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Editorial

Desafio para as Exportações

O impacto da Covid-19 na saúde humana, e nas finanças em geral, é um evento singular e único na história da humanidade. O si-
multâneo contágio e difusão do coronavírus por todos os continentes afetou imediatamente as pessoas, os mercados financeiros, 
e as relações de produção e consumo.

Esta edição da RBCE apresenta um artigo que analisa o impacto do coronavírus na economia mundial. Entretanto, apesar de o 
artigo mostrar uma análise rica do momento presente, temos de estar atentos aos desafios conjunturais e estruturais que os ex-
portadores brasileiros terão de enfrentar nos próximos meses, incluindo o acesso ao mercado financeiro na obtenção de linhas de 
trade finance. Precisamos apoiar as empresas brasileiras na internacionalização de seus negócios, inclusive aquelas que ainda não 
entraram na atividade de exportação.

Sem dúvida, o desafio dos exportadores brasileiros no novo normal, será apresentar resultados e lucratividade nas operações; e tam-
bém inovar, perceber as oportunidades e as ameaças impostas pelo atual ambiente de negócios internacionais. Este ambiente, como 
apontado pelo Ministério da Economia, mostra que nos primeiros cinco meses de 2020 o crescimento das exportações brasileiras 
vem se expandindo a taxas superiores à demanda mundial. Isto evidencia que estamos deslocando concorrentes internacionais. 

O crescimento das exportações nacionais, em um período de fraca demanda internacional, resulta do ajuste da taxa de câmbio 
nominal e da decisão do atual governo de abrir a economia nacional. Vale ressaltar que se deve analisar uma abertura multila-
teral no comércio internacional por meio de pesquisas aprofundadas. Uma recomendação da Funcex, no momento presente, é 
identificar fontes de financiamento para a realização de pesquisas, como as que foram feitas sobre essa temática nos anos 1980 e 
1990.  Aliás, esta edição da RBCE apresenta um artigo mostrando como foi importante, há trinta anos, a América Latina abrir 
sua economia ao mundo. 

Ao se abrir uma economia continental como a brasileira, a orientação da Funcex é que empreendedores e empresas se mobilizem 
para descobrir oportunidades no comércio internacional, mesmo num ambiente de retração generalizada da atividade econô-
mica. De fato, há espaço, agora, para incentivar empresas não exportadoras a se tornarem exportadoras iniciantes, e massificar o 
treinamento dessas por meio da metodologia de capacitação como a desenvolvida pela CNI, denominada Rota Global. Esse é 
um primeiro e seguro passo para a internacionalização. As empresas podem contar com ampla gama de serviços de apoio à inter-
nacionalização, conforme apontado no artigo sobre a Agenda Internacional da Indústria para 2020.

Há, também, transformações estruturais em curso no mercado internacional que são objeto de vários artigos desta edição da 
RBCE, como: (i) análise sobre a Ásia como nova fronteira para o comércio exterior brasileiro; (ii) a China como vetor de cres-
cimento; (iii) a liderança nacional como ofertante de alimentos para a segurança alimentar no mundo pós-Covid; e (iv) a com-
petitividade do destino turístico, tendo como pano de fundo a Cidade Maravilhosa do Rio de Janeiro. Por último, há um artigo 
sobre um tema emergente que estará na mesa de negociação internacional, que é o conceito de precaução em assuntos de meio 
ambiente, e de medidas fitossanitárias.          

Em face dessa variedade de temas expostos nesta edição da RBCE, cabe lembrar que a história do comércio exterior, no Brasil, 
mostra que, com incentivos apropriados de formação de preços, os exportadores obterão pedidos de exportações. Mas hoje, em 
tempos de Covid-19, para produzir e embarcar as mercadorias, os exportadores precisarão financiar o ciclo de produção de seus 
produtos antes de embarcar, ou poderão ter que financiar seus compradores. Haverá, as vezes, a necessidade de financiar simulta-
neamente tanto a produção exportável, quanto o comprador internacional. 

No tocante ao trade finance, a Direção da Funcex identifica que o problema a ser enfrentado no momento presente é similar ao 
observado em 2008, no Brasil, quando as linhas de crédito, cujas fontes eram em moeda estrangeira, ficaram escassas. Hoje, já há 
sinais de que não há muita disponibilidade de captação internacional dessas linhas. A bem da verdade, ainda existe alguma oferta 
de fundos para essas linhas, mas o preço oferecido pelas instituições financeiras, localizadas no exterior, é elevado em relação aos 
padrões históricos praticados. Isto torna a captação desses recursos muito onerosa para ser feita pelos bancos baseados no Brasil, 
e para serem repassados aos exportadores. 

Com a redução das linhas de crédito às exportações, nosso olhar e atenção se voltam para superar o desafio do acesso ao crédito 
das empresas exportadoras ao Sistema Financeiro Nacional, e para o papel central dos bancos públicos e privados no sentido de 



3Nº  143 - Abril/Maio/Junho de 2020

RBCE - A revista da 

Miguel Lins 
Vice-presidente da Funcex

ajudar a romper a atual escassez na área de trade finance. Temos de lembrar que uma característica implícita ao sistema financeiro 
é que ele trabalha, de um lado, sob assimetria e informação incompleta de seus clientes potenciais e efetivos, e, de outro, sob um 
processo de seleção adversa de projetos de negócios de exportação a serem objeto de financiamento. 

