a

cooperação. Assim, a presença

de instituições que reduzam os

custos de transação referentes

a cada interação, de modo a

permitir a obtenção de maiores

ganhos, é decisiva para o

funcionamento de sistemas

econômicos de alta

complexidade.7

Segundo Williamson, outro

aspecto importante dos custos

de transação diz respeito à

especificidade dos investimentos

empregados em certas interações,

elemento determinante na

atribuição da forma de organização

econômica a ser estabelecida.8

Em determinadas trocas não há

a necessidade da realização de

investimentos específicos para a

transação, de modo que, caso haja

ruptura do acordo entre as partes,

a transferência dos recursos

empregados nessa transação

para uma outra se daria a custos

reduzidos. O comércio de bens

padronizados, como o trigo, por

exemplo, segue esse modelo, visto

que os custos para se buscar

novos parceiros comerciais

para esse tipo de produto são

relativamente baixos. Tais relações

tendem a ser organizadas na forma

de mercados.



Por outro lado, existem transações

que requerem maior emprego

de recursos específicos, cujos

custos de adaptação a outras

relações seriam relativamente

elevados, podendo até inviabilizar

sua transferência. Nesses casos,

os prejuízos causados pela

ruptura de acordos poderiam ser

demasiadamente danosos para

as partes. O sistema de

mercados deixa, então, de ser

suficiente para organizar tais

relações, já que ofereceria riscos

excessivos. Dessa forma, surge

a necessidade de estabelecer

formas de organização econômica

que garantam os acordos ao longo

do tempo, minimizando os riscos.

No caso extremo, tem-se uma

organização centralizada, na

qual as trocas se dão conforme

a determinação de uma

autoridade planejadora.

Muitas relações de trocas, no

entanto, podem se dar tanto com

baixos investimentos específicos

quanto com uma destinação de

recursos exclusivos de maior

vulto. O sistema de mercados

tende a ser mais eficiente

na alocação de recursos do

que formas de organização

centralizadas, criando, por meio

da competição entre os agentes,

maiores incentivos para a

produção. Por outro lado, o

emprego de recursos específicos

tende a aumentar a produtividade.

Diante disso, a criação de

instituições capazes de reduzir

os custos de transação e

criar garantias para a execução

de acordos favorece o

estabelecimento de modernos

sistemas de organização

econômica, que têm como virtude

aproximar as vantagens dos

mercados dos benefícios do

emprego de investimentos

especializados.

As evoluções institucionais que se

difundiram pelo mundo a partir da

criação dos acordos de Bretton

Woods, chegando até o atual

sistema internacional

regulamentado pelos acordos

da OMC, permitiram constantes

inovações na organização do

sistema produtivo. Como resultado

das constantes inovações

institucionais e das evoluções

tecnológicas que se seguem

a elas, tem-se a formação das

chamadas cadeias globais

de suprimentos, que integram

processos produtivos alocados

em diferentes locais do globo,

buscando-se a maximização da

eficiência - ou seja, a minimização

de custos - em cada processo.

A idéia de rede de logística ou

cadeia de suprimentos (supply

chain) é definida como o conjunto

de todas as atividades relacionadas

ao fluxo e transformação de bens

de seu estado bruto até o produto

acabado para consumo, bem como

o fluxo de informações ligadas a

essas atividades. Esse conceito

engloba fornecedores, centros de

transformação, armazéns, centros

de distribuição e pontos de venda

de varejo, além de materiais

brutos, bens em processamento e

produtos acabados que circulam

entre as instalações.9

Para que uma cadeia de

suprimentos de âmbito global, na

qual recursos são alocados nos

pontos do planeta que ofereçam

os menores custos para cada

etapa da produção, funcione

eficientemente, faz-se necessário

um ambiente que permita a

integração de cada processo

com um mínimo de custos

de transação. Esse ambiente

depende da existência de

instituições de qualidade, que

criem incentivos para a atividade

produtiva e para o desenvolvimento

de tecnologias e inovações,

instituições que conduzam a

um aumento da produtividade.

