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1 INTRODUÇÃO

O lento crescimento da produtividade nos últimos anos vem preocupando formu-
ladores de política e analistas no Brasil. O crescimento da produtividade é fator 
indutor de crescimento econômico, melhoria da remuneração do trabalhador e 
bem-estar social. Diversos fatores influenciam a produtividade do trabalho, entre 
eles, o desenho de política comercial adotado pelo país.

A evolução da produtividade no Brasil nas últimas duas décadas levou-o ao 
seu distanciamento de outros países desenvolvidos e em desenvolvimento, em 
termos dos níveis de produtividade. Essa trajetória, principalmente no setor in-
dustrial, tem evidentes impactos nas condições de competitividade dos produtos 
brasileiros e, certamente, é um dos fatores a explicar a perda de participação do 
Brasil no comércio internacional de manufaturas. A retomada do crescimento da 
produtividade e a maior inserção da economia brasileira no comércio mundial são 
dois dos principais desafios para a política econômica do país nos próximos anos. 

O interesse por analisar os impactos da política comercial sobre a economia 
brasileira – produtividade, crescimento, emprego e renda – cresceu na segunda 
metade dos anos 1990, quando os efeitos da liberalização de importações e das 
demais reformas estruturais implementadas no início daquela década se faziam 
sentir com maior intensidade. A produção acadêmica no Brasil acompanhou a 
tendência internacional, que buscava avaliar e questionar os efeitos da liberalização 
do comércio e dos regimes de investimento sobre crescimento e produtividade.

Com maior ou menor intensidade, os estudos mostram que há razões para 
considerar a política comercial uma integrante importante do menu de instrumentos 
a serem mobilizados quando se trata de buscar promover o crescimento da pro-
dutividade do trabalho. Partindo da análise da evolução da política comercial do 
Brasil e da inserção do país na economia internacional, bem como da experiência 
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internacional e das evidências encontradas na literatura sobre a relação entre libera-
lização de importações e produtividade, este capítulo pretende apresentar algumas 
contribuições para a reforma da política comercial brasileira.

O capítulo está organizado em quatro seções, além desta introdução. Na 
segunda seção, são apresentadas as evoluções recentes da inserção internacional 
do Brasil e dos indicadores da produtividade e proteção da economia brasileira. 
Constata-se aí que as políticas de estímulo e proteção à produção doméstica ado-
tadas nos últimos anos não geraram os resultados esperados por seus formuladores. 
Além disso, essas políticas contribuíram para distanciar ainda mais o desempenho 
da economia brasileira, em termos de sua participação no comércio internacional, 
de outras economias em desenvolvimento.

A terceira seção discute os efeitos da abertura comercial sobre cresci-
mento econômico e produtividade, evidenciando os impactos positivos da 
integração à economia internacional sobre ambos, e descreve experiências 
internacionais e do Brasil com programas de liberalização de importações.  
A contribuição positiva dos acordos comerciais – inclusive os preferenciais –  
sobre a produtividade e os investimentos também é ressaltada a partir dos 
estudos considerados. 

Na quarta seção, apresenta-se um conjunto de propostas para a reforma da 
política comercial brasileira e discutem-se os impactos esperados destas propostas 
sobre crescimento econômico e produtividade no Brasil. A quinta seção sintetiza 
as conclusões do trabalho.

2  DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL: EVOLUÇÃO DA PROTEÇÃO E  
DA PRODUTIVIDADE 

Nos últimos cinquenta ou sessenta anos, o Brasil passou por profundas mudanças 
econômicas, sociais e políticas. Apesar disso, prevalece, nas políticas comerciais e 
industriais, uma continuidade que resistiu ao episódio de abertura comercial do 
início da década de 1990, e que tem origem no modelo de substituição de impor-
tações e no nacional-desenvolvimentismo. 

Essa orientação de políticas – cujo objetivo era o de promover o desenvol-
vimento de uma indústria sofisticada e diversificada por meio de instrumentos 
de proteção e incentivos – foi bem-sucedida até a década de 1970, mas perdeu 
força com as reformas liberalizantes do início dos anos 1990. Entretanto, a 
partir do final da primeira década dos anos 2000, o Brasil voltou a concentrar 
seus esforços no incentivo à produção industrial e ao adensamento das cadeias 
produtivas, lançando mão de um variado menu de instrumentos de política 
industrial e comercial. 
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2.1 Política comercial e níveis de proteção no Brasil

Até o início do processo de liberalização do comércio nos anos 1990, a estrutura 
tarifária em vigor no Brasil era praticamente a mesma que havia sido implementada 
trinta anos antes, em 1957, quando a estratégia de substituição de importações 
estava em sua fase inicial. No fim da década de 1980, o coeficiente de penetração 
de importações mal passava dos 5% (e de 3% na indústria de transformação).

A reforma da política comercial começou cautelosamente em 1988, elimi-
nando a redundância tarifária e suprimindo certas sobretaxas e, parcialmente, os 
42 regimes fiscais especiais, aplicáveis às importações. Essas medidas reduziram 
a tarifa média nominal de 57,5%, em 1987, para 32,1%, em 1989. A liberali-
zação comercial unilateral foi estendida em 1990 e concluída no final de 1993, 
eliminando o extenso conjunto de barreiras não tarifárias e reduzindo a tarifa 
média para cerca de 13%. 

No nível agregado, essa evolução produziu, em meados da década de 1990, um 
aumento das pressões protecionistas, que encontraram respaldo nas preocupações 
macroeconômicas entre os formuladores de política. Assistiu-se a uma “efetiva, ainda 
que moderada, reversão do processo de abertura comercial” (Markwald, 2005). Em 
1997, a tarifa média nominal encontrava-se 4,5 pontos percentuais (p.p.) acima 
daquela registrada em 1994. Foi também a partir de meados da década de 1990 
que se intensificou no Brasil o recurso a instrumentos de proteção contingente, 
com destaque para o mecanismo antidumping. 

A avaliação dos impactos da abertura comercial sobre a indústria brasileira 
deixa claro que a liberalização foi um dos mais importantes fatores condicionantes do 
desempenho industrial na década de 1990, embora seus impactos sobre a estrutura 
industrial pareçam ter sido limitados. Ela contribuiu, de forma direta, para moldar um 
ambiente de negócios caracterizado por um grau de contestabilidade dos mercados 
muito superior àquele vigente durante as décadas anteriores, tornando a busca de 
aumento de produtividade e de competitividade o objetivo central das estratégias 
empresariais. Além disso, a liberalização comercial constituiu uma pré-condição 
essencial para a drástica redução dos níveis de inflação, posterior a julho de 1994.

No entanto, apesar da relevância da abertura comercial da primeira metade 
dos anos 1990, uma característica importante da política comercial implementada 
desde então tem sido a continuidade. Como se observa no gráfico 1, nos últimos 
dez anos, as tarifas média, modal e mediana têm se mantido praticamente inalte-
radas e muito próximas às resultantes daquela reforma tarifária.
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GRÁFICO 1
Tarifas de importação no Brasil: evolução dos principais parâmetros (1983-2016)
(Em %)
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Fonte: Secretaria do Comércio Exterior do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Secex/MDIC).

O episódio da liberalização comercial unilateral brasileira dos anos 1990 
atenuou – mas não eliminou – a escalada tarifária na estrutura da proteção. 
Tarifas mais elevadas protegiam – e continuam a proteger – os mesmos setores 
favorecidos por políticas comerciais e industriais em décadas anteriores sob a 
estratégia de substituição de importações: automotivo; de eletroeletrônicos; têxtil 
e de vestuário; e de bens de capital.

Uma medida mais precisa do grau de proteção conferido à produção do-
méstica é dada pela proteção efetiva. Trata-se da medida do efeito da estrutura 
tarifária sobre o valor adicionado da produção nacional por meio da compa-
ração entre o valor adicionado observado (em presença de proteção) e o valor 
adicionado de livre-comércio (descontados os efeitos das tarifas incidentes sobre 
bens finais e insumos). 

O mais recente cálculo da proteção efetiva no Brasil foi realizado por Cas-
tilho (2015) e mostra como, de fato, a estrutura de proteção prevalecente na 
economia brasileira favorece fortemente determinados setores. A comparação 
dos cálculos feitos por Castilho com outros realizados por essa mesma autora 
em 2011 e por Kume, Piani e Sousa (2003) mostra que a tarifa efetiva média 
permanece acima – sendo mais que o dobro, na realidade – da tarifa nominal e 
sofreu ligeira elevação nos últimos anos (gráfico 2).
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GRÁFICO 2
Evolução da proteção efetiva no Brasil
(Em %)
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Fontes: Kume, Piani e Sousa (2003) e Castilho, Ruiz e Melo (2009).
Elaboração dos autores.
Obs.:  Os dados referentes a 1990 e 1995 foram formulados com base em Kume, Piani e Sousa (2003); os de 2000 e 2005, por sua vez, 

baseiam-se em Castilho, Ruiz e Melo (2009). Os demais dados, referentes a 2008 e 2014, foram produzidos pelos próprios autores.

