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Quando a balança comercial

brasileira começou a refletir os

efeitos da crise financeira e

econômica global, as autoridades

brasileiras decidiram adotar a

exigência de licenças automáticas

nas importações de uma vasta

gama de produtos. Entretanto,

diante das fortes reações

negativas de diversos setores

empresariais e da opinião pública,

a medida foi revogada apenas

três dias após ser implementada.

O crescimento da participação

de produtos importados na cadeia

produtiva da indústria brasileira

reduziu o espaço para a adoção

de medidas protecionistas

abrangentes pelas autoridades

governamentais. O presente artigo

examina a maneira pela qual o

crescimento da integração

internacional do processo produtivo

tem restringido a oportunidade

para políticas comerciais

protecionistas, analisando duas

experiências brasileiras recentes.

A primeira seção deste artigo

apresenta a recente evolução

dos fluxos de comércio no Brasil;

ela mostra como os efeitos da

crise econômica foram sentidos

primeiramente sobre as

exportações. A reação das

importações veio alguns meses

mais tarde, e resultou em um

déficit da balança comercial

pela primeira vez desde 2000.

A segunda seção descreve dois

casos recentes de adoção - ou

intenção de adoção - de medidas

protecionistas pelas autoridades

governamentais brasileiras que

tiveram a sua aplicação

interrompida pelas reações da

comunidade empresarial e da

opinião pública.
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A terceira seção apresenta
evidências de como a participação
das importações no setor industrial
brasileiro cresceu na última década.
Esse também foi o caso do
coeficiente de exportações em
muitos setores, o que significa que
a produção industrial brasileira,
tanto para consumo doméstico
quanto para exportação, é
atualmente muito mais dependente
de bens importados, em comparação
com a primeira metade dos anos
1990. As principais conclusões
estão descritas na última seção.

EVOLUÇÃO RECENTE
DOS FLUXOS DE
COMÉRCIO

A eclosão da crise financeira
internacional atingiu o comércio
exterior brasileiro em um momento
em que a corrente de comércio
mostrava forte expansão - as
exportações brasileiras cresciam 27%
e as importações 51 % em setembro
de 2008, considerando os valores
acumulados nos 12 meses
encerrados naquele mês comparados
com igual período do ano anterior.

Os efeitos da crise sobre os fluxos
de comércio se fizeram sentir quase
instantaneamente: as taxas de
crescimento das exportações
brasileiras - em relação ao mesmo
mês de 2007 - declinaram
rapidamente nos dois meses que
se seguiram, tornando-se negativas
a partir de dezembro de 2008.

Do lado das importações, os
impactos se fizeram sentir mais
lentamente. Nos três meses que
se seguiram ao começo da crise,
a taxa de crescimento das
importações foi declinante, mas
positiva, tornando-se negativa
a partir de janeiro de 2009.

O saldo comercial acumulado
em 12 meses sofreu forte
queda em outubro de 2008 -
US$1,3 bilhão frente a
US$ 2,7 bilhões no mês
anterior e US$ 3,4 bilhões no
mesmo mês de 2007. Embora
tenha havido expressiva
recuperação no superávit nos
dois meses seguintes, em
janeiro de 2009 a balança
comercial foi deficitária em
US$ 529 milhões. A partir de
fevereiro, o resultado da balança
comercial voltou a ser positivo.

A evolução do saldo comercial
nos primeiros meses após a
eclosão da crise parece ter
assustado alguns setores
do governo brasileiro. Desde
novembro de 2000, a balança
comercial mensal não
registrava déficit comercial
superior ao observado em
janeiro de 2009. Em uma
iniciativa que surpreendeu
analistas e empresários, ao
final do mês de janeiro
autoridades governamentais
responsáveis pelo controle das



operações de comércio exterior

anunciaram a exigência de

licenciamento automático de

importações para um amplo

conjunto de produtos.

AS MEDIDAS

Esta seção relata dois casos em

que a comunidade empresarial

reagiu negativamente à adoção de

procedimentos de licenciamento

de importações. No primeiro caso,

as autoridades implementaram

licenças automáticas de importação

para uma vasta gama de produtos,

mas, logo em seguida, tiveram

que voltar atrás, devido às críticas

do setor privado.