Dentre os tipos de instituições

definidos por North, estão as

normas formais. Para esse autor,

as regras formais evoluíram a

partir de normas informais, como

costumes e tradições, conforme

as relações econômicas se

tornavam mais complexas,

exigindo a formalização das regras

em sistemas legais que fossem

mais eficientes na redução dos

custos de transação. As regras

formais incluem as normas

políticas e jurídicas, responsáveis

pela estrutura política, seu

sistema de tomada de decisões

e pelo controle dos objetivos

políticos; as normas econômicas,

que definem os direitos de

propriedade; e os contratos,

que dizem respeito a acordos

particulares de trocas.10

Os regulamentos aduaneiros, por

exemplo, são regras formais - e,

portanto, instituições - que têm

por finalidade ordenar as relações

entre as aduanas (organizações

pertencentes ao Estado e que têm

como principal objetivo a defesa da
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economia por meio do exercício

do controle aduaneiro) e os

operadores do comércio exterior

(organizações cujo objetivo

principal é, geralmente, a

maximização de lucros por meio

de suas atividades empresariais).

Assim, as regras aduaneiras

serviriam para diminuir os custos

de transação existentes nessas

relações, criando uma estrutura

estável que permita que as

aduanas exerçam os controles

necessários à persecução dos

objetivos políticos definidos pelo

Estado, enquanto as empresas

que operam no comércio exterior

possam realizar suas transações

comerciais umas com as outras

com o mínimo de custos possível.

No entanto, apesar de as

instituições servirem para garantir

um ambiente de trocas estável

para a operacionalização das

interações humanas, elas nem

sempre são construídas de forma

a proporcionar a máxima eficiência

nessas interações. As instituições,

em especial as regras formais, são

feitas para servir aos interesses

daqueles que contam com poder

para criá-las ou modificá-las. Além

disso, as informações que servem

de base para o comportamento

dos indivíduos são freqüentemente

equivocadas e, por muitas vezes,

a experiência advinda da repetição

nas interações não é suficiente

para corrigir os modelos de

pensamento, gerando resultados

que se refletem no

estabelecimento de instituições

que se afastam da máxima

eficiência.11

Mantendo o exemplo das normas

que regulamentam os controles

aduaneiros, nota-se que elas nem

sempre são eficientes, podendo,

inclusive, aumentar os custos de

transação, em vez de reduzi-los.

Ao desempenhar, ao mesmo

tempo, os papéis de ente

regulador e de organização sobre

cujas relações recai a

regulamentação, o Estado - e,

mais especificamente, a aduana -

tende a ter maior poder na criação

dessas normas, de modo a

garantir que estas sirvam aos

seus objetivos específicos, o que

nem sempre ocorre em harmonia

com os objetivos dos operadores

do comércio exterior. Assim,

determinadas pressões exercidas

por agentes como, por exemplo,

autoridades fiscais que têm como

interesse maior impor restrições

que facilitem as suas atividades

fiscalizatórias, grupos guiados por

ideologias e interesses contrários

ao comércio internacional ou

governantes que vêem as aduanas

como instrumentos para a

arrecadação de tributos podem

levar a regras aduaneiras

contrárias à eficiência.

Dessa forma, grande parte das

dificuldades encontradas por

países em desenvolvimento para

se integrar de forma efetiva às

grandes cadeias de suprimentos

que compõem a economia

globalizada pode ser atribuída a

deficiências institucionais. Nesses

países, as instituições que criam

incentivos contrários à produção

tendem a prevalecer sobre

aquelas que diminuem custos de

transação, gerando ineficiências

que obstruem a integração.

Nesse contexto, a facilitação do

comércio surge como um esforço

para promover reformas nas
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condições estruturais dos

países, em especial nas suas

instituições, de modo a reduzir os

custos de transação incidentes

em seus comércios exteriores e,

assim, permitir que eles se

beneficiem do comércio

internacional. Em sentido amplo,

a facilitação do comércio pode ser

entendida como um esforço para

minimizar os custos de transação

presentes nas relações de

comércio exterior. Seu foco

central é, portanto, introduzir

reformas que permitam o

estabelecimento de estruturas

institucionais mais eficientes

no que diz respeito à regulação

das relações comerciais

transfronteiriças.