Os cálculos deixam evidente que a atual estrutura da tarifa de importação, em 
formato de escalada tarifária (tarifas mais elevadas para produtos com maior grau de 
processamento), gera fortes distorções na distribuição da proteção entre os diferentes 
setores. Note-se que esses cálculos não levam em consideração outros benefícios 
(fiscais e creditícios) incorporados à política industrial e que tendem a beneficiar 
os mesmos setores favorecidos pelas políticas de substituição de importações e por 
tarifas nominais e efetivas mais elevadas (gráfico 3). 

GRÁFICO 3 
Proteção efetiva, por setor (2014)
(Em %)

Fonte: Castilho (2015).
Obs.:  Figura reproduzida em baixa resolução e cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das 

condições técnicas dos originais (nota do Editorial).
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O apego brasileiro à proteção tarifária herdada da liberalização comercial 
empreendida há mais de vinte anos contrasta com os movimentos de liberali-
zação comercial unilateral adotados por vários países que também tiveram na 
substituição de importações a base para o seu desenvolvimento industrial. É 
o caso de México, Índia, Indonésia e África do Sul, para citar apenas alguns 
países que são frequentemente comparados ao Brasil (gráfico 4). Todos eles 
promoveram redução das tarifas médias de importação nos últimos anos. Já o 
Brasil caminhou no sentido contrário.

GRÁFICO 4
Tarifas de nações mais favorecidas: média simples (2006 e 2014)
(Em %)
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Fonte: Organização Mundial do Comércio (OMC), 2006 e 2016.

A comparação entre os níveis tarifários também é reveladora do descom-
passo da política tarifária brasileira com aquela adotada por esse conjunto 
de países (gráfico 5). O Brasil é o país que tem o maior número de produtos 
sujeitos a tarifas de importação superiores a 10%. Até mesmo a Índia, país 
com grande tradição protecionista, avançou significativamente na redução 
da proteção à indústria local.
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GRÁFICO 5
Perfil tarifário dos países selecionados: distribuição das tarifas por intervalos (2014)
(Em %)
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Fonte: OMC, 2016.

Se a estrutura tarifária brasileira, em formato de escalada tarifária, oferece 
níveis de proteção efetiva excepcionais para setores tradicionalmente beneficia-
dos pelas políticas comerciais e industriais, também é verdade que a margem de 
proteção para produtos intermediários no Brasil é significativamente maior que 
em outros países de nível de desenvolvimento semelhante.

Em artigo em que discutem políticas comerciais voltadas para favorecer 
a inserção do Brasil em cadeias globais de valor, Baumann e Kume (2013) 
fazem uma comparação entre as tarifas brasileiras e as de outros países em de-
senvolvimento para produtos intermediários e bens de capital – bens que são 
utilizados na fabricação de outros produtos e, portanto, relevantes para grande 
parte dos setores industriais. Os autores chamam atenção para o fato de que 
todos os países analisados promoveram liberalização das importações no período 
considerado, com exceção da Coreia, para bens intermediários, e da Indonésia, 
para bens de capital. 

As tarifas brasileiras para os dois grupos de produtos eram superiores às dos 
demais países em 2010, como pode ser observado na tabela 1. Desde então, os 
movimentos realizados no Brasil foram na direção da elevação pontual de algumas 
dessas tarifas, o que deve ter aumentado a diferença entre as práticas brasileiras e 
as dos outros países. 
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TABELA 1
Tarifa aduaneira média de bens de capital e bens intermediários, por países e 
anos selecionados
(Em %)

Bens de capital Bens intermediários

2000 2005 2010 2000 2005 2010

Brasil 16,9 13,2 13,0 13,9 10,7 11,7

China 14,4 8,1 7,7 14,4 7,9 7,4

Coreia 7,2 5,9 6,0 8,0 11,2 11,1

Filipinas 4,2 2,8 2,9 5,9 5,0 4,9

Índia 26,7 14,1 8,4 32,7 17,4 10,0

Indonésia 4,4 3,8 5,5 7,3 6,1 6,0

Malásia 5,1 4,2 3,6 7,1 6,8 6,6

México 13,1 9,5 3,2 14,8 11,8 6,1

Tailândia 10,5 6,4 5,5 14,0 6,0 4,4

Fonte: Baumann e Kume (2013).

Ademais, a maioria desses países – todos, com exceção de Índia e Brasil – negociou 
acordos preferenciais com parceiros que fazem parte de cadeias de valor nas quais suas 
indústrias estão inseridas. Isso significa que as tarifas efetivamente cobradas por esses 
países são inferiores às que aparecem na tabela 1. 

O período que se seguiu à abertura comercial do início da década de 1990 foi 
marcado por intervenções pontuais nas tarifas de importação para alguns produtos e 
pelo relativo isolamento do Brasil do mundo dos acordos preferenciais que proliferaram 
no comércio internacional (box 1). 

BOX 1
A política comercial negociada

As estratégias brasileiras nas negociações comerciais em que o país se envolveu desde o início da década de 1990 também evidenciam 
o viés defensivo e a preocupação em preservar autonomia para a implementação de políticas industriais e comerciais que caracterizam 
a dimensão unilateral destas políticas. O resultado líquido dessa estratégia foi o legado da irrelevância econômica do reduzido estoque 
de acordos comerciais firmados pelo Brasil. 

Na realidade, além do Mercado Comum do Sul (Mercosul) e dos acordos com os países andinos – estes cobrindo a grande maioria do 
universo tarifário, embora com exceções e longos períodos de redução de tarifas –, o Brasil tem hoje acordos de livre-comércio com três 
parceiros pouco relevantes – Egito, Israel e Palestina – e acordos irrelevantes de alcance parcial1 com dois parceiros potencialmente 
muito relevantes – Índia e África do Sul.

A experiência indica que, independentemente das posições políticas e ideológicas dos governos que se sucederam no período, o Brasil 
movimenta-se com dificuldade no mundo dos acordos regionais. Com os países desenvolvidos, os interesses demandantes brasileiros 
concentram-se nos temas que compõem o núcleo duro do protecionismo nesses mercados (acesso a mercados e regras para produtos 
agrícolas e disciplinas mais rigorosas para imposição de direitos antidumping). Já os interesses defensivos se concentram na indústria, 
hegemônica na economia política doméstica das negociações comerciais e pouco interessada nos ganhos de acesso a mercados que 
poderiam resultar dessas negociações – já que as tarifas industriais são em geral muito baixas em países desenvolvidos. 

Nas iniciativas com os países em desenvolvimento, tem-se observado uma demonstração limitada de interesses brasileiros e dos 
parceiros comerciais em avançar para entendimentos que representem uma liberalização comercial mais abrangente. De modo geral, 
esses países veem o Brasil como competidor relevante com os produtores domésticos – e a recíproca é verdadeira. Como resultado, 
foram firmados acordos que abrangem apenas produtos que já têm tarifas de importação reduzidas e que não apresentam sensibili-
dades de parte a parte. Assim, a capacidade de geração de comércio desses acordos é bastante restrita.

Elaboração dos autores.
Nota: 1 Acordos que envolvem um número reduzido de produtos e que não promovem a completa eliminação das tarifas de importação.
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Onde a orientação política dos governos tende a desempenhar papel mais 
relevante no posicionamento brasileiro é na negociação de regras e disciplinas 
em áreas como proteção de investimentos, direitos de propriedade intelectual e 
comércio de serviços, que fazem parte da agenda da maioria dos acordos regionais 
negociados por países desenvolvidos.

2.2 Proteção comercial, desempenho e produtividade industrial

A partir de 2011, o menu de políticas comerciais e industriais incorporou o uso 
mais intensivo de medidas antidumping, outras barreiras não tarifárias e barreiras 
técnicas, políticas de conteúdo local, preferências em compras governamentais, entre 
outras. A julgar por seus resultados, essas políticas foram contraproducentes. A cada 
novo plano, a participação da indústria de transformação no produto interno bruto 
(PIB) deu mostras adicionais de encolhimento. Em 2014, encontrava-se em níveis 
próximos aos observados no auge da crise econômica e financeira internacional de 
2008-2009 (gráfico 6).

GRÁFICO 6
Participação da indústria de transformação no PIB (1996-2014)
(Em %)
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Fonte: Ipeadata.
Obs.:  Os três grandes planos implementados nesse período foram: a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior 

(PITCE), em 2004; a Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP), em 2008; e o Plano Brasil Maior (PBM), em 2011. 

A crise financeira e econômica internacional, a “guerra cambial” e a competição 
supostamente predatória dos produtos chineses no mercado brasileiro foram algumas 
das justificativas evocadas para explicar o fraco desempenho da indústria no país.  
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É difícil, todavia, sustentar essa narrativa quando se compara a trajetória da par-
ticipação da indústria brasileira no valor adicionado da indústria mundial e no 
comércio internacional com a de outros países em desenvolvimento. 