Em situações de falta de linhas de trade finance em tempos de Covid-19, a Direção da Funcex está atenta ao surgimento de 
“bolsões de iliquidez” em determinados setores exportadores ou por faixas de porte das empresas, que eventualmente podem 
gerar situações de inadimplência e falta de performance de exportação. Inclusive, já estamos começando a observar um gradual 
aumento da tensão na relação entre o exportador e o banco. Isso está ocorrendo quando chega a hora de financiar ou refinanciar 
as operações dos tradicionais financiamentos de pré e pós-embarques. 

Para enfrentar essa situação, como ocorreu em 2008, a Direção da Funcex encaminhou ofício ao Banco Central do Brasil (Bacen) 
sugerindo utilizar as reservas internacionais em dólares e disponibilizar para que os bancos localizados no Brasil ofereçam finan-
ciamento aos exportadores nacionais. Estes, ao longo do seu ciclo de produção, produzem, embarcam as mercadorias, recebem 
pelas vendas externas e entregam, ao final do ciclo, as divisas obtidas aos bancos comerciais localizados no Brasil, os quais, por sua 
vez, entregam as divisas obtidas com as exportações ao Bacen, para recompor as reservas internacionais. Esses instrumentos estão 
ainda em vigor, e são apropriados para enfrentar a atual escassez de linhas externas de financiamento às exportações. Vale lembrar 
que é preciso que haja liquidez e oferta de financiamento às exportações no sistema financeiro nacional, lastreado em moeda 
estrangeira, cujos nível e volume dependem de decisão e do novo desenho institucional do Bacen.  

Hoje, a Funcex – com a crise de Covid-19 ou não – está buscando soluções para reduzir a assimetria de informações a fim de que 
bons projetos de exportação sejam apresentados ao sistema financeiro, e financiados. Agora é a hora para incentivar a ideação e a 
aceleração de negócios internacionais e de fintechs, que digitizam o financiamento das exportações. 

De um lado, sabemos que anualmente o governo disponibiliza recursos orçamentários para financiar as exportações das pequenas 
e médias empresas (PMEs) exportadoras. Esses recursos orçamentários não são plenamente utilizados, seja por desconhecimento, 
seja porque as empresas não sabem como propor, submeter, contatar e gerir uma operação de trade finance com recursos públicos. 

De outro lado, apesar da dedicação e do apoio das equipes dos bancos oficiais de comércio exterior em identificar potenciais 
empresas exportadoras, eles acabam esbarrando com o problema de assimetria de informação e seleção adversa de se ter “bons” 
projetos de exportação. Por exemplo, na Índia já há plataformas que recebem pleitos de financiamento por parte das pequenas e 
médias empresas. Estas fazem uma análise prévia do pedido com base numa cesta de produtos financeiros. A partir dessa análise, 
é feito um rating facilitando a abertura dos dados das operações empresariais que são difíceis de serem obtidos e revelados pelas 
empresas. Ou seja, mediante uma plataforma de negócios de financiamento às exportações, busca-se reduzir o problema de assi-
metria de informação e seleção adversa implícito no acesso ao financiamento às exportações das PMEs. 

Por sua vez, a plataforma pode encaminhar os pleitos e negociar com os bancos as condições de acesso eventual ao financiamen-
to. Vale ainda assinalar que a Direção da Funcex recomenda formular uma política de incentivos à constituição de fintechs para 
financiamento às exportações no Brasil. Essas poderiam ser constituídas a partir da estruturação de fundos de investimento, 
lastreados, por exemplo, por notas de exportação, cédula de produtor rural para exportação, e títulos de factoring. Nesses casos 
haverá supervisão do Bacen e da CVM, quando se aplicar. E, o melhor, é que as PMEs exportadoras terão formas de acesso às 
exportações, compostas por fontes públicas e privadas.    

Para enfrentar um dos pontos críticos das exportações em tempos de Covid-19 estamos expandindo a área de “Consultoria de 
trade finance da Funcex”, em especial na parte de readequação da estrutura de capital de empresas exportadoras e não exportado-
ras, e de operações estruturadas para trade finance, e finanças verdes. De fato, estamos montando, especificamente, metodologia 
composta por workshop, curso e consultoria que permita apoiar preferencialmente on-line, ou presencialmente, as empresas ex-
portadoras para que saibam apresentar bons projetos de exportação, e também mostrar dados de crédito scores consistentes, para 
terem maiores condições de acesso aos tradicionais produtos de trade finance.

Recomendamos que acompanhem as novidades da Funcex: workshops e cursos; Agência de Notícias, as mídias sociais e, sobretudo, 
continuem a prestigiar a RBCE, que este ano completa 35 anos.  Boa Leitura!  
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*Este artigo se baseia no primeiro capítulo do livro Trocando promessas por resultados: o que a integração global pode fazer pela América Latina e o 
Caribe. Editado por Mauricio Mesquita Moreira e Ernesto Stein.

Não é preciso ser muito bem informado para chegar à conclusão de que os ideais de comércio e integração, que governa-
ram as estratégias de desenvolvimento da maioria dos países da América Latina nos últimos trinta anos, estão sob ameaça. 

Os golpes foram vários.  O primeiro veio com a eleição presidencial de 2016 nos Estados Unidos — país que lide-
rou o movimento de liberalização comercial no pós-guerra — cuja nova administração passou a adotar medidas e 
propagar ideias que deixariam Jean-Baptiste Colbert orgulhoso. 