No segundo caso, a adoção

de licenças não automáticas de

importação como retaliação às

medidas protecionistas argentinas

contra exportações brasileiras

estava sendo cogitada por algumas

áreas do governo. A Confederação

Nacional da Indústria enviou uma

carta aos ministros das Relações

Exteriores e do Desenvolvimento,

Indústria e Comércio Exterior

afirmando que o setor empresarial

era mais favorável ao recurso

ao mecanismo de solução de

controvérsias da OMC do que

à imposição de licenças

não automáticas.

Licenciamento automático
de importações

Ao final de janeiro de 2009,

o governo do Brasil (Ministério

do Desenvolvimento, Indústria e

Comércio Exterior- MDIC) adotou

procedimentos de licenciamento

automático de importações para

uma grande variedade de produtos.

A medida afetava 24 capítulos

do Sistema Harmonizado (SH),

concentrados principalmente

nos setores de máquinas e

equipamentos e produtos

eletroeletrônicos. Esses capítulos

representavam 71 % do valor total

importado pelo Brasil em 2008.1

O governo brasileiro afirmou,

em um comunicado de imprensa

divulgado pelo MDIC, que a

iniciativa adotada estava em

completa consonância com o

artigo 2° do Acordo de Licenciamento

de Importações da OMC, que

determina que licenças automáticas

devem ser aprovadas em todos os

casos e dentro de dez dias úteis

(MDIC, 2009).

A medida foi implementada, de

acordo com o ministro da Fazenda,

como uma maneira de monitorar

as estatísticas brasileiras de

comércio e as tendências nas

importações brasileiras (Reuters

Online, 2009). Essa explicação foi

ainda reforçada pelo MDIC, que

também se referiu à necessidade

de identificar discrepâncias nas

estatísticas de comércio (MDIC,

2009). As autoridades declararam

que a medida não se constituiu

em uma barreira às importações,

e que a liberação das licenças de

importação seria feita de forma

expedita.

A imprensa, entretanto, interpretou

a medida como uma tentativa do

governo de conter o contínuo

crescimento das importações

de determinados produtos.

A comentarista de economia do

jornal O Globo, Miriam Leitão,

O crescimento da

participação de produtos

importados na cadeia

produtiva da indústria
brasileira reduziu o

espaço para a adoção de

medidas protecionistas
abrangentes pelas

autoridades

governamentais

1 Para maiores detalhes, ver a notificação no GTA (Global Trade Alert): Brazil: import licensing for
selected products. Measure #0370. Disponível em: http://www.globaltradealert.org/measure/brazil-
automatic-import-licensing-selected-products.



A abertura comercial no
Brasil nos primeiros
anos da década de
1990 promoveu um
aumento significativo
do coeficiente de
importações da
indústria brasileira

condenou a medida, argumentando

que:

"É escandalosa essa decisão do

Ministério do Desenvolvimento,

Indústria e Comércio Exterior de

criar, de repente, sem qualquer

discussão prévia, barreiras às

importações brasileiras (...) que

ouviu exportadores preocupadíssimos

com a notícia.... Sabe o que isso

significa: que o governo não sabe,

mas o comércio brasileiro é mais

sofisticado, mais complexo, o

exportador também é um importador

e uma coisa depende da outra".

(O Globo, 2009)

De fato, houve forte reação de

vários setores industriais

brasileiros à medida. O presidente

da Associação Brasileira da

Indústria Elétrica e Eletrônica, por

exemplo, declarou que "a situação

é muito delicada, porque a

dependência de importação do

setor eletroeletrônico é séria

(O Estado de S. Paulo, 28 de

janeiro de 2009)". Ele declarou que

"se o problema não for solucionado

em dois ou três dias, muitas

empresas vão parar".

Na indústria automotiva também

houve movimentação para a

retirada de produtos da lista, sob

o risco de paralisação da produção

- "após reunião com o ministro

Mantega, montadoras e autopeças

conseguiram retirar da lista de

exigência de licença prévia a

matéria-prima para a produção

de veículos. 'São itens que podem

interromper a produção', disse o

presidente do Sindicato Nacional

da Indústria de Componentes para

Veículos (Sindipeças), Paulo Butori".

(O Estado de S. Paulo, 2009).

A medida foi revogada três dias

após o seu anúncio por ordem

do presidente Luiz Inácio Lula da

Silva, que chamou a iniciativa de

um "erro fenomenal", uma vez que

ela ia na direção oposta à orientação

de livre-comércio defendida pelo

governo nos foros multilaterais (O

Estado de S. Paulo, 2009). Diante

do anúncio do cancelamento da

medida, o ministro da Fazenda,

Guido Mantega, justificou a

adoção com a seguinte justificativa:

"A crise internacional gerou uma

diminuição das exportações de

commodities no Brasil e em outros

países. Isso criou uma

preocupação com o desempenho

da balança comercial", afirmou

Mantega. "Foi notada uma

agudização da concorrência

no comércio internacional.