De acordo com o economista

indiano Nirmal Sengupta, a

facilitação do comércio diz

respeito à redução dos custos das

transações comerciais, por ele

entendidos como o conjunto dos

custos da entrega dos produtos

comercializados e dos respectivos

pagamentos e dos custos de se

garantir, por meios legais ou por

outros meios, o cumprimento dos

acordos relativos à operação.12

No entanto, Sengupta destaca

que a facilitação do comércio deve

tratar das necessidades mais

urgentes, não abrangendo,

portanto, áreas nas quais a

margem para redução de custos

seja baixa ou que já contem com

programas consolidados nesse

sentido. Assim, estariam

excluídos do âmbito de sua

atuação os custos do frete

e as barreiras tarifárias.

A partir da percepção das

dificuldades enfrentadas por

países em níveis inferiores de

desenvolvimento para se integrarem

ao comércio internacional e às

grandes cadeias de suprimentos,

as organizações internacionais

dedicadas à promoção do

desenvolvimento passaram a dar

crescente importância às medidas

de facilitação do comércio como

ferramentas para essa integração.

Dentre essas organizações,

pode-se destacar o Banco Mundial,

o Fundo Monetário Internacional

(FMI), a Organização para

Cooperação e Desenvolvimento

Econômico (OCDE) e a

Organização Mundial do Comércio,

com a sua iniciativa de incluir a

facilitação do comércio entre os

temas em negociação na Agenda

de Dona para o Desenvolvimento.

O amplo reconhecimento da

importância da facilitação do

comércio se deve, em primeiro

lugar, aos potenciais efeitos

positivos dessas medidas,

refletidos nos resultados de

diversos estudos econômicos,

em termos de redução de custos

e conseqüente aumento dos

volumes de comércio.13 Outro

ponto a se considerar é o fato

de que as medidas de facilitação

do comércio não interferem

nas políticas econômicas

dos governos, permitindo que

os Estados se mantenham

autônomos no planejamento de

suas metas de desenvolvimento.

Isso ocorre porque a facilitação do

comércio se destina a introduzir

reformas institucionais que

permitam um interação menos

custosa entre o Estado, como

organização promotora de seus

objetivos político-econômicos,

e os agentes do comércio exterior.

Trata-se, portanto, de permitir ao

Estado o cumprimento de seus

objetivos sem que, devido à

ineficiência, sejam criados

entraves desnecessários e

indesejáveis ao comércio exterior.

A atuação dos órgãos dos

governos que intervém no

comércio exterior tem como

objetivo, teoricamente, executar

as regulamentações internas do

Estado e seus objetivos políticos

e, ao mesmo tempo, impor o

mínimo possível de obstáculos a

esse comércio. A fim de exercer

as suas atribuições, os diversos

órgãos intervenientes impõem

aos atores do comércio exterior

uma série de exigências e

procedimentos. O cumprimento

dessas exigências, bem como

o tempo gasto com questões

procedimentais, adicionam custos

às transações. A redução desses

custos ao mínimo é o principal

alvo da facilitação do comércio.

Dentre as possíveis medidas

facilitadoras do comércio, tem-se

atualmente como referência

aquelas em discussão nas

negociações da Agenda de Doha.

As diversas medidas propostas

visam a, essencialmente,

construir estruturas institucionais

e condições de infra-estrutura que

garantam uma maior eficiência

nas relações diretas entre

órgãos estatais e operadores

econômicos. Dentre elas se

encontram a adoção de padrões

internacionais relevantes,

a introdução de sistemas

automatizados, a uniformização
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de regras internas e, no âmbito de

uniões aduaneiras, a adoção de

sistemas preferenciais para

operadores autorizados,

privilegiando-se análises

a posteríorí, entre uma série de

outras medidas simplificadoras.14

As diversas medidas de facilitação

do comércio hoje discutidas na

OMC têm, em maior ou menor

grau, dependendo da medida e

das condições específicas de

cada país, potencial para oferecer

uma contribuição de suma

importância na integração de

países em desenvolvimento à

economia globalizada, marcada

pelas amplas relações comerciais

internacionais. No entanto,

as potenciais vantagens da

facilitação do comércio podem ser

significativamente reduzidas, tanto

em razão dos altos custos de

implementação de algumas delas

quanto devido a ineficiências

presentes no restante das

estruturas institucionais

dos países.