Logo depois veio o Brexit, evento que colocou em questão o projeto de integração europeu, fonte de inspiração para 
várias das iniciativas de integração latino-americanas, em particular o Mercosul. 

Como se esses golpes já não fossem sérios o suficiente, o mundo agora enfrenta uma pandemia que levou países a 
fechar fronteiras, impor restrições às exportações e a clamar por “autonomia estratégica.”

Em um momento como este é importante analisar, com base em fatos e não em sofismas, o que a liberalização do início 
dos anos 1990 — a “Grande Liberalização” — significou para o crescimento, o bem-estar e o nível de emprego na região.1

Ter clareza sobre os resultados é particularmente importante em uma região que já passou por sérios retrocessos 
populistas, como os que ocorreram nas décadas recentes na Venezuela, Argentina e Brasil. 

Grandes Expectativas

A Grande Liberalização começou com grandes expectativas em relação à capacidade da política comercial de gerar 
ganhos de bem-estar, crescimento e emprego.  Isso fica evidente nos discursos dos líderes políticos da ocasião. O 
ex-presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, por exemplo, argumentava que “o México se comprometeu a 
modernizar sua economia por meio da uma inserção efetiva nos mercados internacionais. Essa mudança exige que 

1 O termo “A Grande Liberalização” foi criado por Estevadeordal e Taylor (2013).

............................................................................



6 5Nº  143 - Abril/Maio/Junho de 2020

RBCE - A revista da 

façamos um esforço de exportação sem precedentes, uma 
vez que o comércio exterior será o principal motor de 
crescimento no desenvolvimento econômico moderno.”2

Carlos Boloña Behr — ministro das Finanças do ex-presi-
dente do Peru, Alberto Fujimori — mostrava-se igualmen-
te otimista, defendendo que “precisamente por sermos um 
país pequeno em termos econômicos, precisamos diversi-
ficar nossos mercados, ampliar a escala da nossa economia, 
aproveitar as vantagens dos mercados estrangeiros para 
crescer e acumular capital, e assim superar a pobreza e al-
cançar os níveis desejados de bem-estar e prosperidade.”3

Aqui mesmo no Brasil, o ex-presidente Collor adotou 
um tom semelhante: 

Os consumidores de nosso país já começam a sentir os 
efeitos benéficos dessa política de maior abertura de 
nossas fronteiras econômicas. Os produtos importa-
dos deixam de ser um luxo para os ricos e transformam-
-se em motivo para a redução do preço de produtos que 

vão à mesa do trabalhador...... A médio e longo prazos, 
a concorrência internacional vai permitir a construção 
de uma economia mais forte e mais bem preparada 
para atender às necessidades do povo brasileiro.4

Essa linha de argumentação persistiu durante a segun-
da década da liberalização, quando os governos fizeram 
campanha para obter a aprovação de importantes acor-
dos de livre comércio. É o caso, por exemplo, do presi-
dente da Costa Rica, Oscar Arias, que defendeu que o 
acordo com os Estados Unidos permitiria que “… os que 
hoje vêm de bicicleta, com o TLC virão de motocicleta 
BMW; os que vêm em um Hyundai, virão em um Mer-
cedes Benz. Isso é desenvolvimento.”5

O que se pode dizer dessas expectativas? Será que esta-
vam bem fundamentadas em uma sólida teoria econô-
mica e em evidências empíricas robustas? Os resultados 
corresponderam ao entusiasmo? Será que ainda são vá-
lidas hoje? 

Bem-estar: expectativas fundamentadas e validadas

Pelo menos parte das expectativas — aquelas referentes 
a ganhos imediatos de produtividade e bem-estar — es-
tavam ancoradas em mais de dois séculos de teoria de co-
mércio internacional, construída e ampliada a partir do 
princípio das vantagens comparativas de David Ricardo. 

No início dos anos 1990, os economistas já haviam iden-
tificado ainda mais razões para comerciar. Os ganhos 
adicionais viriam de pelo menos duas outras fontes: 
comércio intraindustrial e efeitos pró-concorrência. O 
primeiro — definido como trocas bilaterais de produtos 
similares, tais como carros compactos por SUVs —pro-
porcionaria benefícios para os consumidores afeitos à 
variedade, bem como para as empresas em busca de uma 
diversidade maior de insumos mais baratos.6

Os efeitos pró-concorrência surgiriam tanto do impacto 
da concorrência de importações no poder de mercado das 
empresas — limitando sua capacidade de elevar os preços 
acima dos custos — como da maior eficiência gerencial. 7

Mais recentemente um ganho extra foi acrescentado à 
lista dos benefícios do comércio internacional: o que 

............................................................................