Qualquer comparação internacional revela que o desalentador desempenho 
da indústria brasileira é produto de políticas domésticas equivocadas. O cenário 
internacional pode não ter contribuído positivamente no período recente, mas 
outros países em desenvolvimento de regiões variadas têm se saído muito melhor 
que o Brasil. O país perdeu 0,5 p.p. de participação no valor adicionado da in-
dústria mundial entre meados da década de 1990 e 2014, último ano para o qual 
há dados disponíveis.

O Brasil chegou a 2014 com uma participação nas exportações mundiais de 
produtos manufaturados inferior à que detinha em 1980. Naquele ano, o país era, 
entre um conjunto de países em desenvolvimento com economias de porte médio, 
o que tinha maior participação no comércio internacional de manufaturados. Em 
2014, o Brasil estava em quinto lugar entre esses países, tendo sido ultrapassado 
de longe pelo México e pela Índia, assim como pela Turquia e, mais recentemente, 
até pelo Vietnã – que possui economia de porte bem menor (gráfico 7). 

GRÁFICO 7
Participação de países selecionados nas exportações mundiais de produtos 
manufaturados (1980-2014)
(Em %)
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Fonte: OMC.
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A afirmação de que o Brasil é uma das economias mais fechadas do mun-
do – crescentemente presente no debate sobre a inserção do país na economia 
internacional – tem gerado polêmica. Entretanto, é inevitável reconhecer que 
o grau de abertura da economia brasileira, medido pela razão entre a corrente 
de comércio e o PIB, é um dos menores do mundo, mesmo quando se leva em 
consideração o PIB per capita dos países (gráfico 8).

GRÁFICO 8
Grau de abertura comercial e PIB per capita: países selecionados e mundo
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Para o seu nível de renda (calculado pelo log do PIB), o Brasil tem o menor 
grau de abertura, entre os países incluídos na amostra. É verdade que os Estados 
Unidos também são relativamente fechados, quando se utiliza esses indicadores. 
Entretanto, o reduzido grau de abertura norte-americano deve ser matizado pelo 
fato de que em 2014 o país foi a segunda maior economia do mundo (medida 
em termos de paridade do poder de compra), o maior importador mundial e 
o segundo maior exportador. A China, que assumiu a posição número um no 
ranking das maiores economias, é o maior exportador e ocupa o segundo lugar 
em termos de importações.

Para mitigar os efeitos da proteção sobre a competitividade dos produtos 
brasileiros no exterior, o Brasil intensificou, nos últimos anos, o uso de regimes 
especiais de importação e tributação, que buscavam desonerar os custos da prote-
ção incidentes sobre as importações de produtos intermediários para os produtos 
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exportados.3 A conformidade de diversos desses regimes com as regras da OMC 
está sendo contestada por parceiros comerciais do Brasil no mecanismo de solução 
de controvérsias da instituição.

Como aponta Messa (2015), tais regimes constituíram uma solução second 
best. A adoção desses instrumentos possibilitou a convivência com tarifas de 
importação de produtos intermediários superiores às de vários países em desen-
volvimento, concomitantemente com a presença de empresas exportadoras de 
alta produtividade. O autor chama atenção para o fato de que essas soluções não 
substituem, para o bem da produtividade da indústria como um todo, soluções 
first best. A experiência dos países do Leste Asiático aponta nessa direção: após 
lançarem mão de vários regimes especiais de importação, a maioria desses países 
acabou optando pela redução das tarifas de importação para produtos interme-
diários a partir da década de 1990.

Messa (2015) também argumenta que a existência desses regimes especiais 
favorece a competitividade internacional de grandes empresas exportadoras de alta 
produtividade, mas cria um enclave em meio a uma indústria que vem apresentando 
uma contínua queda de produtividade. 

De fato, após quatro décadas de forte crescimento, a produtividade do 
trabalho cai drasticamente nos anos 1980, chegando a registrar média negativa 
quando se consideram os anos extremos da década (Bonelli, 2013). Na década 
de 1990, observa-se a retomada dos ganhos de produtividade, que se mantêm na 
década seguinte, embora em níveis muito mais modestos do que os observados 
no período anterior a 1980. 

A ligeira recuperação no crescimento da produtividade do trabalho observada 
na segunda metade da primeira década do século perde vigor a partir de 2011, 
o indicador passando a apresentar tendência à estagnação. É justamente nesse 
período que se observa a mobilização mais intensa de instrumentos de proteção 
à indústria nacional. O gráfico 9 mostra a evolução da produtividade setorial no 
Brasil, deixando evidentes as distintas trajetórias percorridas pela produtividade 
do setor industrial, que apresenta maior oscilação e tendência de queda a partir de 

3. Os benefícios tributários de regimes já existentes foram aprofundados, como no caso do drawback, e outros foram 
criados, como o Regime Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação 
(Repes), o Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital (Recap), o Regime Aduaneiro Especial de Importação de 
Petróleo Bruto e seus Derivados (Repex), o Regime Aduaneiro de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado (Recof) 
e o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra). 
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2011, e a produtividade do setor agrícola, que cresce praticamente ao longo dos 
vinte anos do período 1995-2014. É também importante registrar que, dado o peso 
do setor de serviços no emprego no Brasil, a produtividade agregada é fortemente 
influenciada pela produtividade daquele setor. 

GRÁFICO 9
Evolução da produtividade setorial no Brasil (1995-2014)
(Em R$ 1 mil)1
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Nota: 1 Valores de 2009.

O gráfico 10 mostra que a produtividade do trabalho no Brasil é reduzida, 
inclusive quando comparada a seus pares da América Latina: ao longo do período 
1950-2015, aumentou a distância entre a produtividade do trabalho no Brasil e 
a do Chile, sendo que os níveis brasileiros convergem no final do período para 
aqueles observados no Peru e na Colômbia.
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GRÁFICO 10
Produtividade do trabalho no Brasil e em países selecionados da América Latina 
(1950-2015)
(Em US$ 1 mil PPP)
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Fonte: Conference Board. 
Elaboração: Veloso (2017).
Obs.: Paridade do poder de compra (purchasing power parity – PPP).

3  EFEITOS DA ABERTURA COMERCIAL SOBRE A PRODUTIVIDADE: EXPERIÊNCIAS 
INTERNACIONAIS E DO BRASIL

De acordo com a teoria clássica, o comércio internacional induz a realocação dos 
recursos produtivos para os setores em que o país possui vantagens comparativas, 
o país como um todo se beneficiando da especialização, que gera um aumento da 
produtividade agregada e da renda. 

3.1 Liberalização comercial e produtividade: a experiência internacional

O quadro 1 apresenta de forma esquemática as principais conclusões dos estudos 
que se dedicaram a analisar os impactos da abertura comercial sobre a economia 
de um país, indicando os principais mecanismos pelos quais isso ocorre.4

4. Para uma descrição mais detalhada dos impactos econômicos da abertura comercial sobre a economia, ver Cindes 
e CDPP (2016).
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QUADRO 1 
Benefícios identificados empiricamente da abertura comercial sobre a economia

Efeito sobre a economia Principais mecanismos Principais referências

Aumento de produtividade ao nível 
das firmas

Mais inovação e maior eficiência produtiva, 
induzidas por menores barreiras sobre 
importação de bens de capital e de bens 
intermediários
Acesso a mais e melhores insumos
Racionalização do escopo de produtos
Realocação do trabalho para firmas mais 
produtivas e eficientes

Amiti e Konings (2007)
Estevadeordal e Taylor (2013)
Goldberg et al. (2010)
Kasahara e Lapham (2013)
Bloom et al. (2014)

Aumento de produtividade intras-
setorial

Absorção de recursos produtivos de firmas 
pouco produtivas pelas firmas mais produti-
vas da economia

Fernandes (2007) 
Khandelwal e Topalova (2011) 
Muendler (2004)
Pavcnik (2002)
Trefler (2004)

Aumento de produtividade via 
acordos comerciais

Complementaridade entre exportação e 
adoção de novas tecnologias

Bustos (2011)
Lileeva e Trefler (2010)

Aumento de investimentos via 
acordos comerciais

Redução de incerteza sobre política comercial 
futura

Handley (2014)
Handley e Limao (2015)
Tang e Wei (2009)

Elaboração dos autores.

3.1.1 A liberalização unilateral

Se a liberalização comercial deve fazer parte do menu de políticas favoráveis ao 
crescimento, isso é função dos impactos esperados dessa política sobre os níveis 
e a dinâmica da produtividade do país que a implementa. A liberalização é por 
excelência a política a que se atribui o papel de desobstruir ou de ativar os canais 
através dos quais se espera que o comércio impacte a produtividade: efeitos as-
sociados a uma alocação mais eficiente de recursos e a ganhos de especialização e 
escala, aumento da variedade de bens e serviços intermediários à disposição dos 
produtores, acesso a novas capacitações e tecnologias etc. 

