
APRESENTAÇÃO

Diversos eventos colocaram a política comercial no centro do debate econômico neste início de 2018.  
Em março, o anúncio do presidente norte-americano Donald Trump sobre a imposição de tarifas mais elevadas 
para a importação do aço causou surpresa aos agentes brasileiros.1 Em paralelo a esta medida protecionista,  
o relatório do Banco Mundial sugeriu que a redução de barreiras comerciais, pelo Brasil, aumentaria a produtividade 
e poderia retirar quase 6 milhões de brasileiros da pobreza.2 Ainda em relação ao tema, as negociações do acordo 
União Europeia-Mercado Comum do Sul (Mercosul) vêm ocupando importante destaque. 

Com o intuito de contribuir com este debate, a edição número 56 do boletim Radar: tecnologia, produção 
e comércio exterior publica sete artigos que tratam de política comercial – mais especificamente, da política 
tarifária – e seus desdobramentos.

O artigo introdutório desta edição, Política tarifária de importações do Brasil em debate, de Pedro Miranda, 
apresenta um panorama histórico da tarifa aduaneira nas últimas décadas no Brasil e sua relação com outras 
políticas públicas. Nessa análise, o autor também destaca a heterogeneidade tarifária por setor industrial. 

Os artigos seguintes analisam as tarifas aduaneiras em vigor no Brasil e discutem os custos e benefícios de 
um novo movimento de abertura comercial no país. 

Honorio Kume – autor de As tarifas aduaneiras no Brasil são excessivamente elevadas? – afirma que as tarifas 
brasileiras são altas mesmo quando comparadas com as de nações em desenvolvimento. Dada a magnitude 
desta disparidade, o autor defende reduções tarifárias unilaterais, sem que o país deixe de buscar novos acordos 
comerciais para garantir acesso das exportações brasileiras aos mercados externos.

Segue na mesma linha o texto de Ivan Oliveira, Ideias para revisão da política comercial do Brasil. O autor 
argumenta em prol de revisão na política tarifária brasileira, em especial da redução à proteção aos setores de 
bens de capital e bens de informática e telecomunicações, tendo como norte a estabilidade e a simplificação das 
regras, a transparência e a avaliação de custo-benefício, considerando o interesse público. 

Em Tarifa aduaneira como instrumento de política de desenvolvimento produtivo: contribuições para o debate 
recente no Brasil, Pedro Miranda e Marta Castilho argumentam que uma eventual revisão da estrutura tarifária 
deve levar em conta não somente o impacto sobre a produtividade, mas também seus efeitos sobre o dinamismo 
tecnológico dos setores, o mercado de trabalho, a infraestrutura social e a coesão regional. Ainda, a política 
comercial não deve ser considerada isoladamente dos demais instrumentos de políticas públicas existentes.

Adicionalmente, os três artigos finais apresentam cenários atuais e debatem possíveis impactos da abertura 
comercial, com base em experiências pregressas. 

Em Comércio internacional e desigualdade no Brasil, Bruno César Araújo sintetiza análises do impacto da 
abertura realizada a partir dos anos 1990 sobre a desigualdade no país. Tais análises sugerem realocação do 
trabalho em direção aos setores mais intensivos em mão de obra não qualificada, além de destruição de emprego 
potencial (mais ligado ao aumento de produtividade). Ainda, o autor conclui que, caso o Brasil não eleve seu 
patamar educacional, um novo processo de abertura pode gerar problemas estruturais, como desemprego e fuga 
para a informalidade ou em direção a setores menos produtivos.

Em A “década perdida” das exportações da indústria brasileira: análise de constant market share para o período 
2005-2016, Fernando Ribeiro mostra que o período pós-2008 foi insatisfatório para as exportações de bens 
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industrializados, dada a perda generalizada de market share, determinada essencialmente pelo “efeito competitividade”. 
Para aprimorar este cenário, o autor destaca a importância de vários fatores, entre eles a alteração da política 
comercial brasileira.

Por fim, uma das questões mais debatidas relacionada a alterações na política comercial seria seu impacto 
nas cadeias globais de valor (CGVs). Este ponto é discutido por Cristina Fróes de Borja Reis em artigo intitulado  
O que significa melhorar a inserção do Brasil nas cadeias globais de valor? O trabalho analisa a atual inserção do Brasil 
nas CGVs, principalmente como fornecedor de alimentos e matérias-primas e como mercado consumidor. Para a 
autora, a promoção de um “choque de competitividade” e de maior inserção nestas cadeias a partir simplesmente 
da liberalização do comércio exterior e de acordos de comércio pode intensificar, em vez de resolver, a problemática 
da concentração de renda e riqueza. 

Com estes artigos, esta edição do Radar visa, mais uma vez, colaborar com o debate público e contribuir na 
avaliação e na formulação de políticas públicas.