2 GATT/1474, 1º de fevereiro de 1990. Original em espanhol.
3 Boloña Behr (1993).
4 Disponível em: http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia/ex-presidentes/fernando-collor/discursos/1990/62.pdf/view
5 Discurso do presidente Óscar Arias em 30 de maio de 2007, em Cartago, Costa Rica (La Prensa Libre). O Tratado  de Livre Comércio (TLC) entre 
Estados Unidos, América Central e República Dominicana, Cafta-DR foi finalmente aprovado em um referendo.
6 Ver Melitz e Trefler (2012) para um exame mais recente.
7 Ver Feenstra (2018).
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decorre das diferenças de produtividade entre empresas 
do mesmo setor. A lógica é que o comércio impacta ne-
gativamente empresas com baixa produtividade e desloca 
recursos para contrapartes mais competitivas, geralmente 
maiores, mais aptas a sobreviver no mercado global. Bons 
exemplos são empresas multilatinas como a Embraer do 
Brasil, a Terniun da Argentina ou o Grupo Bimbo do Mé-
xico. Esse efeito de realocação aumenta a produtividade 
média da indústria e, consequentemente, do país.8

Embora a espinha dorsal da teoria estivesse lá, a maio-
ria das evidências empíricas foi produzida depois que as 
decisões de liberalizar foram tomadas. Os pesquisado-
res se aproveitaram de um novo tesouro em evidências 
oriundas da própria experiência de liberalização na Amé-
rica Latina e Caribe e em outras partes do mundo em de-
senvolvimento.9

Nesse sentido, o engajamento nas reformas pode ser 
considerado um ato de fé. Mas foi um ato que valeu a 
pena, pelo menos para esse tipo de ganho mais imediato 
ou “estático”. Embora a ideia sedutora de que trabalha-
dores trocariam bicicletas por motocicletas BMW nun-
ca tenha se concretizado, as evidências confirmam que 
a maioria dos países da região desfrutou de melhorias 
salariais e de bem-estar tangíveis. 

Usando um exercício contrafactual, estimamos, por exem-
plo, que a maioria dos países da região, inclusive o Brasil, 
tem hoje níveis de bem-estar superiores aos que teriam se 
houvessem mantido as tarifas de importação (aplicadas) 
de 1990; um ganho mediano de bem-estar e de salário 
real de 0,2% e 0,8%, respectivamente (ver Gráfico 1).10  

É verdade que esses ganhos parecem modestos, mas eles 
se baseiam apenas na redução tarifária — a “arma” menos 
onerosa no arsenal protecionista — e ganham maior rele-
vância quando acumulados em um período de trinta anos.

Também há evidências concretas dos mecanismos por trás 
desses ganhos. Estimativas agregadas e setoriais apontam 
para o forte impacto positivo da liberalização nos fluxos 
de comércio. O aumento mediano da participação do co-
mércio no PIB na região chegou a impressionantes 28%.11 
Esse ganho ajudou a região a recuperar a maior parte das 
perdas sofridas no mercado mundial durante os anos de 
substituição de importações, mas não foi suficiente para 

que acompanhasse o rápido crescimento do comércio in-
ternacional. No entanto, esperar que a política comercial 
alcançasse sozinha esse objetivo não era realista.

As estimativas no nível de firma, por sua vez, revelam ga-
nhos substanciais de produtividade manufatureira duran-
te os anos 1990. Esses ganhos, no entanto, não parecem 
haver se sustentado durante a década de 2000, quando a 
região foi exposta à concorrência chinesa. Em uma amos-
tra de cinco países da região, o Brasil foi o único a apresen-
tar uma resposta positiva, ainda que não forte o suficiente 
para reverter um desempenho, no geral, medíocre da pro-
dutividade na indústria (ver Gráfico 2).12

GRÁFICO 1
EFEITOS NO BEM-ESTAR E NOS SALÁRIOS  
DA GRANDE LIBERALIZAÇÃO – PAÍSES  
SELECIONADOS DA AMÉRICA LATINA  
E DO CARIBE, 1990-2015 (%)

Fonte: Elaboração própria.

Nota: A simulação reflete mudanças nas tarifas aplicadas de NMF e tarifas 
preferenciais em todo o mundo. Ver detalhes em Cai e Li (2019).

............................................................................

............................................................................

8 Ver Melitz e Redding (2014).
9 Ver Goldberg e Pavcnik (2016) e Shu e Steinwender (2018) para revisões da literatura empírica. 
10 Mesquita Moreira e Stein (2020), capítulo 2. 
11 Mesquita Moreira e Stein (2020), capítulo 3.
12 Ver Mesquita Moreira e Stein (2020), capítulo 4. Os outros países foram México, Peru, Colômbia e El Salvador. 
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Produtividade: terreno menos seguro

A falta de evidências de um crescimento sustentado da pro-
dutividade chama atenção para o fato de que os líderes da 
região estavam em terreno menos seguro quando levanta-
ram a perspectiva de ganhos contínuos que poderiam, sozi-
nhos, gerar um crescimento mais rápido e sustentável. 

Vantagens comparativas e outros argumentos discutidos 
podem justificar as expectativas de um salto, mas não de 
um crescimento mais rápido da produtividade, que é um 
componente fundamental do crescimento econômico. 
Isso não quer dizer que não haja argumentos fortes que 
liguem o comércio internacional ao crescimento, mas 
estes têm nuances importantes.

Embora os economistas há séculos venham tentando 
compreender por que as nações crescem, “muitos mis-
térios persistem.”13 No entanto, é amplamente aceita 
a ideia de que o crescimento tem dois pilares mestres: 
a acumulação de capital físico, por exemplo, fábricas e 
máquinas; e a acumulação de conhecimento.

Em ambos os casos, a liberalização comercial pode ter 
um impacto positivo. Esse impacto, no entanto, geral-
mente depende das políticas, das circunstâncias e dos 
recursos produtivos dos países.

O argumento para uma maior acumulação de capital 
físico é o mais direto. A proteção aumenta o preço dos 
bens de capital — chegando a 100% no período de subs-
tituição de importações na América Latina — elevando 
custos e, consequentemente, suprimindo investimentos. 
É razoável esperar que tarifas mais baixas sobre esses 
produtos favoreçam o crescimento, como sugere a maio-
ria dos modelos de crescimento.