Recentemente, Estevadeordal e Taylor (2013) mostraram que países que 
liberalizaram durante os anos 1980 e 1990 cresceram mais que outros países si-
milares, mas que não se abriram (ou abriram-se mais timidamente). Eles revelam 
que os principais canais pelos quais a abertura comercial acelera o crescimento são 
as reduções de barreiras comerciais sobre bens de capital (que induzem a mais ino-
vação) e sobre bens intermediários (que levam a uma maior eficiência produtiva). 

Em estudo detalhado sobre os efeitos da liberalização comercial na Índia 
no início da década de 1990, Goldberg et al. (2010) identificaram um aumento 
significativo na eficiência e na variedade e qualidade da produção das firmas locais. 
Em particular, a redução das tarifas sobre produtos intermediários foi responsável 
por mais de 30% dos novos produtos introduzidos pelas firmas locais nos anos 
subsequentes. O motivo fundamental foi o acesso a novas variedades de insumos, 
inviável economicamente antes da abertura. Além disso, há também o efeito direto 
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da redução daquelas barreiras comerciais sobre o custo de produção das firmas locais. 
Esse canal é, também, essencial para o desempenho do setor exportador: acesso a 
insumos importados é fator determinante para o sucesso na exportação de bens finais. 

Analisando o caso chileno, Pavcnik (2002) concluiu que dois terços do aumen-
to observado na produtividade resultaram da realocação de recursos de firmas menos 
produtivas para os produtores mais eficientes. Na mesma direção vão as conclusões 
dos estudos de Muendler (2004) e Lopez-Córdova (2003), o primeiro baseado 
nas experiências mexicana (no período de 1986 a 1990) e brasileira (entre 1986 
e 1998), e o segundo na análise dos efeitos do Tratado Norte-Americano de Livre 
Comércio (North American Free Trade Agreement – Nafta) sobre a produtividade 
da indústria manufatureira mexicana. Bloom et al. (2014) mostraram que o cresci-
mento das importações de produtos chineses levou ao aumento da produtividade 
nas economias da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), inclusive pela realocação do emprego de firmas menos produtivas para 
aquelas mais inovadoras e tecnologicamente mais avançadas.

 A literatura baseada em heterogeneidade das firmas também identificou me-
canismos de realocação de recursos intrafirma associados à liberalização comercial 
e que estão na origem de ganhos de produtividade: racionalização do escopo de 
produtos, com eliminação de algumas linhas de produção e expansão de outras, 
seria um destes mecanismos (Bernard, Redding e Schott, 2011). Em Pavcnik 
(2002), uma parcela substancial do crescimento da produtividade que se seguiu à 
liberalização comercial no Chile foi atribuída ao aumento da produtividade dentro 
das unidades produtivas.5

3.1.2 A liberalização negociada 

Outra dimensão da política comercial potencialmente geradora de impactos sobre 
a produtividade envolve a negociação de acordos preferenciais de livre-comércio. 
Estes acordos têm, muitas vezes, amplo escopo temático e, na área do comércio de 
bens, dizem respeito essencialmente à eliminação (gradual, em geral) de tarifas entre 
os países signatários. Seus efeitos comerciais potenciais concernem, então, ao acesso 
preferencial recíproco das exportações dos países signatários aos respectivos mercados.

Em teoria, os riscos de desvio de comércio e a dimensão relativa dos ganhos 
de escala proporcionados pela liberalização preferencial vis-à-vis a multilateral 
indicariam que os arranjos preferenciais são um second best em relação à abertura 
multilateral, quando se pensa nos impactos da liberalização sobre a produtividade. 

5. Bernard, Jensen e Schott (2006) buscam combinar as duas dimensões (inter e intrassetorial) da realocação de recursos 
promovida pela liberalização, explorando inclusive a relação entre elas. A partir de um modelo que contempla dois setores 
(heterogêneos internamente) com dotações fatoriais diferentes, eles mostram que o comércio eleva a produtividade 
nos dois, mas de forma mais pronunciada no setor com vantagem comparativa. Ou seja, a produtividade aumentaria 
proporcionalmente mais no setor exportador. 
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Na realidade, porém, os impactos da liberalização preferencial sobre a produtivi-
dade dependerão de diversos fatores: o grau de abertura comercial prevalecente antes 
do acordo, as disposições de liberalização do acordo (abrangência da abertura propor-
cionada), o diferencial entre a produtividade média doméstica e a do(s) parceiro(s), 
a assimetria de tamanho econômico entre os países etc. A combinação destes fatores 
pode fazer com que, para determinado país, um acordo preferencial, isoladamente 
ou junto com outro(s), possa gerar efeitos sobre a produtividade doméstica que se 
aproximem daqueles potencialmente produzidos pela abertura multilateral. 

Jang e Kim (2013) analisam as relações entre acordos preferenciais de comércio 
e produtividade na Coreia do Sul, um dos países mais ativos na negociação deste 
tipo de acordo. Entre 2003 e 2009, a Coreia do Sul havia assinado dez acordos de 
livre-comércio, oito dos quais se encontravam em vigor. Os resultados do exercício 
sugerem que as exportações coreanas para os países com os quais a Coreia tem 
acordos de livre-comércio tiveram impacto positivo sobre a produtividade das firmas 
exportadoras, e que essa associação positiva se torna ainda mais evidente depois 
de 2007, quando o país concluiu um acordo com seu maior parceiro comercial, a 
Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean).

O estudo de Bustos (2011), no contexto do Mercosul, mostra que o maior 
acesso ao mercado brasileiro (um mercado amplo em relação ao argentino) induziu 
firmas argentinas a adotar novas tecnologias, que elevaram sua produtividade. Esse 
efeito ocorre predominantemente em firmas de setores em que a redução de tarifas 
foi mais significativa. Lileeva e Trefler (2010) obtêm resultado análogo para firmas 
canadenses após o acordo bilateral entre Canadá e Estados Unidos, implementado 
a partir de 1989, que abriu para elas um vasto mercado. 

3.1.3 Os investimentos diretos no exterior

O papel dos investimentos externos recebidos por um país como canal de introdução 
e difusão de novas fontes de produtividade (novas tecnologias, inputs importados 
etc.) é ressaltado na literatura sobre liberalização comercial e seus impactos sobre 
o crescimento e a produtividade. 

Uma dimensão menos discutida – mas não ausente – na literatura diz res-
peito ao papel dos investimentos externos de um país sobre sua produtividade 
doméstica. Essa questão vem ganhando relevância no debate de políticas no Brasil 
no período mais recente, e é nela – não no papel dos investimentos estrangeiros 
na produtividade das empresas nacionais – que esta subseção manterá seu foco.

Trabalho recente de Hufbauer, Moran e Oldenski (2013), com foco nos Es-
tados Unidos, discute essas questões e chega a algumas conclusões interessantes no 
que se refere às relações entre investimentos no exterior e crescimento (inclusive da 
produtividade) doméstico. Na realidade, os autores fazem uma revisão da literatura 
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voltada especificamente para esse tema, tendo como objeto as relações, observadas 
em diversos países desenvolvidos, entre investimentos no exterior, de um lado, e 
investimentos, produção, exportação e empregos no país de origem, de outro.6 

A conclusão geral a que chegam os autores é altamente positiva no que tange 
às relações entre investimentos no exterior e diversos indicadores de crescimento da 
economia doméstica. Esses resultados levam os autores a sustentar que é plausível 
a hipótese de que atividades crescentes das subsidiárias estrangeiras das multina-
cionais norte-americanas aumentem a produtividade global destas empresas, com 
efeitos positivos sobre suas atividades no país de origem.7

 3.2 A experiência brasileira nos anos 1990

Desde o início da década de 1990, diversos autores têm procurado estudar os im-
pactos da abertura comercial sobre a evolução da produtividade no Brasil. Embora 
esses esforços tenham gerado resultados nem sempre convergentes e algumas vezes 
contraditórios, a maioria deles encontra relações positivas entre liberalização de 
importações e produtividade no Brasil. Diferenças na metodologia empregada, 
no grau de agregação dos dados e nos períodos estudados explicam, em parte, as 
diferenças nos resultados. 

O quadro 2, a seguir, sintetiza as principais conclusões da ainda incipiente 
literatura econômica sobre os impactos da abertura comercial no Brasil.

QUADRO 2 
Impactos da abertura comercial sobre a economia brasileira

Efeito sobre a economia Principais mecanismos Principais referências

Aumento de produtividade 

Maior concorrência no mercado doméstico
Acesso a mais e melhores insumos
Comércio com países tecnologicamente mais 
desenvolvidos

Hay (1997)
Ferreira e Rossi (2003)
Lisboa, Menezes Filho e Schor (2010)
Firpo e Pieri (2013)
Hidalgo e Mata (2009)

Crescimento das exportações Redução dos custos dos intermediários Johansson e Olaberria (2014)

Elaboração dos autores.