Em razão disso, o Ministério

do Desenvolvimento resolveu

tomar uma medida para fazer

o monitoramento mais preciso

das nossas importações"

(O Estado de S. Paulo, 2009).

Entretanto, o ministro Mantega

reconheceu que a medida foi "mal

compreendida, mal interpretada e

'causou ruídos'", disse Mantega a

jornalistas, em alusão ao intenso

criticismo dirigido ao governo pela

indústria brasileira e pelos

parceiros comerciais

(O Estado de S. Paulo, 2009).

2 Após a publicação deste artigo no livro "Broken promises: a G-20 summit report by Global Trade Alert",
em setembro de 2009, o cenário do contencioso entre Argentina e Brasil alterou-se parcialmente. Em
meados de outubro, o governo brasileiro resolveu exigir licenciamento não automático de importações
para alguns produtos de grande interesse exportador da Argentina, como forma de retaliação contra as
práticas protecionistas que o governo daquele país vinha impondo sobre as exportações brasileiras.
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2 Após a publicação deste artigo no livro "Broken promises: a G-20 summit report by Global Trade Alert",
em setembro de 2009, o cenário do contencioso entre Argentina e Brasil alterou-se parcialmente. Em
meados de outubro, o governo brasileiro resolveu exigir licenciamento não automático de importações
para alguns produtos de grande interesse exportador da Argentina, como forma de retaliação contra as
práticas protecionistas que o governo daquele país vinha impondo sobre as exportações brasileiras.
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O secretário de Comércio, Welber

Barrai, negou que o requerimento

de licenças automáticas de

importações durante os três dias

em que esteve em vigência tenha

influenciado a balança comercial

ou prejudicado importadores.

Barrai teria afirmado que "houve

uma série de mal-entendidos

e ruídos. O que fizeram foi uma

comédia de [William] Shakespeare

e com muito barulho por

nada". Para o secretário

de Comércio, a medida foi

erroneamente interpretada como

protecionista (Folha Online, 2009).

A questão principal aqui não é se

a medida tinha ou não intenções

protecionistas - de fato, regimes

de licenças automáticas não

representam necessariamente

barreiras comerciais. A mensagem

relevante é que o setor industrial

demanda previsibilidade e rapidez

nas operações de despacho

aduaneiro. Não há mais espaço

para medidas discricionárias que

possam resultar em atrasos na

liberação de mercadorias

importadas que devam entrar no

processo de produção de bens

industriais, muitos deles

destinados à exportação.

No mês de julho de 2009, notícias

na imprensa indicavam que

estaria em estudo, em algumas

áreas do governo brasileiro,

a possibilidade de adoção de

licenciamento não automático

de importações como forma de

retaliação às restrições de

diversas naturezas que os

produtos brasileiros vêm sofrendo

para ingressar na Argentina (Valor

Econômico, 1 de julho de 2009).

Três tipos de instrumentos

adotados pela Argentina vêm

sendo apontados por exportadores

brasileiros como principais

barreiras às suas vendas para

aquele país: (i) o aumento do

número de produtos sob

licenciamento não automático

entre outubro de 2008 e março

de 2009 e o não cumprimento

do prazo máximo definido pelo

Acordo sobre Procedimentos

para o Trâmite de Licenças de

Importação da OMC (60 dias);

(ii) grande número de produtos

sujeitos ao pagamento de direitos

antidumping; e (iii) restrições

quantitativas resultantes de

acordos setoriais para limitar

exportações.

A principal reclamação dos

empresários brasileiros refere-se à

lentidão na liberação das licenças

não automáticas de importações e

ao uso discriminatório em relação

aos produtos brasileiros que

estariam entre os mais afetados.

De fato, de acordo com

(Rozenwurcel, 2009), as

importações provenientes do Brasil

representam 30% do total das

importações sujeitas ao regime de

licenciamento não automático na

Argentina. Ainda de acordo com

esse autor, diversas estimativas

sugerem que as licenças não

automáticas representaram

apenas dois pontos percentuais da

queda das importações argentinas

entre o primeiro trimestre de 2008

e o primeiro trimestre de 2009.

Apesar disso, esse regime foi

muito importante para o

desempenho das importações de

alguns setores específicos, como

é o caso de bens de capital e

bens de consumo duráveis, em

que o Brasil é um dos principais

fornecedores.