A acumulação de capital físico, no entanto, enfrenta re-
tornos decrescentes; há, por exemplo, um limite para o 
número de máquinas que um grupo de trabalhadores que 
cresce lentamente pode manusear.  A expectativa de um 
impacto positivo mais duradouro depende do pilar de co-
nhecimento, em que o argumento pró-comércio interna-
cional envolve muito mais mecanismos e nuances.

Ganhos de escala, efeitos pró-concorrência e externali-
dades tecnológicas são as fontes mais importantes dos 
chamados benefícios dinâmicos do comércio interna-
cional. Infelizmente, estão longe de ser uma certeza, e a 
abertura comercial pode, potencialmente, piorar a situ-
ação dos países.14

A intuição por trás dos ganhos de escala é que as empresas 
com acesso a mercados maiores têm mais incentivos para 
inovar, pois podem recuperar mais facilmente investimentos 

GRÁFICO 2
IMPACTO DA CONCORRÊNCIA CHINESA NO CRESCIMENTO DA PRODUTIVIDADE TOTAL DOS  
FATORES: ESTIMATIVAS NO NÍVEL DE EMPRESA PARA O SETOR MANUFATUREIRO, 2000-2013

Fonte: Mesquita Moreira e Stein (2020). 

Nota: O Gráfico mostra a mudança cumulativa da produtividade total dos fatores impulsionada por aumentos das importações chinesas durante 2000-
2013, exceto no Peru, cujo período começa em 2001. As barras são as estimativas pontuais e as linhas que se estendem para fora das barras são intervalos 
de confiança de 90%.

............................................................................

............................................................................
13 Helpman (2004, p. 9).
14 Ver por exemplo Grossman e Helpman (2015) e Melitz e Trefler (2012). 
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com a expansão das vendas. Por outro lado, o corte de tari-
fas também pode reduzir o mercado doméstico das empre-
sas, diminuindo, assim, os incentivos à inovação.

O efeito pró-concorrência sofre da mesma ambiguida-
de. Uma maior concorrência reduz os lucros, mas pode 
aumentar ou diminuir o incentivo para acumular co-
nhecimento, dependendo do impacto relativo nos lu-
cros atuais em comparação aos lucros pós-inovação. 

A direção do efeito possivelmente depende da distân-
cia em que as empresas locais estão da fronteira tecno-
lógica: se estiverem próximas terão um incentivo maior 
para inovar, pois pequenas melhorias provavelmente as 
tornarão competitivas; se estiverem longe da fronteira 
tecnológica, o oposto provavelmente prevalecerá.15

Os argumentos sobre externalidades tecnológicas posi-
tivas são mais claros. A intuição é baseada na ideia plau-
sível de que o conhecimento flui através de transações 
comerciais internacionais. A questão gira em torno da 
magnitude desse efeito, que provavelmente depende da 
capacidade de absorção dos países, ou seja, sua capacida-
de para aprender e assimilar novas tecnologias.

O crescimento não foi asiático, mas...

Em última análise, o impacto da liberalização no cres-
cimento é fundamentalmente uma questão empírica. 

Infelizmente, as evidências empíricas não são claras, mas 
certamente há mais razões para otimismo hoje do que 
nos anos 1990. Pesquisas anteriores sobre o nexo entre 
crescimento e comércio basearam-se em indicadores in-
diretos e muitas vezes enganosos de política comercial e, 
em geral, ignoraram o impacto de outras políticas públi-
cas e de fatores institucionais, políticos e estruturais.16

Contribuições mais recentes não apenas abordam essas 
deficiências, mas também buscam responder uma per-
gunta mais apropriada: a questão relevante não é se a 
abertura comercial pode determinar o nível de cresci-
mento de um país, que depende de uma série de outros 
fatores, mas se ela tem a capacidade de acelerar seu cres-
cimento com relação às tendências pré-reforma.17

As repostas sugerem que tarifas mais baixas, principal-
mente sobre bens de capital, aceleram significativamente 
o crescimento. Esse foi particularmente o caso da Amé-
rica Latina. Estimamos que a liberalização tenha acele-
rado o crescimento anual do PIB per capita da América 
Latina em 0,6 a 0,7 ponto percentual (p.p.), em média.18

Embora insuficiente para atender às expectativas mais otimis-
tas, esse bônus de crescimento foi suficiente para ajudar a fe-
char uma lacuna cada vez maior com relação ao desempenho 
do Leste Asiático e gerar um aumento do PIB per capita de até 
16% em duas décadas. Esse não é um tipo de ganho facilmen-
te produzido por outras políticas públicas (ver Gráfico 3).

............................................................................

GRÁFICO 3
LIBERALIZAÇÃO COMERCIAL E CRESCIMENTO DO PIB PER CAPITA –  
CENÁRIOS OBSERVADOS E HIPOTÉTICOS, AMÉRICA LATINA, 1990-2010

Fonte: Elaboração própria.

Nota: Os cenários (a) e (b) baseiam-se nos coeficientes OLS das tarifas aplicadas e nas variáveis do índice KOF de comércio, respectivamente. Para mais 
detalhes, ver texto e Merchán e Mesquita Moreira (2019).

15 Ver Aghion et al. (2005). 
16 Ver Rodríguez e Rodrik (2001) para um exame dessas tentativas.
17 Estevadeordal e Taylor (2013).
18 Merchán e Mesquita Moreira (2019).

