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B ra s i l

Governo simplifica
regras para exportação
Thiago Resende
e Lucas Marchesini
De Brasília

Em mais uma tentativa de esti-
mular as exportações, que caem
cerca de 5% em relação a 2011, o
governo federal simplificou pro-
cessos de embarques para o exte-
rior. Diante da crise internacional,
a medida visa “aumentar a compe-
titividade do setor exportador bra-
s i l e i r o”, informa o Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior (Mdic). Apesar de
reduzir custo burocrático, as alte-
rações, na avaliação de especialis-
tas, não devem ter forte impacto
nas vendas internacionais.

Mudaram as regras de finan-
ciamentos privados às exporta-
ções. Mais produtos poderão ter
cláusulas no contrato a respeito
dos riscos de transporte de mer-
cadoria. Nos casos de descontos
pelo recebimento de bens com
defeito, alguns documentos não
serão mais necessários. A liqui-
dação do regime de drawback —
quando há desoneração de im-
postos na importação vinculada
a um compromisso de exporta-
ção — também sofreu alterações.

Essa ação é o “primeiro passo
de uma revisão completa” das
normas de importação, exporta-
ção e drawback, disse o coorde-
nador geral de normas da Secre-
taria de Comércio Exterior (Se-
cex) do Mdic, Flávio Scorza, em
entrevista ao Va l o r .

“Boa parte da regulamentação
segue regras estabelecidas há
bastante tempo. Este é um traba-
lho de limpeza desses instru-
mentos antiquados”, completou.

A partir da segunda semana de
janeiro, os financiamentos priva-
dos às exportações não precisa-
rão mais de autorização prévia
da Secex. Nos casos de financia-
mento público das operações, a
exigência será mantida.

Também não haverá mais res-

trições balizadas de acordo com
prazos para pagamentos dessas
operações. Anteriormente, era
obrigatória a declaração anteci-
pada sempre que o prazo de pa-
gamento do financiamento ul-
trapassasse 360 dias.

Outra mudança ocorreu na
parte contratual de exportação
vinculada aos riscos de transpor-
te de mercadoria. Agora, mais
produtos podem conter cláusu-
las relacionadas a condições em
que o bem deve chegar ao desti-
no, como “riscos de inadequação
da qualidade e de deterioração
da mercadoria ou de perda de
parcela durante o transporte”,
explicou o Mdic.

Foi eliminada a necessidade de
documentação no caso de des-
contos pelo recebimento de pro-
dutos com defeito. Papéis para,
por exemplo, comprovar paga-
mento de tributos não serão
mais necessários em casos de li-
quidação de drawback em que
não ocorre a exportação.

Para o economista da Fundação
Centro de Estudos do Comércio
Exterior (Funcex) Rodrigo Branco
a simplificação de processos de ex-
portação feita pelo governo fede-
ral é “t ó p i c a” e não deve “causar al-
teração fundamental no perfil ex-
portador no curto prazo”. Disse
que as mudanças devem ter mais
impacto em pequenas e médias
companhias de manufaturados.

Isso gera um impacto margi-
nal nas exportações brasileiras,
visto que “a maior parte da pauta
exportadora é de commodities,
de produtos básicos”, completou
Bruno Lavieri, economista da
Te n d ê n c i a s Consultoria. Em rela-
ção à simplificação no processo
de financiamento privado aos
embarques, ele acredita que a
medida reduzirá o custo buro-
crático para o pequeno exporta-
dor, que não “tem muito peso”,
mas obterá uma rentabilidade
maior nas operações.

Relações externas Para empresários, crise elevou protecionismo no bloco

Barreiras argentinas e PIB do
Brasil preocupam Mercosul

SILVIA COSTANTI / VALOR

Rubens Gama, do Itamaraty: há muito potencial de comércio no Mercosul

Daniel Rittner e Thiago Resende
De Brasília

O baixo crescimento do Brasil,
as barreiras protecionistas da Ar-
gentina, a suspensão temporária
do Paraguai e a demora da Vene-
zuela em abrir plenamente seu
mercado são fatores que causam
uma onda de desânimo nos em-
presários do Mercosul. Quase to-
dos apontam a dificuldade em
transformar o potencial de negó-
cios em aumento efetivo do co-
mércio e dos investimentos.

