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Editorial

Avançando em temas do comércio exterior:
tributação indireta, barreiras regulatórias,
financiamento às exportações e defesa comercial
A última edição da RBCE de 2019 apresenta quatro contribuições para a discussão de assuntos que estão atualmente na
agenda da política de comércio exterior do Brasil, além de uma análise sobre o uso de um instrumento que deverá fazer
parte do cardápio de medidas a serem adotadas em breve na Argentina pelo novo governo: um pacto de estabilização.
Abre esta RBCE um artigo de autoria de José Augusto Coelho Fernandes cujo propósito é o de organizar os principais
temas da tributação indireta no Brasil sob o ângulo de seus efeitos sobre o comércio exterior. Propostas de reforma
tributária estão em discussão no Congresso, e é imperativo que as mudanças na tributação indireta que venham a ser
aprovadas sejam consistentes e instrumentais ao processo de abertura e liberalização comercial que começa a ser transitado. Conforme afirma o autor, o fato de a liberalização comercial e da reforma da tributação estar presente em uma
agenda próxima no tempo é auspicioso, pois quanto mais distante no tempo for a correção das disfunções da tributação
indireta menor será a capacidade de o país se beneficiar das dimensões positivas de um processo de liberalização.
As disfuncionalidades da tributação indireta, em virtude da persistência de um IVA incompleto e imperfeito,
reduzem a rentabilidade do setor exportador, aumentam a insegurança jurídica, distorcem as condições de competição e, por via do aumento do custo do capital, reduzem a capacidade de as empresas reagirem à pressão para
caminhar em direção a uma transformação estrutural. São esses os assuntos abordados no texto, fortemente embasado em pesquisas e estudos empíricos.
O segundo artigo, com foco nas relações comerciais Brasil-Argentina, de autoria de Vera Thorstensen, Mauro Kiithi Arima Júnior e Tiago Matsuoka Megale, faz o mapeamento de regulamentos e normas técnicas e de procedimentos de avaliação da conformidade voluntários e mandatórios no Brasil, na Argentina e no Mercosul, e os compara com a experiência
norte-americana e com a experiência europeia. Inicialmente, o estudo examina o padrão do intercâmbio comercial bilateral à luz de um índice de complexidade econômica dos produtos (NCM 4). Diferentemente do comércio do Brasil com o
resto do mundo, o perfil do comércio bilateral entre Brasil e Argentina caracteriza-se por elevado índice de complexidade,
sendo esses produtos mais suscetíveis a esquemas compulsórios de avaliação da conformidade. É o que de fato acontece.
Contudo, após décadas de integração, persiste um conjunto complicado e parcialmente sobreposto de normas,
regulamentos e esquemas de avaliação da conformidade nacionais e regionais que obstaculizam e reduzem os fluxos
de bens economicamente complexos. Avanços na harmonização regulatória e a adoção de mecanismos regionais
poderiam resultar em ganhos efetivos para as indústrias dos dois países.
O artigo de Guillermo Rozenwurcel relata diversas experiências internacionais bem-sucedidas na implementação de acordos de preços e salários e/ou pactos de estabilização, medida de política econômica que será adotada muito em breve na
Argentina, conforme anunciado pelas autoridades econômicas do novo governo de Alberto Fernández. O instrumento
não é muito popular entre os economistas, mas ele colheu bons resultados nos episódios descritos por Rozenwurcel, dos
quais ele tira algumas lições que deveriam ser aproveitadas no caso argentino. Dados a gravidade da crise econômica no
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país e o perigo real de uma espiralização da inflação, o autor considera imprescindível que o governo alcance acordos com
os partidos opositores e os atores econômicos e sociais relevantes. O artigo faz um diagnóstico da situação econômica
atual, descreve os condicionantes para um plano de estabilização consistente e fornece elementos para o desenho de um
acordo, apontando participantes e sugerindo um marco institucional e uma possível mecânica de funcionamento.
As políticas brasileiras de financiamento às exportações é o assunto do artigo de Constanza Negri Biasutti e Felipe
Augusto Torres de Carvalho. O estudo examina as políticas de crédito oficial às exportações do Brasil sob duas
vertentes: (i) a compatibilidade do sistema público brasileiro de financiamento e garantias às exportações com relação ao arcabouço normativo, estabelecido no âmbito da OCDE, e (ii) a atuação das principais agências de crédito
às exportações no mundo em comparação aos instrumentos públicos de financiamento e garantias às exportações
disponíveis no Brasil. Os autores destacam sua preocupação com a insuficiência, a perda de qualidade institucional
e instrumental e o descompasso, na comparação internacional, do sistema público brasileiro de financiamento e
garantia às exportações. Tais fragilidades preocupam, pois o financiamento às exportações é elemento-chave para
que as empresas brasileiras possam competir em pé de igualdade no exterior.
Encerra a presente edição da RBCE texto da autoria de Sergio Kannebley Jr. e Glauco Oliveira, que se propõe a
discutir os determinantes das investigações e das aplicações de medidas antidumping para a indústria brasileira, utilizando modelos econométricos baseados na literatura de economia política. Além da suposta competição desleal,
motivações estratégicas ou retaliatórias podem estar presentes na determinação da decisão em peticionar contra
concorrentes internacionais. O artigo investiga também o impacto da aplicação de medidas antidumping sobre a
concentração setorial da indústria.
A análise desenvolvida pelos autores conclui que a política antidumping se desenvolveu em um ambiente internacional estratégico, caracterizado por relações comerciais retaliatórias entre parceiros frequentes e que têm consequência sobre o grau de concorrência doméstica. Os efeitos sobre a estrutura de mercado após a adoção do antidumping
não foram conclusivos, mas os autores não descartam e até acham provável algum grau de distorção nos mercados.
Boa leitura!
Ricardo Markwald
Diretor geral da Funcex
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