Hay (1997) foi um dos primeiros a estudar o impacto da abertura comercial 
do início dos anos 1990 sobre a produtividade no Brasil e concluiu que as empresas 
brasileiras responderam à liberalização com ganhos de produtividade muito expres-
sivos no período, acompanhados de queda na parcela de mercado (market share) 
e nos lucros. A esse estudo seguiram-se os de Ferreira e Rossi (2003), Muendler 

6. Helpman (2013) chama atenção para os diferenciais de produtividade, observados em vários países, entre empresas 
que investem no exterior, as que apenas exportam e as que somente operam no mercado doméstico.
7. Assim, um aumento de 10% na atividade externa das multinacionais norte-americanas analisadas pelo estudo estaria 
associado a incrementos da ordem de 4,3% dos gastos de capital das empresas, 4,2% das exportações originadas e 
3,9% do emprego, no que se refere aos Estados Unidos, entre outros indicadores.
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(2004), Firpo e Pieri (2013), entre outros. Todos eles encontraram resultados posi-
tivos e relevantes para a relação entre abertura comercial e produtividade no Brasil.

Ferreira e Rossi (2003) comparam as taxas de crescimento médias da produ-
tividade total dos fatores para os setores da indústria no período que antecedeu a 
abertura comercial do início da década de 1990 (1985-1990) e para o período ime-
diatamente posterior (1994-1997), conforme tabela 2. O resultado é contundente: 
todos os setores apresentavam taxas negativas de crescimento da produtividade no 
período pré-abertura. Após a liberalização comercial, a retomada do crescimento 
da produtividade foi observada em todos os setores, com exceção dos produtos 
farmacêuticos, que apresentaram queda, mas em ritmo muito inferior ao que vinha 
sendo observado na década de 1980.

TABELA 2
Taxas médias de crescimento anual da produtividade total dos fatores 
(Em %)

Indústria
Período

1985-1990 1994-1997

Extração de minerais não metálicos -3,03 5,42

Metalurgia -2,89 4,44

Equipamentos mecânicos -2,11 0,57

Equipamentos eletrônicos e de comunicação -2,93 2,72

Equipamentos de transporte e veículos automotores -9,08 5,67

Papel e produtos de papel -4,28 1,98

Produtos de borracha -4,56 4,67

Produtos químicos -5,01 4,8

Produtos farmacêuticos -4,15 -0,36

Perfumes, sabonete e velas -0,4 1,37

Produtos de plástico -6,43 8,44

Têxteis -5,72 1,49

Roupas, tecidos e calçados -5,34 3,01

Alimentos -3,26 3,36

Bebidas -1,1 2,14

Tabaco -1,07 3,47

Média -3,83 3,32

Fonte: Ferreira e Rossi (2003).

Firpo e Pieri (2013) mostram que a liberalização comercial dos anos 1990 
não teve impacto importante sobre mudanças estruturais na economia, mas foi 
provavelmente a principal fonte de crescimento de produtividade. Para eles, o 
retrocesso recente na política comercial, com o aumento da proteção para alguns 
setores, não se justifica, uma vez que pode anular um dos principais vetores pro-
motores de ganhos de produtividade na economia brasileira.
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Lopez-Córdova e Mesquita (2003) analisaram os impactos sobre a pro-
dutividade da participação do Brasil (entre 1996 e 2000) e do México (entre 
1993 e 2000) em acordos preferenciais de comércio – Mercosul e Nafta, respec-
tivamente. No caso do Brasil, observam-se ganhos de produtividade e sinais de 
learning by exporting (aprendizado através da exportação), mas o fato de o país 
ter empreendido uma liberalização multilateral em simultâneo com a adoção do 
cronograma de desgravação do Mercosul dificulta a separação dos efeitos dos 
dois processos de liberalização. 

Desde o estudo de Estevadeordal, Freund e Ornelas (2008) para a América 
Latina, várias outras análises têm observado uma relação causal entre os dois tipos 
de liberalização: à medida que um país se engaja em um acordo preferencial de 
comércio, ele tende a abrir-se de forma multilateral subsequentemente. Porém, 
isso se verifica apenas em áreas de livre-comércio e não em uniões alfandegárias (o 
modelo adotado pelo Mercosul).

Tudo indica que os ganhos de produtividade observados na segunda metade 
dos anos 1990 no Brasil deram-se muito mais em função da abertura unilateral do 
que da criação do Mercosul. O bloco representou, no seu auge, 17% do total do 
comércio exterior brasileiro, sendo as elasticidades dos ganhos de produtividade 
por unidade de exportação praticamente iguais nas exportações dirigidas ao mundo 
ou ao Mercosul. Lopez-Córdova e Mesquita (2003) sugerem que, dados os ganhos 
limitados que o Mercosul parece ter trazido para a produtividade brasileira, é possível 
que uma estratégia de negociações preferenciais mais agressiva, que houvesse levado 
à implementação da Área de Livre Comércio das Américas (Alca), por exemplo, 
tivesse promovido ganhos maiores de produtividade para o país.

Hidalgo e Mata (2009) testam a hipótese de que a produtividade das firmas 
exportadoras pode variar em função do destino de suas vendas externas. Conside-
rando que os Estados Unidos tendem a ser um mercado mais competitivo que a 
média mundial, testa-se se as firmas que exportam para o mercado norte-americano 
são mais produtivas que as demais. Os resultados encontrados confirmam a hipótese 
de que os níveis de produtividade das firmas exportadoras para o país são superio-
res aos das que exportam para outros destinos. No entanto, o efeito-aprendizado 
nas exportações para o mercado norte-americano não aparece como significante. 

Esses resultados sugerem que a estratégia de negociação de acordos preferenciais 
que busquem melhorar as condições de acesso a mercados para as empresas expor-
tadoras brasileiras deve levar em consideração o tamanho e o grau de competição 
que caracteriza esses mercados.
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3.3 O debate atual sobre a reforma da política comercial

A partir de 2014, a percepção crescentemente generalizada do fracasso das inicia-
tivas de política industrial e comercial adotadas pelo governo federal somou-se à 
difusão, no Brasil, do debate sobre as cadeias globais de valor para reintroduzir, 
nas discussões públicas, o tema da revisão da política comercial do país. 

Passou-se a identificar o “isolamento” do Brasil em um cenário global ca-
racterizado pela organização da produção em cadeias internacionais de valor e 
pela multiplicação de acordos preferenciais como um indicador da desconexão da 
economia brasileira em relação às principais tendências do comércio internacional. 

Desde a retomada das discussões sobre esse tema, duas questões ganharam 
destaque. A primeira diz respeito aos níveis tarifários adequados para os produtos 
intermediários na estrutura de proteção que deveria resultar de uma eventual nova 
reforma tarifária no Brasil. De fato, alguns empresários e analistas defendem que é 
preciso reduzir a proteção para bens intermediários no Brasil de modo a contribuir 
para a redução dos custos de produção e para o aumento da competitividade dos 
produtos brasileiros. 

Estudo econométrico elaborado por Lisboa, Menezes Filho e Schor (2010) 
encontra evidências de que a redução das tarifas sobre produtos intermediários 
explica o crescimento da produtividade observado após a liberalização comercial 
no Brasil. Além disso, eles mostram que esse efeito é muito mais pronunciado 
nos setores intensivos em tecnologia e capital do que nos setores intensivos em 
recursos naturais e trabalho. Menezes Filho e Muendler (2007), estudando os 
impactos da reforma comercial sobre a alocação do emprego no Brasil, concluem 
que menores tarifas de importação para insumos contribuem para a retenção de 
trabalhadores nas firmas, seja porque os custos menores dos insumos reduzem a 
pressão competitiva, seja porque promovem o aumento da eficiência, permitindo 
o aumento da produção da firma. 

Ainda sobre a relevância dos níveis tarifários de produtos intermediários para 
a competitividade industrial, Johansson e Olaberria (2014) mostram que, se as 
tarifas sobre os produtos do setor eletrônico (que depende fortemente de insumos 
importados da mesma indústria) fossem reduzidas à tarifa média adotada por uma 
amostra de 54 países – incluindo países da OCDE e outros em desenvolvimento –,  
as exportações brasileiras de produtos eletrônicos poderiam crescer até 26%. Exer-
cício semelhante foi realizado para o setor têxtil (que tem 40% de seus insumos 
do mesmo setor) na África do Sul, chegando à conclusão de que as exportações do 
país no setor poderiam crescer 30% com a redução de tarifas.8

8. Os autores reconhecem que há mecanismos de desoneração das tarifas de importação de intermediários para produtos 
exportados, mas, em geral, a burocracia envolvida nesses mecanismos é custosa e muitas empresas preferem pagar as 
tarifas a incorrer nos custos do processo burocrático.
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A análise da evolução do coeficiente de insumos industriais importados da 
indústria de transformação, calculados pela Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), mostra tendência de queda nos últimos anos: entre 2013 e 2016, o in-
dicador acumulou queda de 2,6 p.p. (gráfico 11). A perda de participação dos 
insumos importados nos insumos totais utilizados pela indústria de transformação 
no Brasil responde, ao menos em parte, ao aumento da proteção conferida a essa 
categoria de produtos, tanto pela via da proteção tarifária quanto pela incidência 
mais frequente de direitos antidumping e outras barreiras não tarifárias, como 
mostra Messa (2015). 