A eficiência das medidas de

facilitação do comércio também

pode ser drasticamente reduzida

caso a conjuntura da economia do

país, incluindo tanto as condições

de sua infra-estrutura quanto a

qualidade de suas instituições,

seja pouco favorável ao

empreendorismo produtivo.

Medidas que reduzem os custos

para a realização de operações e

comércio exterior se tornam

pouco úteis quando outras

instituições vigentes criam custos

que inviabilizam a sua inserção

comercial, a exemplo da falta

de garantias para a execução

de contratos e a carência de

proteção a direitos de propriedade.

O mesmo se dá quando as

condições de infra-estrura, como

sistemas de transporte e de

comunicação de qualidade, são

deficientes. Assim, para que a

facilitação do comércio possa

ser implementada com maior

efetividade, ela deve estar incluída

em um programa de reformas que

abranja integralmente a economia

do país, com vistas ao aumento

global de sua eficiência.

OPAPELDACAMEX
NA IMPLEMENTAÇÃO
DA FACILITAÇÃO DO
COMÉRCIO NO BRASIL

No que tange ao desempenho

brasileiro em relação à facilitação

do comércio, o Banco Mundial,

por meio de seu projeto Doing

Business Database?5 fornece um

retrato bastante elucidativo da

situação do país. Essa base

de dados compila diversas

informações relativas aos custos

para a realização de negócios em

diferentes países. Dentre esses

custos, estão aqueles relativos às

operações de comércio exterior.

Com base nas informações

contidas em sua base de dados,

a iniciativa Doing Business

Database estabelece uma

classificação sobre a facilidade

de se fazer negócios nos países

14 O conjunto de medidas de facilitação do comércio em negociação na OMC pode ser visto na
Compilação de Propostas dos Membros, documento elaborado pelo Grupo de Negociações sobre
Facilitação do Comércio (OMC.TN/TF/W/43/Rev. 12, 2007).
15 As informações da Doing Business Database podem ser acessados na página
<www.doingbusiness.org>.Os dados do informe Doing Business 2008 cobrem o período abril/2006
a junho/2007.
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abordados, figurando na primeira

colocação aquele cujas práticas

são consideradas as menos

custosas e mais favoráveis às

operações econômicas. Tomando-

se os dados relativos apenas ao

comércio exterior, o Brasil, no

informe de 2008, foi classificado

em 93°, uma expressiva queda de

23 posições em relação ao informe

do ano anterior. Essa piora na

classificação brasileira indica que o

processo de facilitação do comércio

no país tem se dado de forma

muito mais lenta, se comparado

aos de outras economias.

Uma operação de importação

para o Brasil, consoante o informe

de 2007, demorava, em média,

24 dias para ser realizada,

contando-se desde a preparação

dos documentos exigidos até o

recebimento da mercadoria pelo

importador. Esse tempo foi

reduzido para 22 dias, de acordo

com o informe de 2008. No mesmo

período, a Colômbia promoveu

uma redução média de 35 para 20

dias, enquanto as importações

destinadas à índia passaram a ser

concluídas em uma média de 21

dias, em vez de 41 dias.

Já em relação aos custos das

operações brasileiras de comércio

exterior (considerando-se os

custos relativos à preparação

de documentos, controles

governamentais, operações

portuárias, manuseio da carga no

porto e transporte interno), entre os

informes de 2007 e 2008 houve um

aumento de US$ 1.145 para US$

1.240 por contêiner na importação,

e de US$ 895 para US$ 1.090 por

contêiner na exportação. No

mesmo período, a índia reduziu

seus custos de US$ 1.244 para

US$ 910, na importação, e de US$

864 para US$ 820 na exportação,

enquanto países como a China,

o Chile e a Polônia mantiveram

os mesmos custos, já inferiores

aos brasileiros.