Um dos alvos preferenciais
das queixas é o protecionismo
argentino. “As nossas vendas pa-
ra a Argentina, até novembro,
caíram 15% na comparação com
mesmo período do ano passa-
d o”, disse o presidente da União
dos Exportadores do Uruguai,
Álvaro Queijo. Para ele, a crise
internacional acentuou a ten-
dência do bloco de impor bar-
reiras ao comércio, mesmo entre
seus próprios sócios.

“Ninguém está satisfeito com
o ritmo em que o Mercosul vem
c a m i n h a n d o”, completou o uru-
guaio. Ele pediu que os governos
do bloco preservem os países vi-
zinhos de barreiras erguidas pa-
ra evitar a entrada de produtos
asiáticos. E cobrou o principal
membro do Mercosul: “Reconhe -
ço que o país tem suas lutas inter-
nas, entre os Estados, mas o Brasil
também deveria imprimir mais
velocidade na sua liderança.”

De acordo com Luis González
Arias, representante da União In-
dustrial Paraguaia (UIP) e ex-em-
baixador do Paraguai no Brasil, a
suspensão temporária do país do
Mercosul dificultou ainda mais a

entrada de seus produtos na Ar-
gentina. Ele relatou que embar-
cações paraguaias transportando
contêineres para a Argentina, por
rio, têm sido parados na fronteira
para uma inspeção de segurança
que é cobrada dos exportadores e
atrasa a entrega das mercadorias.

“Não há nenhum diálogo com
o governo argentino”, protestou
González Arias, que defende a le-
galidade do processo de destitui-
ção do ex-presidente Fernando
Lugo, fato que gerou a suspensão
do Paraguai. “Nem sequer a dire-
tora paraguaia da aduana é rece-
bida oficialmente pelos argenti-
nos. É um disparate”, concluiu.

O presidente da seção venezue-
lana da Câmara de Comércio e In-
dústria Venezuela-Brasil, Nelson
Quijada, destacou a possibilida-
de de crescimento dos negócios
entre os dois países, mas recla-
mou do desequilíbrio na balança
comercial. No ano passado, o Bra-
sil exportou US$ 4,5 bilhões para
a Venezuela, mas comprou ape-
nas US$ 1,2 bilhão. “Nenhuma re-
lação tão desbalanceada se sus-
tenta por muito tempo”, afirmou.

Para Rubens Gama, diretor do
departamento de promoção co-
mercial e investimentos do Mi-
nistério de Relações Exteriores, é
necessário ter uma maior inte-
gração produtiva entre as nações
do bloco e o fortalecimento de
pequenas e médias companhias.

Gama avalia que ainda há mui-
to potencial de comércio entre os
países do Mercosul. No caso bra-
sileiro isso ocorre principalmen-
te em relação a produtos manufa-
turados — setor em que o país é
“mais competitivo” frente às ou-
tras economias do bloco.

Paralelamente à cúpula de
chefes de Estados do Mercosul,
foi realizado o 1o Fórum Em-
presarial do Mercosul, uma for-
ma de que o encontro não fosse
apenas governamental.

As discussões foram centradas
em quatro áreas: agronegócio,
energia, inovação e infraestrutu-
ra. Gama destacou que o setor
empresarial aponta a necessida-
de de melhorias, principalmen-
te, em logística para aumentar a
integração internacional.

Estudo feito pela Confedera-
ção Nacional da Indústria (CNI)
mostrou que, se R$ 12,9 bilhões
fossem investidos em oito eixos
de transporte de cargas do Mer-

cosul até 2020, os gastos com
logística cairiam R$ 1,8 bilhão
por ano. O eixo rodoviário Bue-
nos Aires-São Paulo foi uma das
obras citadas.

Além disso, com problemas
econômicos internos, a Argenti-
na passou a adotar uma política
cambial e medidas que muda-
ram o comércio internacional do
país, de acordo com Soraya Ro-
sar, gerente-executiva de nego-
ciações internacionais da CNI. “O
Brasil tem sido um dos países
mais afetados, tendo em vista
que temos um grande comércio
com a Argentina”. Outra deman-
da dos empresários é a redução
de burocracias nas fronteiras.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 dez. 2012, Primeiro Caderno, p. A9.