GRÁFICO 11
Coeficiente de insumos industriais importados da indústria de transformação (2003-2016) 
(Em %)
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Fonte: Coeficientes de abertura comercial da CNI (disponíveis em: <https://goo.gl/8yQWE8>).
Obs.: Em preços constantes.

A segunda questão a ganhar destaque refere-se ao debate sobre o papel das 
dimensões unilateral e negociada da política na reforma do regime de comércio. 
O Brasil está envolvido em algumas negociações comerciais importantes (com a 
União Europeia – UE e o México) e parece haver, entre policy makers, clara pre-
ferência pela via negociada. 

Segundo os defensores dessa posição, os acordos preferenciais devem ser o vetor 
de reintegração do Brasil na economia global, porque garantiriam reciprocidade 
aos movimentos de abertura realizados pelo país. Nesse sentido, os acordos seriam 
por definição uma opção de política superior à abertura unilateral da economia. 
Tem-se aqui um argumento de forte apelo político: por que abrir a economia sem 
pedir nada em troca? Há, no entanto, alguns problemas com o argumento. 
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Em primeiro lugar, o ambiente político internacional – e, em especial, o que 
cerca os acordos comerciais – está em franca deterioração. O Brexit e a saída dos 
Estados Unidos da Parceira Transpacífica (TPP) são exemplos eloquentes disso. 
Este quadro coloca em xeque a própria hipótese de que, em tempo relativamente 
curto, os acordos comerciais sirvam para reintegrar a economia brasileira ao mundo. 

Em segundo lugar, como a economia brasileira é muito mais fechada comer-
cialmente do que a dos seus (pequenos e grandes) parceiros, qualquer negociação 
comercial será percebida no Brasil como assimétrica e “injusta”. Nas negociações, 
os outros países partirão de um status quo que reflete movimentos de liberalização 
já realizados e que geraram tarifas mais baixas, principalmente no setor industrial. 
Já o Brasil partirá de um nível de proteção mais elevado e terá que reduzi-lo subs-
tancialmente se pretender que os acordos gerem áreas de livre comércio. Portanto, 
se a opção pelos acordos tiver como objetivo garantir reciprocidade entre concessões 
e ganhos do Brasil e tornar a liberalização mais palatável politicamente, há poucas 
chances de que ela seja eficaz.

Há ainda um terceiro problema com o argumento. Mas ele só aparece se a 
reintegração comercial do Brasil ao mundo é percebida como componente essen-
cial de um novo modelo de crescimento do país, voltado para o crescimento da 
produtividade. E, sob este ponto de vista, o país não pode esperar mais de dez anos 
até que os acordos sejam negociados e comecem a ter algum efeito prático sobre 
o grau de abertura da economia. Nesse sentido, a reintegração da economia brasi-
leira ao mundo passa principalmente por uma liberalização comercial que deveria 
incluir a negociação de acordos, mas não pode prescindir da dimensão unilateral. 

4 PROPOSTAS PARA A REFORMA DA POLÍTICA COMERCIAL BRASILEIRA

Produtividade e competitividade devem compor o binômio a guiar as escolhas 
de políticas públicas no Brasil nos próximos anos. O conjunto de reformas ne-
cessárias é amplo e inclui áreas de política que vão da infraestrutura e logística à 
reforma dos regimes tributário e trabalhista, ou à revisão da legislação cambial. 
Há muito o que fazer para tornar o Brasil um país competitivo e estimular o 
crescimento da produtividade.

A reinserção internacional da economia tem papel crucial nesse caminho. Na 
atual conjuntura econômica brasileira, a combinação de políticas requerida para 
a recuperação da produtividade e da competitividade inclui medidas de redução 
do custo Brasil, de ampliação do comércio exterior, de negociação de acordos 
comerciais e de apoio ao investimento externo de empresas brasileiras.

O protecionismo no Brasil é composto por instrumentos variados, distribuí-
dos por diversas áreas da política econômica: burocracia aduaneira e portos, tarifas 
de importação, políticas de financiamento atreladas a conteúdo local, subsídios 
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tributários para produção nacional, preferências em compras governamentais para 
empresas nacionais, entre outros.

Há uma evidente incompatibilidade entre o objetivo de integrar-se às cadeias globais de 
valor e a manutenção de políticas de conteúdo local, principalmente as baseadas em processos 
produtivos básicos, que têm como objetivo estimular a produção autóctone de todos os elos 
da cadeia, preenchendo cada uma das células da matriz insumo-produto.

A integração competitiva da economia brasileira ao mundo é essencial para reduzir 
o hiato tecnológico da indústria brasileira e para abrir caminho para uma estratégia de 
reindustrialização compatível com a dinâmica do sistema econômico internacional. 

A modernização da política comercial brasileira é pré-condição para aumentar 
a participação do país no comércio internacional e de suas empresas em cadeias 
globais de valor. Para tanto, além de abrir a economia, será necessário também 
rever as regulações domésticas para torná-las compatíveis com o padrão internacio-
nal. Proteção aos direitos de propriedade intelectual, convergência regulatória no 
campo dos regulamentos técnicos, medidas sanitárias e fitossanitárias, e proteção 
ao investimento direto estrangeiro são alguns exemplos.

Ainda mais importante que a agenda regulatória é a redução dos custos e 
a melhora da qualidade dos serviços associados à produção e ao comércio inter-
nacional. A constatação de que a participação do setor de serviços na economia 
mundial e na economia brasileira, em particular, é crescente e que a importância 
do setor cresce com o aprofundamento do processo de fragmentação internacional 
da produção e com a diversificação setorial e geográfica dos fluxos de comércio 
estimula a revisão da estratégia brasileira para o comércio de serviços. 

Os investimentos diretos no exterior também contribuem para o fortaleci-
mento, a modernização e a competitividade das empresas brasileiras. Embora seja 
importante estimular o processo de internacionalização das empresas nacionais, 
o estímulo deve vir pela via da remoção dos obstáculos a esse movimento (princi-
palmente os de natureza tributária e regulatória). 

A negociação de acordos comerciais internacionais com parceiros relevantes 
deverá ser parte integrante dessa agenda. Entretanto, essas negociações são demo-
radas – as agendas temáticas desses acordos são crescentemente sofisticadas e têm 
impactos em diversas regulações domésticas – e a implementação dos acordos é 
feita em prazos longos, frequentemente ultrapassando dez anos. A economia bra-
sileira não pode esperar tanto tempo para beneficiar-se dos impactos positivos da 
abertura comercial sobre a produtividade e o crescimento econômico. Portanto, 
a reforma da estrutura tarifária deve ser componente importante da nova agenda.

As mudanças na orientação da política econômica na Argentina, com um 
novo governo mais direcionado a políticas pró-mercado e mais favorável à inte-
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gração econômica internacional, abrem a oportunidade para que o Brasil busque 
coordenar com seu principal parceiro do Mercosul uma nova agenda de integração 
econômica internacional. Essa agenda deve contemplar a reforma da Tarifa Externa 
do Comum (TEC), além da revisão das prioridades para a negociação de acordos 
comerciais preferenciais com parceiros relevantes. 

Uruguai e Paraguai há muito manifestam seu descontentamento com os rumos 
da política comercial do Mercosul, tanto com a proteção excessiva a diversos setores 
quanto com a modesta rede de acordos preferenciais de comércio negociada pelo 
bloco. Não é difícil imaginar que esses países serão entusiastas de uma reforma 
liberalizante na agenda de política comercial do bloco.

As propostas aqui apresentadas concentram-se na agenda de abertura comercial 
propriamente dita, considerando, todavia, que essas reformas devem ser parte de 
um conjunto mais amplo de reformas pró-competitividade. 

4.1 Reforma da política tarifária

A reforma da política comercial deve envolver a ampla revisão na estrutura tarifá-
ria, a remoção de diversos dispositivos de administração pontual e discricionária 
de tarifas (como os ex-tarifários) e a maior parcimônia na aplicação de medidas 
antidumping que incidem sobre produtos intermediários para os quais a oferta é 
concentrada em uma ou poucas empresas.

A nova estrutura tarifária deve ser desenhada para dar maior racionalidade à 
estrutura de proteção. Além de as atuais alíquotas do imposto de importação serem 
muito elevadas para padrões internacionais, há uma série de distorções resultantes 
tanto da estrutura tarifária brasileira quanto da administração da política de pro-
teção ao longo dos últimos vinte anos. 

Proteção efetiva mal distribuída, excesso de níveis tarifários, administração 
pontual das tarifas de importação, reintrodução de quotas de importação tem-
porárias associadas a rebaixas tarifárias e proliferação de ex-tarifários são algumas 
dessas distorções que devem ser eliminadas pela reforma tarifária.