As dificuldades encontradas pelo

Brasil na redução dos custos das

operações de comércio exterior

do país, especialmente em

comparação com outras economias

emergentes, poderá se impor

como um sério entrave à inserção

comercial brasileira. Até o presente

momento, o comércio exterior do

país tem crescido constantemente,

embalado por uma conjuntura

internacional favorável, marcada

pelos altos níveis de consumo

chinês e por um dos mais longos

períodos de crescimento da

economia norte-americana.

No entanto, surgem indícios

de que essa fase de bonança

sem precedentes na história da

economia mundial estaria com

os dias contados. Diante da

possibilidade de uma desaceleração

do crescimento das principais

economias do globo, com o

conseqüente acirramento da

competição por mercados reduzidos,

uma conjuntura interna pouco

favorável ao comércio exterior

poderia implicar custos inviáveis

para a realização de negócios,

acarretando perdas de investimentos

e potencial redução do processo

de desenvolvimento econômico.

Em virtude dessas considerações,

torna-se premente a necessidade

de se acelerar o processo de

facilitação do comércio no Brasil,

de modo a tomar o país competitivo

mesmo em momentos de maior

escassez na economia mundial.

Nesse sentido, as negociações

da Rodada de Dona surgem como

importante fator de impulsão de

reformas institucionais nessa área.

Já no âmbito interno, a atuação de
certas entidades governamentais,

como a Câmara de Comércio
Exterior (Camex), a Secretaria de

Comércio Exterior (Secex) e a

Receita Federal do Brasil (RFB),

em suas atribuições de aduana,16

tem caráter decisivo na

implementação de medidas

fundamentais para a redução

dos custos incidentes sobre

comércio exterior.

A Camex é um órgão integrante
do Conselho de Governo, da

Presidência da República. Seu

objetivo central é a formulação,

adoção, implementação e

coordenação de políticas e atividades
relativas ao comércio exterior de

bens e serviços.17 Dentre as
diversas atribuições da Camex,

elencadas no art. 2° do Decreto n°

4.732/2003, pode-se destacar:

II - coordenar e orientar as ações
dos órgãos que possuem

competências na área de comércio
exterior;

III - definir, no âmbito das atividades

de exportação e importação,
diretrizes e orientações sobre normas

e procedimentos, para os seguintes
temas, observada a reserva legal:

a) racionalização e simplificação
do sistema administrativo;

b) habilitação e credenciamento

de empresas para a prática de
comércio exterior; c) nomenclatura

de mercadoria; d) conceituação de
exportação e importação;
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e) classificação e padronização de

produtos; f) marcação e rotulagem

de mercadorias; e g) regras de

origem e procedência de mercadorias.

VII - estabelecer diretrizes e

medidas dirigidas à simplificação e

racionalização do comércio exterior.

A fim de coordenar a atuação dos

diversos órgãos intervenientes,

cabe à Camex aprovar a instituição,

ou alteração, por parte dos órgãos

da Administração Federal, de

exigência administrativa, registro,

controle direto e indireto sobre

operações de comércio exterior.18

Além disso, os órgãos envolvidos

no comércio exterior deverão

seguir as diretrizes da Camex na

elaboração das normas relativas à

área. Note-se que, dentre essas

diretrizes, estão aquelas relativas

à simplificação e racionalização,

o que faz da Camex um órgão

fundamental para a implementação

da facilitação do comércio no Brasil.

Com o intuito de permitir um

exercício mais eficaz de suas

atribuições, em dezembro de 2007

a Camex emitiu sua Resolução

n° 70, por meio da qual passou a

exercer de fato o controle sobre

os atos de órgãos governamentais

que influam sobre as operações de

comércio exterior. Além disso, a

Resolução Camex n° 70/2007

estabeleceu uma série de medidas

a serem adotas pelos órgãos

intervenientes destinadas à

racionalização, simplificação,

harmonização e facilitação do

comércio exterior.