Apesar das freqüentes reclamações

de diversos setores industriais

brasileiros, os empresários não

aprovam a proposta de adoção

de licenças não automáticas de

importações para produtos de

interesse exportador argentino

no Brasil. Em um movimento

antecipatório, a Confederação

Nacional da Indústria enviou carta

aos ministros das Relações

Exteriores e do Desenvolvimento

Indústria e Comércio Exterior em

que afirma:

"O recurso ao mecanismo de

solução de controvérsias da OMC

é o mais apropriado. A adoção

de licenças não automáticas nas

importações é um procedimento

burocrático discricionário, que

aumenta custos e incertezas para

empresas brasileiras integradas a

cadeias de valor internacionais"

(www.cni.org.br. 22 de julho de

2009).

A exemplo do que se verificou na

reação de empresários à medida

de licenciamento automático de

importações em janeiro de 2009,

a manifestação da Confederação

Nacional da Indústria mostra que

se reduziu o espaço do governo

brasileiro para a adoção de

medidas abrangentes de restrição

às importações. Além disso,

aumenta a percepção da

importância da OMC como foro

adequado para o tratamento de

controvérsias no comércio exterior

do país.

A reação do setor empresarial

parece ter contribuído para evitar

que prosperasse a idéia de impor



o licenciamento não automático

de importações como forma de

retaliação às práticas argentinas.

Mas não foi o suficiente para

estimular o governo brasileiro

a apresentar uma queixa formal

contra tais práticas, nem nos

órgãos do Mercosul e, menos

ainda, à OMC.

As autoridades brasileiras -

em particular, a diplomacia -

continuam preferindo resolver

as controvérsias bilaterais com a

Argentina estimulando os acordos

setoriais de restrição de

exportações entre os setores

privados dos dois lados. Embora

os representantes do governo

brasileiro reconheçam que a

administração das licenças

não automáticas pelo governo

argentino está prejudicando

as exportações brasileiras, as

autoridades brasileiras parecem

acreditar que, aceitando os

acordos "voluntários" de restrições

de exportações, o Brasil

está contribuindo para a

reindustrialização do vizinho.

Em um encontro na Federação

das Indústrias do Estado de São

Paulo (FIESP), o ministro Celso

Amorim tentou convencer o setor

privado a apoiar os acordos

voluntários, argumentando que as

licenças não automáticas tinham

afetado 10% das exportações para

a Argentina em 2008.O Ministério

das Relações Exteriores da

Argentina estima que o impacto

tenha sido ainda menor, afetando

apenas 4% das exportações

brasileiras para o país (Portal

Vitrine, 2009). A resistência de um

crescente número de setores a

negociar acordos desse tipo

mostra que essa estratégia

está se esgotando.

Os dois casos relatados nesta

seção são evidências de que o

uso de medidas abrangentes com

vistas a restringir importações está

perdendo o apoio do setor

empresarial e da opinião pública

no Brasil. As autoridades

governamentais devem levar em

consideração que a produção

industrial é crescentemente

dependente de bens importados.

As empresas precisam de

previsibilidade e rapidez no

processo de importação. Isso

também é verdade para os

produtos destinados à exportação,

como se verá na próxima seção.

AUMENTO DA
DEPENDÊNCIA DE
IMPORTAÇÕES: LIMITES
ÀS RESTRIÇÕES À
IMPORTAÇÃO

Esta seção tem o objetivo de

mostrar como a participação de

bens importados na produção

industrial cresceu na última

década. No começo do processo

de liberalização comercial no

Brasil, o crescimento do valor

importado era devido, em grande

medida, à redução de tarifas de

importação e à substituição da

produção doméstica por produtos

importados. Mas, nos anos

recentes, os bens importados

vêm, principalmente,

complementando a produção

doméstica.

A abertura comercial no Brasil nos

primeiros anos da década de 1990

promoveu um aumento significativo

do coeficiente de importações da

indústria brasileira (a preços

constantes), que subiu de 5,3%

em 1990 para 15% em média nos

cinco últimos anos da década.

Esse foi um período de baixo

crescimento do consumo aparente

e de queda na produção física da

indústria, com manutenção de

uma taxa de câmbio real

desvalorizada (Puga, F.P., 2008).

Portanto, nesse período o

crescimento do coeficiente de

importações pode ser atribuído,

em boa medida, à liberalização

de importações do período

1991-1994.