A nova estrutura de proteção deve ser projetada de forma a dar previsibilidade 
de longo prazo para os produtores e os investidores no Brasil. O cronograma de 
liberalização comercial deve ser anunciado com antecedência e ser implementado 
de forma gradual durante quatro anos. 

A reforma da TEC deve ser orientada pelos seguintes parâmetros:

• reduzir fortemente o caráter de escalada tarifária da estrutura de proteção, 
tornando-a mais homogênea;
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• reduzir o custo das importações de produtos intermediários e de bens 
de capital;9 e

• simplificar a estrutura tarifária, definindo apenas quatro níveis de alíquotas 
para o imposto de importação: 0%, 5%, 10% e 15%, que passaria a ser 
a alíquota máxima.

Essa reforma propiciará uma significativa redução no grau de proteção no 
Brasil, mas aproximará a política tarifária brasileira à praticada pela maioria dos 
países com grau de desenvolvimento semelhante.

Ainda que possa parecer reduzida para os padrões atuais, a alíquota de 15%, 
que, de acordo com essa proposta, passaria a ser o teto da estrutura tarifária, é 
compatível com a definição de pico tarifário adotada pela OMC. Além disso, não 
é demais lembrar que, na estrutura original da TEC do Mercosul, a tarifa máxima 
prevista era de 20%, tendo sido posteriormente elevada para 35%. Passados mais 
de vinte anos da adoção daquela estrutura tarifária, parece razoável considerar que 
o novo teto deva ser mais baixo do que o então previsto.

Por fim, também vale a pena recordar que, se a Rodada Doha tivesse sido 
concluída em 2008, considerando os parâmetros que faziam parte do chamado 
Pacote Lamy, a tarifa consolidada pelo Brasil na OMC para a maioria dos produtos 
industriais estaria próxima de 14,5%, como mostra o box 2.

BOX 2
A abertura que teria resultado da Rodada Doha

Caso a Rodada Doha da OMC tivesse sido concluída com as propostas que estavam sobre a mesa para a redução de tarifas para produtos 
manufaturados, a estrutura tarifária brasileira teria como tarifa máxima 14,58% e média 13,34%, desconsiderando-se a possibilidade 
de adotar exceções à aplicação da fórmula de redução de tarifas. Essa proposta implicava a aplicação da fórmula suíça sobre a tarifa 
consolidada na OMC, mas permitia que uma parcela dos produtos ficasse sujeita a cortes inferiores aos determinados pela fórmula. 
Nos últimos estágios da negociação, o coeficiente que estava sendo considerado para a fórmula era de 20. Para os produtos chamados 
sensíveis, o corte seria de metade daquele determinado pela fórmula, o que no caso do Brasil representaria algo em torno de 22%.

A fórmula produz reduções maiores para alíquotas mais elevadas e menores para alíquotas mais reduzidas, de modo que o resultado 
final é uma estrutura mais homogênea. O problema é que, no caso da estrutura tarifária brasileira, a aplicação da fórmula suíça gera 
pouco impacto sobre as alíquotas dos produtos intermediários e bens de capital, que já se encontram perto da média, não atendendo 
ao objetivo de redução dos custos de investimento e produção.

aplicada

aplicada
Suíça t

t
t

+

×
=
α
α

Média utilizada: 31,025

Estatísticas
TEC Suíça

Cte. 10 Cte. 15 Cte. 20 Cte. 25 Cte. 30 Cte. 35

Média 10,77 7,35 9,79 11,74 13,34 14,68 15,81

Máximo 35,00 7,78 10,50 12,73 14,58 16,15 17,50

CV 1,59 8,78 7,72 7,02 6,53 6,17 5,90

Itens perfurados 6.029 5.480 4.957 3.437 2.474 2.321

Elaboração dos autores.
Obs.: Cte. – coeficiente; CV – coeficiente de variação.

9. A tarifa média para bens de capital no Brasil é de 13,0% e para bens intermediários, de 11,7%. Esses níveis são mais 
elevados do que os vigentes em oito países em desenvolvimento, de acordo com cálculos de Baumann e Kume (2013).
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A redução das tarifas de importação sobre bens de capital e bens de informá-
tica e telecomunicação deve viabilizar o fim do mecanismo de ex-tarifários, que 
tem sido intensamente utilizado para reduzir os custos de importação sobre bens 
não produzidos no país. Trata-se de um mecanismo altamente discricionário e 
burocratizado, que gera custos e distorções.10 

Há um receio difundido entre muitos analistas e formuladores de política 
quanto à perda de poder de barganha nas negociações comerciais que uma abertura 
unilateral produziria. De acordo com essa visão, a elevada proteção à indústria 
brasileira seria uma moeda de troca importante para atrair o interesse negociador 
de países com mercados relevantes. A experiência do Brasil com negociação de 
acordos comerciais desde a década de 1990 (com as negociações da Alca, com a 
UE ou mesmo na OMC) não sugere que essa seja uma estratégia bem-sucedida. 
A rigor, o país foi muito longe com essa tática.

Em contrapartida, a maioria dos países que empreenderam processos de 
liberalização unilateral e, portanto, já praticam níveis de proteção relativamente 
reduzidos tem participado intensamente de acordos comerciais ambiciosos e 
abrangentes, que crescentemente têm agendas centradas em temas regulatórios. 

4.2 A política comercial via acordos 

A agenda de negociações comerciais deveria receber a prioridade que lhe vem 
sendo negada nos últimos anos. Embora os ganhos de comércio com os acordos 
comerciais possam não ser muito significativos, há certamente a possibilidade de 
negociar a eliminação de barreiras que afetam as exportações de produtos em que 
o Brasil é competitivo. Além disso, como discutido em 3.1.2, os acordos comer-
ciais têm um papel importante na atribuição de credibilidade e previsibilidade à 
política comercial de países com forte viés protecionista, como é o caso do Brasil. 
Ademais, os acordos preferenciais de comércio envolvem de maneira crescente 
temas de natureza regulatória com impactos relevantes sobre as relações entre as 
firmas de diferentes países (normas e regulamentos técnicos, facilitação de comér-
cio, propriedade intelectual, liberalização de serviços etc.). Portanto, eles serão um 
complemento essencial ao programa de abertura unilateral aqui proposto.

Os maiores benefícios econômicos dos acordos comerciais advêm da integra-
ção com países desenvolvidos e mercados relevantes. A nova agenda deve incor-
porar esse critério na escolha dos parceiros prioritários. Entretanto, para negociar 
acordos com países relevantes, o Brasil precisa atualizar suas posições no que se 

10. O regime de ex-tarifários permite que o governo brasileiro abra exceções na TEC dos países do Mercosul para 
reduzir temporariamente o imposto de importação de bens de informática e telecomunicação e bens de capital sem 
produção nacional equivalente. Se o imposto não existisse, o diferencial de preços entre equipamentos importados e 
nacionais seria menor, e a pressão competitiva das importações estimularia a eficiência da indústria doméstica, tornando, 
eventualmente, o binômio qualidade-preço favorável aos produtores locais.



Desafios da Nação: artigos de apoio354 | 

refere aos compromissos na área regulatória (propriedade intelectual, proteção de 
investimentos, regulação de serviços, empresas estatais etc.). Isso significa deixar 
de lado a resistência a assumir compromissos nesses temas, alimentada pela pos-
tura genérica de “preservação da autonomia”, a partir da identificação precisa de 
custos e benefícios que a assunção de compromissos nessas áreas pode trazer para 
a modernização do aparato regulatório no Brasil e para a melhor integração do 
país à economia internacional.

Nessa agenda de acordos comerciais preferenciais, duas devem ser as priori-
dades de curto prazo.

4.2.1 Concluir as negociações em curso 

Destaque-se a conclusão das negociações em curso com:

• a UE: o bloco é o principal mercado para as exportações brasileiras e já 
existe um grande esforço negociador despendido nesta frente de nego-
ciações; e

• o México: segunda maior economia da América Latina e país com o qual 
o Brasil pode explorar o comércio intraindustrial.

Essas duas frentes de negociação têm elevado potencial de impactar positi-
vamente a produtividade no Brasil. No caso da UE, as importações brasileiras de 
produtos do bloco são concentradas em bens de capital e produtos intermediá-
rios, com elevado conteúdo tecnológico. No caso do México, há possibilidade de 
explorar complementaridade intraindustrial, com efeitos positivos de economias 
de escala e escopo. 

4.2.2 Avançar nas negociações com as Américas

Em termos de novas negociações preferenciais, as prioridades devem estar con-
centradas nas Américas. Essa é a fronteira natural de inserção internacional para 
as empresas manufatureiras brasileiras.

1) A negociação de um acordo de livre-comércio com os países da Aliança 
do Pacífico deve ser o primeiro passo. Um acordo abrangente envol-
vendo os temas regulatórios que fazem parte das agendas dos arranjos 
preferenciais mais modernos seria um passo importante para atualizar a 
normativa do Mercosul, já engajando o grupo em esquemas preferenciais 
mais ambiciosos. 