A partir do momento em que

a Camex passa a exercer

efetivamente seu controle sobre

as atividades dos órgãos

governamentais, tem-se a

possibilidade de se promover a

minímização e simplificação dos

procedimentos de comércio

exterior ao se analisar o potencial

impacto de medidas antes

tomadas unilateralmente por esses

órgãos. Ocorre que, por muitas

vezes, iniciativas restritivas ao

comércio são tomadas com a

finalidade de introduzir medidas

fiscalizatórias de interesse do

órgão interveniente, sem que

haja uma análise adequada das

conseqüências econômicas.

A participação da Camex deverá

suprir essa deficiência, conduzindo a

soluções menos onerosas para os

operadores de comércio exterior.

Outra vantagem da análise

exercida pela Camex é que ela

possibilita a coleta de informações

mais precisas acerca das atividades

de cada órgão, permitindo um

melhor planejamento de medidas

destinadas à coordenação

e harmonização de seus

procedimentos. A promoção da

coordenação dos atos dos diversos

intervenientes no comércio exterior

deve estar entre os objetivos

prioritários das iniciativas de

facilitação do comércio no Brasil.

No momento, o número de órgãos

intervenientes se aproxima de 20.

Diante disso, toma-se extremamente

necessário o estabelecimento de

diretrizes únicas a serem seguidas

por todos, além da cooperação

entre órgãos em alguns pontos

essenciais, como o

compartilhamento de informações

e a unificação de procedimentos

de controle, a exemplo das

verificações físicas.

A Resolução Camex n° 70/2007

contempla essas necessidades ao
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criar diretrizes a serem observadas

por todos os órgãos no exercício

de suas atribuições relativas ao

comércio exterior. Dentre estas,

pode-se destacar a substituição de

controles prévios por controles a

posteriori, a implementação e

aprimoramento de critérios de

gestão de riscos, a introdução de

sistemas de operadores

econômicos autorizados e a

eliminação de atos inúteis ou

desnecessários. Todas as medidas

presentes na referida resolução

encontram reflexo nas atuais

negociações da Rodada de Doha,

o que permite ao Brasil antecipar-

se a um futuro acordo sobre

facilitação do comércio, estando

apto para a sua rápida

implementação.

A criação de sistemas de operadores

econômicos especializados é um

bom exemplo de como a Camex

poderá contribuir para a facilitação

do comércio mediante a coordenação

das atividades dos anuentes. Por

esse tipo de sistema, operadores

que cumpram determinados

requisitos, cujo propósito é garantir

o cumprimento das normas,

recebem tratamento especial

mais célere no controle de suas

operações. No presente momento,

um mecanismo dessa natureza

é utilizado primordialmente pela

RFB. Trata-se da chamada Linha

Azul, pela qual empresas que

atendam aos requisitos

estabelecidos pela Receita Federal

usufruem tratamento privilegiado no

despacho aduaneiro. A partir da

Resolução Camex n° 70/2007,

pode-se buscar a ampliação

dos sistemas de operadores

autorizados aos demais

intervenientes, o que poderia ser

facilitado pelo compartilhamento de

informações e pela criação de

critérios uniformes para o

credenciamento dos operadores.

Esse tipo de sistema facilitaria em

grande medida a adoção de

controles a posteriori, capazes de

reduzir substancialmente o tempo

necessário para a efetivação de

uma importação ou exportação.

Em suma, tem-se, a partir da edição

da Resolução Camex n° 70/2007,

uma oportunidade de se planejar

as instituições brasileiras

incidentes sobre as relações

comerciais transfronteiriças com

vistas à maior eficiência e à

integração do país aos modernos

sistemas de organização econômica.

No entanto, para que produza

os resultados almejados, esse

trabalho deverá atentar para

as condições e necessidades

específicas dos agentes econômicos,

bem como adotar uma perspectiva

mais ampla em relação às

instituições vigentes no país.

Ao tratar da promoção de mudanças

institucionais com vistas à melhora

do desempenho econômico,

Douglass North afirma que o primeiro

passo deve ser compreender as

causas do baixo desempenho.