............................................................................
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Expectativas para o emprego e a igualdade: 
caindo na real

Assim como na questão do crescimento, as expectativas 
com relação a mais empregos e igualdade repousavam 
em bases tênues. Embora tivessem como referência um 
modelo de comércio internacional bem estabelecido — 
o modelo da proporção de fatores — elas se baseavam 
em uma interpretação ingênua de um modelo que ainda 
precisava ser validado empiricamente. 

No contexto desse modelo, supôs-se que a América Lati-
na e Caribe era uma região relativamente abundante em 
mão de obra não qualificada e que, portanto, a liberali-
zação comercial traria mais empregos (não qualificados) 
e menor pobreza e desigualdade.

Havia boas razões para se acreditar que essa interpreta-
ção estava correta. A proteção costumava andar de mãos 
dadas com políticas para subsidiar o custo de capital, 
quer por meio de empréstimos subsidiados quer pelo ta-
belamento de taxas de juros, promovendo a substituição 
de trabalho por capital. Seu padrão setorial tinha mui-
tas vezes um viés pró-setores intensivos em capital, tais 
como siderúrgicas e fábricas de automóveis, à medida 
que os países entravam nos estágios mais complexos da 
substituição de importações.

A proteção também promoveu mercados oligopolistas, 
com algumas poucas empresas dominando os setores 
protegidos e se beneficiando de grandes margens de lu-
cros à custa de consumidores e empresas localizadas a ju-
sante na cadeia produtiva. Acreditava-se, também, que o 
imposto implícito sobre exportações oriundo da prote-
ção prejudicava empregos e salários, visto que as expor-
tações eram mais intensivas em mão de obra do que os 
setores em regime de substituição de importações. 

A história de sucesso do Leste Asiático nas décadas de 
1970 e 1980, liderado pelas exportações, também ali-
mentou as expectativas de mais empregos e menos de-
sigualdade.19

A realidade, no entanto, contou uma história diferen-
te, da qual o México é um bom exemplo. O país estava 
particularmente bem posicionado para tirar vantagem 
da liberalização devido aos salários relativamente baixos 
e à proximidade com os Estados Unidos. As evidências 

mostram um aumento inicial do emprego: o Nafta levou 
a um crescimento líquido estimado de 14% no emprego 
industrial formal.20

Esse crescimento, no entanto, logo perdeu fôlego pela 
emergência da China no início dos anos 2000. Sem o 
choque chinês, a estimativa é de que o emprego indus-
trial teria sido 8% maior em 2013. Com o choque, a in-
formalidade e a migração continuaram ganhando impor-
tância como margens de ajuste no mercado de trabalho 
do México durante a liberalização.21

A América Central exibiu padrões semelhantes. Apesar 
dos ganhos iniciais, El Salvador também foi profundamen-
te afetado pela concorrência asiática. O choque da China 
reduziu o crescimento do emprego industrial em pelo 
menos 4 p.p. em 2000-2013 — um número devastador, 
dado que o emprego industrial caiu 8% durante o perí-
odo. Lá, o mercado de trabalho também continuou sendo 
definido por altos níveis de informalidade e migração. 22

Na América do Sul, o bônus do emprego acabou sen-
do ainda mais efêmero e ilusório, uma vez que dotações 
consideráveis de recursos naturais pressionaram os salá-
rios e as taxas de câmbio, garantindo que um boom de 
exportação de bens intensivos em mão de obra jamais se 
materializasse. A emergência da China foi a gota d’água, 
com impactos negativos sobre o emprego industrial em 
toda a região, inclusive no Brasil.  

19 Ver Wood (1997) para um exame dos resultados do leste da Ásia.
20 Trachtenberg (2019).
21 Blyde et al. (2019b); Levy (2018).
22 Li e Mesquita Moreira (2019).

............................................................................
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A realidade também entrou em choque com os pressu-
postos da teoria sobre uma realocação tranquila de tra-
balhadores para setores com vantagem comparativa. A 
experiência variou entre países, dependendo do ambiente 
macroeconômico e das instituições no mercado de tra-
balho, mas os poucos estudos rigorosos disponíveis que 
usam dados casados de empregado-empregador sugerem 
que a realocação esteve longe de ser tranquila. As regiões 
e os segmentos mais expostos da força de trabalho enfren-
taram períodos prolongados de perdas significativas.23

Resultados pífios de emprego prepararam o terreno para 
impactos ambíguos e notadamente marginais na desi-
gualdade, que na verdade aumentou na maioria dos países 
na primeira década de liberalização. A região precisou es-
perar até os anos 2000 para ver melhorias nessa área, mas 
qual foi exatamente o papel da abertura comercial?

Os dados são limitados, mas suficientemente claros para 
sugerir que a relação entre comércio internacional e desi-
gualdade na região não se presta a generalizações. Existe, 
no entanto, um denominador comum entre os países: o 
impacto relativamente pequeno da liberalização comer-
cial. Durante os anos 1990, esta contribuiu ligeiramente 
para o aumento da desigualdade salarial na maioria dos 
países. Novas tecnologias exigiam trabalhadores qualifi-

cados e, como a substituição de importações muitas ve-
zes não foi além dos setores intensivos em mão de obra, 
a liberalização tendia a prejudicar, em vez de favorecer, a 
demanda por mão de obra não qualificada.