2) A criação de uma abrangente área de livre-comércio na América Latina 
com a convergência de todos os acordos sub-regionais existentes no 
continente deveria ser o passo seguinte. Essa iniciativa deve buscar não 
apenas consolidar e aprofundar as preferências tarifárias já negociadas 
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mas também ampliar a agenda dos acordos, para incluir temas de na-
tureza regulatória. Esta prioridade deve se desdobrar ainda no campo 
da infraestrutura, retomando-se o espírito original da Iniciativa para 
a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (Iirsa).

Outros objetivos relevantes a serem perseguidos na dimensão negociada da 
política estão descritos nas subseções a seguir. 

4.2.3 Atualizar a agenda temática do Brasil para a OMC

Na esfera multilateral, deve-se apoiar a adoção, na OMC, de uma agenda de ne-
gociações pós-Doha, permitindo avançar em pauta ambiciosa que integre novos 
temas ou aprofunde o tratamento de temas “tradicionais” (subsídios industriais, 
empresas estatais e investimentos, por exemplo). O Brasil deve voltar a ter papel 
protagonista no foro multilateral e buscar participar das negociações de acordos 
plurilaterais que se desenvolvem no âmbito da organização, como compras gover-
namentais e serviços.

4.2.4 Preparar o país para participar de acordos regionais mais abrangentes

A liberalização comercial unilateral pode servir como estímulo para a participação 
do Brasil em acordos regionais de comércio mais abrangentes. Em uma etapa pos-
terior, a agenda deveria envolver acordos de livre-comércio com a Índia, a África 
do Sul e os países do Conselho de Cooperação do Golfo. 

4.2.5 Aderir à negociação de acordos plurilaterais 

A abertura comercial no setor de serviços também é importante não apenas para 
fomentar a produtividade no âmbito do próprio setor, mas também para reduzir 
os custos de produção e do comércio de bens. A participação do país em acordos 
comerciais para a liberalização dos serviços pode também eliminar barreiras e 
melhorar as condições de acesso a mercados para as exportações brasileiras de 
determinados serviços empresariais nos quais o país é relativamente competitivo. 

Talvez a forma mais rápida para o Brasil atualizar sua agenda de serviços seja 
ingressar nas negociações do Trade in Services Agreement (Tisa). Trata-se de um 
acordo plurilateral em negociação por um conjunto de 22 membros (50 países, 
sendo 28 deles membros da UE), voltado exclusivamente para o setor de serviços. 
A iniciativa surgiu no vácuo deixado pela paralisação das negociações de serviços 
no âmbito da Rodada Doha da OMC e pela preocupação de alguns dos principais 
atores no comércio internacional de serviços com a proliferação de acordos pre-
ferenciais que incluem regras e disciplinas para o comércio no setor. O processo 
negociador é liderado por Austrália, Estados Unidos e UE.



Desafios da Nação: artigos de apoio356 | 

Outro acordo plurilateral relevante é o Information Technology Agreement 
(ITA), que conta com 82 países participantes e tem como objetivo a eliminação da 
cobrança de tarifas de importação para produtos de tecnologia da informação. Os 
atuais membros do acordo já respondem por 97% do comércio desses produtos. 
A eliminação da proteção para produtos desse setor pode ter efeitos importantes 
sobre a produtividade, o desenvolvimento tecnológico e a capacidade de inovação 
de segmentos do próprio setor e dos demais setores da atividade econômica.

4.3 Remoção dos obstáculos à internacionalização de empresas brasileiras

A remoção dos obstáculos à internacionalização das empresas brasileiras compõe 
o terceiro eixo da política comercial aqui proposta. Os investimentos diretos de 
empresas brasileiras no exterior são indutores importantes do aumento de com-
petitividade das empresas brasileiras. 

Esses investimentos não devem ser estimulados com base em políticas vol-
tadas para criar “campeões nacionais” à custa de financiamentos subsidiados ou 
da participação acionária do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) nessas empresas. A agenda de apoio ao investimento brasileiro 
no exterior deve levar em consideração:

• a revisão do regime tributário que rege a tributação dos lucros auferidos 
por subsidiárias de empresas brasileiras no exterior;

• a negociação de acordos para evitar a dupla tributação com países rele-
vantes como destino dos investimentos brasileiros no exterior; e

• a negociação de acordos de proteção de investimentos, que propiciem 
maior segurança jurídica para os investidores brasileiros em países mais 
sujeitos a mudanças de políticas. Esses acordos também podem ser 
importantes para estimular investimentos estrangeiros no Brasil após as 
incertezas regulatórias criadas na atual gestão.

5 CONCLUSÕES

Desde a liberalização unilateral implementada há um quarto de século, a questão 
da integração da economia brasileira ao comércio internacional é, no Brasil, uma 
“não questão” de política pública. Evitou-se o compromisso com a liberalização 
negociada em acordos abrangentes – caso da Alca – e manejou-se a política co-
mercial unilateral ao sabor das pressões e concepções protecionistas. 

A partir de 2014, a percepção da desfuncionalidade do modelo protecionista 
de relações comerciais com o mundo ganhou peso no país. Do próprio governo 
federal – ainda em 2015 – partiram sinais de interesse em dinamizar as negociações 
comerciais com parceiros relevantes, como México e UE. Da sociedade civil 
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emergiram críticas ao isolamento do Brasil e ao foco excessivo do país na OMC e 
nas negociações multilaterais. 

No entanto, uma proposta abrangente da política comercial brasileira não 
pode derivar de iniciativas pontuais ou de críticas a aspectos específicos da política. 
Tal proposta requer um diagnóstico que identifique no modelo protecionista da 
política comercial um dos fatores que contribuem para o “estado de semiestagna-
ção” em que a economia brasileira se encontra há mais de 35 anos (Bacha, 2017) 
e para o desempenho medíocre dos indicadores de produtividade que o Brasil tem 
apresentado ao longo deste período. 

A associação entre regime comercial protecionista, de um lado, e baixo 
crescimento da economia e da produtividade, de outro, é o elemento central do 
diagnóstico que aponta para a necessidade de reforma abrangente e profunda da 
política de comércio brasileira. Ainda citando Bacha (2017, p. 23): 

após a Segunda Guerra, poucos países conseguiram escapar da chamada armadilha 
da renda média e entraram para o rol dos países desenvolvidos – mas todos eles o 
fizeram com base numa participação crescente no comércio internacional. Coreia 
do Sul, Hong Kong, Israel, Singapura e Taiwan fizeram a transição com base em 
exportações industriais; Espanha, Grécia, Irlanda e Portugal o fizeram com base na 
exportação de serviços, inclusive mão de obra; Austrália, Nova Zelândia e Noruega 
o fizeram com base na exportação de recursos naturais. A natureza dos produtos 
exportados diferiu; a característica unificadora desses países é se terem valido das 
trocas internacionais para elevar seu patamar de produtividade.

Um receio recorrente quando se discute qualquer forma de abertura comercial é o 
seu efeito sobre o mercado de trabalho. Nessa área, a evidência é que os efeitos depen-
dem da estrutura da economia e da rigidez do mercado de trabalho. As evidências de 
países em desenvolvimento apontam, portanto, para um efeito mais significativo sobre 
diferenças de salários entre setores, mas com efeito modesto sobre emprego setorial. 

Apesar desses resultados, de forma geral a estrutura de proteção de um país 
explica apenas uma pequena parte dos diferenciais de salários entre setores, de 
modo que o efeito de uma abertura comercial sobre essa dimensão é relativamente 
pequeno, em comparação a fatores institucionais e tecnológicos. Além disso, o 
efeito sobre o nível de emprego agregado é em geral muito limitado.11 A UE oferece 
ilustração instrutiva sobre esse ponto: embora todos os seus membros apresentem 
essencialmente o mesmo grau de abertura comercial (afinal, todos adotam uma 
política comercial comum), o nível de desemprego entre eles varia consideravel-
mente, atualmente de menos de 5% a mais de 25%.

11. Ver, por exemplo, a discussão de Ornelas (2015), assim como a de Goldberg e Pavcnik (2016).
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Por fim, é importante ressaltar que abertura comercial não é uma panaceia. 
Antes, como qualquer outra política, sempre haverá ganhadores e perdedores. As 
evidências indicam que o número de ganhadores supera em muito o número de 
perdedores e que em termos agregados o benefício líquido para a sociedade é signi-
ficativo. Mas é virtualmente impossível desenhar um processo de abertura comercial 
que não gere perdedores. Além disso, ainda que as evidências apontem ganhos para 
a sociedade por vários mecanismos, nenhum país tornou-se desenvolvido apenas 
por ter liberalizado sua economia para o comércio internacional. No entanto, 
também é verdade que, no pós-guerra, nenhum país tornou-se desenvolvido sem 
integrar-se significativamente com a economia global.
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