Já em um segundo momento, há a

necessidade de se entender como

foram construídas as instituições

do país e os modelos mentais

nas quais estas se basearam.

O conhecimento das origens das

instituições e das ineficiências

causadas por elas é, portanto,

fundamental para que se possam

planejar reformas estruturais.19

Desse modo, para que a

realização de reformas nos

procedimentos de comércio

exterior tenha resultados efetivos,

deve-se antes promover um

diagnóstico, identificando as áreas

problemáticas para as quais

deverão se dirigir as medidas

reformadoras. Um dos principais

meios para a elaboração de

diagnósticos é a consulta às

partes interessadas, envolvendo,

além de entidades do governo, os

agentes econômicos e operadores

do comércio exterior. Exemplo

desse tipo de medida foi a consulta

pública realizada pela Secex com

o intuito de colher contribuições de

operadores econômicos, tendo em

vista a revisão das normas que

tratam da importação de produtos

usados e remanufaturados.20

Dessa forma, a fim de capitanear

iniciativas reformadoras que

produzam resultados expressivos

em termos de diminuição dos

custos das transações comerciais

internacionais, a Camex precisará

organizar um sistema que permita

a elaboração de diagnósticos

precisos acerca da realidade do

comércio exterior do país.

A análise prévia dos atos

emanados pelos órgãos

governamentais que atuam na

área é uma ferramenta importante,

mas não é o bastante. As

informações obtidas dos órgãos

governamentais devem ser

complementadas por aquelas

provenientes dos operadores

econômicos privados,

considerando suas necessidades

e comportamentos. Assim,

a partir de um diagnóstico

abrangente, a Camex poderá

determinar quais as medidas

mais adequadas para que sejam

cumpridos os objetivos firmados

em sua Resolução n° 70/2007.
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A qualidade das instituições

vigentes em um país, ou até

mesmo em âmbito internacional,

é fundamental para o

desenvolvimento das estruturas

organizacionais das economias.

Quando prevalecem instituições

eficientes, que diminuem os custos

de transação e criam incentivos

para a cooperação e para o

aumento da produtividade,

estruturas econômicas avançadas,

de alta eficiência, tendem a surgir,

permitindo a criação de riquezas.

Por outro lado, onde prevalecem

instituições ineficientes, que

incentivam comportamentos

contrários à produção, as

economias tendem a ter o seu

desenvolvimento atrasado.

Enquanto as instituições de alguns

países evoluíram, permitindo a

criação de formas de organização

econômica de âmbito internacional

altamente complexas e eficientes,

outros foram incapazes de

acompanhar os avanços. As

dificuldades enfrentadas por estes

últimas levam a uma diminuição

progressiva da competitividade,

contribuindo para a redução

de suas condições de

desenvolvimento em relação

às demais.

Ainda que a situação brasileira

não seja tão grave quanto a

enfrentada por outros países

em desenvolvimento, deve-se

reconhecer que a ineficiência de

algumas das instituições nacionais

pode se impor como um entrave ao

aumento da inserção do Brasil nos

mercados internacionais.

Conseqüentemente, o país

se arrisca a perder valiosas

oportunidades, enfrentando, assim,

maiores obstáculos para cumprir

com seu objetivo de figurar entre os

principais atores do comércio

internacional.

A disseminação da consciência de

que a facilitação do comércio pode

impulsionar o desenvolvimento do

comércio exterior do Brasil fez com

que o governo brasileiro passasse

a desenvolver medidas voltadas

para essa área. Nesse sentido, a

Camex desempenha um papel de

grande importância, uma vez que é

o órgão governamental responsável

pela coordenação das políticas de

comércio exterior. A edição da

Resolução Camex n° 70/2007 foi

uma iniciativa de grande relevância

para a evolução da facilitação do

comércio no país, devendo se

firmar corno um marco para a

introdução de futuras medidas

reformadoras. •
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Fonte: Revista Brasileira de Comércio Exterior, a. 22, p. 42-52, Abr/Jun. 2008.