Durante a década de 2000, o quadro foi menos conclu-
sivo, mas as evidências apontam para um efeito no senti-
do de reduzir em vez de aumentar a desigualdade como 
resultado de quedas no custo de vida das populações 
pobres. As estimativas para o Brasil e o México sugerem 
que esses ganhos mais do que compensam eventuais 
perdas de empregos causadas pela concorrência chinesa, 
mas, nos dois casos, explicam menos de 4% da queda na 
desigualdade durante o período (Gráfico 4).

O preço de expectativas irrealistas

Esse descompasso entre expectativas e o que poderia ser 
realisticamente entregue preparou o cenário para grande 
parte da decepção, do ceticismo e da fadiga em torno da 
política comercial na região, principalmente no início dos 
anos 2000. Ao estabelecer um padrão irrealisticamente 
alto, governos e analistas tornaram a política comercial 
um alvo fácil para interesses particulares prejudicados 
pela liberalização e para aqueles ideologicamente contra 
o livre comércio. As vítimas mais imediatas foram os ga-

............................................................................

GRÁFICO 4
DIFERENÇAS NO IMPACTO DO CHOQUE CHINÊS NA RENDA REAL DAS FAMÍLIAS POBRES E RICAS, 
1995-2007 (P.P.)

............................................................................

Fonte: Equipe do BID com base em He (2019).

Nota: O Gráfico mostra a diferença do impacto do choque chinês na renda real das famílias do 10º (pobres) e do 90º percentil (ricas) da distribuição de renda. 
Um número positivo indica que o aumento (declínio) na renda das famílias pobres é maior (menor) do que o aumento (declínio) na renda das famílias ricas.

23 Ver, por exemplo, Dix-Carneiro e Kovak (2017; 2019).
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nhos de crescimento e bem-estar mais tangíveis, cuja rele-
vância foi perdida em meio ao ruído de visões grandiosas.

Mais uma vez, a retórica política é reveladora e acom-
panhou os retrocessos mais importantes de política 
comercial da região, que ocorreram em algumas das 
economias mais ricas em recursos naturais: Argentina, 
Brasil, Bolívia, Equador e Venezuela.

No Brasil, as eleições presidenciais de 2002, realizadas 
pouco mais de uma década após o país iniciar sua liberali-
zação comercial, foram vencidas por um partido político 
que acusava a abertura comercial de “destruir e vender aos 
interesses estrangeiros uma parte significativa da nossa 
indústria, particularmente o setor de bens intermediá-
rios.”24 O partido, que governou o país por 14 anos, não 
reverteu imediatamente o processo de liberalização, mas 
paralisou seu progresso por quase uma década e acabou 
adotando medidas significativas para revertê-lo.25

Na Argentina, a retórica do governo que chegou ao po-
der em 2003 foi igualmente acalorada. O argumento 
era que a liberalização comercial foi um “desastre eco-
nômico”, e que o plano era “recuperar a capacidade de 
substituir importações para impulsionar a indústria e o 
emprego locais.”26 O governo capitaneou uma das rever-
sões mais abrangentes da abertura comercial na região.

Venezuela, Bolívia e Equador expressaram uma retórica 
anticomércio semelhante, acompanhada de retrocessos 
que variaram entre totais (Venezuela, incluindo con-
troles de câmbio) a parciais (Bolívia e Equador) e que 
respingaram nas políticas de investimento estrangeiro 
direto.27 A retórica contra acordos comerciais multilate-
rais e preferenciais foi particularmente agressiva. Hugo 
Chávez, que liderou a Venezuela de 1999 a 2013, certa 
vez acusou as regras comerciais multilaterais de serem 
tendenciosas contra os “países pobres” e “uma imorali-
dade vergonhosa e monstruosa.”28

Expectativas irrealistas também levaram os governos a 
ignorar o contexto em que a liberalização estava ocor-
rendo. Ignoraram com frequência a necessidade de 
construir instituições e coalizões políticas para garantir 

a sobrevivência da reforma no longo prazo e articular 
a política comercial com outras políticas públicas nos 
mercados de bens e trabalho. 

A atitude de “abra e os ganhos virão” — a exemplo da ci-
tação bíblica “se você construir, eles virão” — não apenas 
deixou a região vulnerável a reações adversas, mas prova-
velmente minou até mesmo os ganhos mais realistas de 
produtividade, conhecimento e emprego.

Lanterna na proa: uma melhor gestão de  
expectativas

Aprender essa lição parece particularmente importan-
te em um momento em que a região enfrenta uma cri-
se econômica de proporções históricas provocada pela 
pandemia. Uma crise que ameaça ressuscitar todo tipo 
de demandas protecionistas, em casa e no exterior, em 
muitos casos travestida de argumentos para proteger os 
“nossos empregos” ou “necessidades estratégias.”

Para agravar a situação, essa crise vem num momento 
em que a região ainda estava se recuperando de retroces-
sos desastrosos e enfrentando atritos comerciais em dois 
dos seus principais mercados: Estados Unidos e China.

............................................................................