Após o crescimento observado até

1998, o coeficiente de importações

oscilou entre 13% e 15% até

2003, quando iniciou marcada

trajetória de elevação, que se

acentuou no período 2006-2008.

Nesse período, ao contrário do

observado nos anos 1990, o

crescimento das importações foi

impulsionado por uma forte

aceleração da demanda doméstica.

A produção física industrial

cresceu a taxas em torno de 5%,

tendo sido complementada por

importações para fazer frente ao

aumento do consumo aparente,

que cresceu em torno de 5,9%

entre 2004 e 2007. Observa-se,

nessa etapa, uma expressiva

complementaridade entre a

produção doméstica e as

importações.

O aumento no coeficiente de

importações no Brasil entre

1996 e 2008 foi particularmente

expressivo nos setores de

equipamentos médico-

hospitalares, de automação

industrial e de precisão; material

eletrônico e de comunicações

e produtos de plásticos. Outros

setores, como máquinas e

equipamentos; equipamentos de

transporte; máquinas, aparelhos

e materiais elétricos e máquinas

para escritório e de informática,

que já tinham elevados coeficientes

de penetração de importações,

também apresentaram

crescimento nesse indicador.

Além do crescimento da demanda

doméstica, o aumento do coeficiente

de exportações da indústria

brasileira também parece ter

contribuído para o crescimento

do índice de penetração das

importações. Alguns setores que

experimentaram um expressivo

crescimento das exportações

apresentaram simultaneamente

forte expansão dos seus

coeficientes de importações.

O setor de material eletrônico e

de comunicações, por exemplo,

aumentou o seu coeficiente de

exportações de 1,8%, em 1996,

para 17% em 2008. No mesmo

período, o coeficiente de

penetração de importações

do setor aumentou 32,7 pontos

percentuais-de 15,2% para 47,9%.

Apesar do grau de abertura no

Brasil ainda ser relativamente baixo

- 21,3%, em 2007, comparado

aos 36,7% nos países em

desenvolvimento - na década atual

aumentou muito o grau de integração

de produtos importados na cadeia

produtiva doméstica em diversos

setores industriais. Essa tendência,

combinada a práticas administrativas

Não há mais
espaço para medidas
discricionárias que
possam resultar em
demoras na liberação
de produtos importados



de just in time - estimuladas, por

sua vez, pelas elevadas taxas de

juros vigentes na economia

brasileira-, aumentou a importância

da celeridade no desembaraço

aduaneiro e da previsibilidade nas

operações de importações.

COMENTÁRIOS FINAIS

O principal objetivo deste artigo

foi o de discutir de que forma a

crescente integração internacional

do processo produtivo impõe

limites a medidas protecionistas

de amplo alcance. De fato, depois

da eclosão da crise econômica

internacional houve uma

preocupação generalizada de

que haveria um recrudescimento

do protecionismo. Um ano mais

tarde, observa-se que muitos

países vêm adotando medidas

protecionistas, mas a maioria

delas é específica para um setor

ou produto. Sendo assim, nota-se

que o espaço para medidas

protecionistas abrangentes

tem se reduzido.

Os dois casos relatados aqui

mostram que não há apoio

empresarial para iniciativas

governamentais destinadas a

controlar importações ou a impor

demoras adicionais no despacho

aduaneiro para uma vasta gama

de produtos. O crescimento do
coeficiente de penetração de
importações nos últimos anos

aconteceu simultaneamente ao
crescimento da produção

doméstica. Há um crescente nível
de complementaridade entre a
produção doméstica e as
importações no Brasil.

A mensagem relevante é que o
setor industrial demanda
previsibilidade e rapidez nas

operações de desembaraço
aduaneiro. Não há mais espaço

para medidas discricionárias que
possam resultar em demoras na
liberação de produtos importados

que integram o processo de
produção de bens industriais -
muitos deles destinados à

exportação.

A maior integração do processo

produtivo brasileiro aos fluxos de

comércio internacional reduz o

espaço para a aplicação de

medidas discricionárias e

abrangentes de controle de

importações. Embora continue

havendo lobbies e pressões

protecionistas em segmentos

empresariais específicos, a maior

dependência de produtos importados

em muitos setores econômicos

tem estimulado reações negativas

a medidas que reduzam a

transparência e aumentem a

discricionariedade na

administração do comércio

exterior no Brasil. Por outro lado,

há uma crescente valorização dos

mecanismos legais do sistema

multilateral de comércio. •
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