24 Resoluções de Encontros e Congressos & Programas de Governo - Partido dos Trabalhadores (www.pt.org.br)/Fundação Perseu Abramo (www.fpabra-
mo.org.br).
25 Ver Frischtak e Mesquita Moreira (2015) para detalhes das reversões da política no Brasil.
26 Disponível em: https://www.nacion.com/economia/kirchner-defiende-su-plan-economico-ante-criticas-de-oposicion/PW2VBYMSQFE4PMD-
MKW3THZTU7U/story/.
27 Para detalhes das políticas comerciais desses países durante esse período, ver Grijalva et al. (2018) para Equador, OMC (2018) para Bolívia e EIU 
(vários anos) para Venezuela.
28 Disponível em: https://www.aporrea.org/actualidad/n70329.html, 12/15/2005.
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Olhando para o futuro, a sobrevivência no longo prazo 
da abertura comercial requer um melhor entendimento 
e desenho dos seus mecanismos políticos e institucio-
nais, tema há muito negligenciado pelos governos e eco-
nomistas da região.

O histórico bastante heterogêneo de implementação da 
abertura na região está estreitamente relacionado com 
a capacidade dos países de superar dois desafios inter- 
relacionados: criar instituições de política comercial im-
permeáveis a interesses particulares; e desenvolver am-
plas coalizões pró-abertura comercial, fomentadas por 
incentivos e compensações que não distorçam o bom 
funcionamento do mercado.

A arquitetura institucional desempenha um papel im-
portante na gestão da política comercial. É melhor en-
volver na tomada de decisão atores cujos incentivos es-
tão mais alinhados à maioria da população. Isso normal-
mente significa mais poder para o Executivo, que tem 
uma visão mais ampla do que o Legislativo, onde existe 
uma forte pressão para buscar proteção para as indús-
trias em seus distritos.

No entanto, a supervisão do Congresso é essencial para 
evitar mudanças repentinas de estratégia ao longo do ci-
clo político. Nos países da região, contudo, geralmente 
há pouca supervisão do Congresso e, no âmbito do Exe-
cutivo, as decisões sempre cabem a ministérios cujas pre-
ferências estão alinhadas às daqueles que se beneficiam 
da proteção. O Brasil, com a recente criação do Ministé-
rio da Economia, é uma das poucas exceções. 

Também é provável que a formulação de políticas co-
merciais se beneficie de instituições independentes ca-
pazes de oferecer análises e conselhos sólidos, a exemplo 
da Austrália. Infelizmente, o Chile é o único país da re-
gião que seguiu esse caminho.

Construir fortes coalizões pró-abertura, por sua vez, 
implica adotar incentivos e compensações significati-
vas para amenizar os choques comerciais, sem impedir 
a realocação de capital e trabalhadores para empresas e 
setores mais competitivos.

Uma orientação útil é procurar não criar novas distor-
ções na política comercial (ou remendar antigas), ou 
apostar em subsídios ineficientes e regressivos. O foco 
deve estar na melhoria do funcionamento do mercado 
de trabalho e de outros mercados, com intervenções que 

aumentem a qualificação e a mobilidade dos trabalhado-
res e tratem de falhas de mercado bem documentadas, 
como, por exemplo, o fornecimento de bens públicos. 
É tarefa difícil ressaltar a importância de se melhorar o 
funcionamento do mercado de trabalho em uma região 
onde as imperfeições geralmente se originam nos gover-
nos (como, por exemplo, custos de demissão proibitivos) 
que, ao mesmo tempo, tendem a gastar significativamen-
te menos do que o mundo desenvolvido em políticas de 
mercado de trabalho ativas (por exemplo, treinamento) e 
passivas (por exemplo, seguro-desemprego).

A resposta não é apenas injetar mais recursos, cuja escas-
sez é crônica, mas encontrar iniciativas bem testadas que 
funcionem. As evidências empíricas ainda são poucas e 
preliminares, mas apontam para programas de recicla-
gem de curto prazo, administrados por entes privados, 
abertos a todos os trabalhadores e não apenas àqueles 
deslocados pelas importações, e bem ajustados às ne-
cessidades do mercado de trabalho. Alguns desses pro-
gramas, como aquele conduzido pelo Senai no Brasil, já 
estão produzindo resultados na região.29

Essas intervenções são necessárias não apenas para os 
choques comerciais de hoje, mas também para aqueles 
ocasionados pela rápida difusão de novas tecnologias di-
gitais e automação. Essas tecnologias prometem destruir 
vantagens comparativas e mudar a forma como bens e 
serviços são comercializados, apresentando novos desa-
fios e oportunidades para os governos.

As implicações vão muito além do mercado de trabalho. 
Os desafios incluem novos investimentos em infraestru-
tura de telecomunicações e um novo marco regulatório 
para o comércio digital e o comércio eletrônico, para 
que se abordem importantes dilemas: como melhor in-
centivar fluxos de dados transfronteiriços protegendo, 
ao mesmo tempo, a privacidade, e como garantir veloci-
dade e eficiência no processo de liberação para pequenas 
remessas de comércio eletrônico, combatendo, ao mes-
mo tempo, o comércio ilícito.

Política comercial trinta anos depois

Trinta anos depois de a região haver iniciado um amplo 
esforço de liberalização, era de se esperar que a política 
comercial se tornasse praticamente irrelevante. Apesar 
de progressos notáveis, novos desafios surgiram, en-
quanto alguns antigos se mostraram inatingíveis.

29 Blyde et al. (2019a).
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Liberalização Comercial



7 3Nº  143 - Abril/Maio/Junho de 2020

RBCE - A revista da 

Entre os novos desafios, as ameaças ao sistema de comér-
cio internacional baseado em regras são quase existen-
ciais e ganharam nova escala com a pandemia. O comér-
cio internacional não pode ser um instrumento para a 
prosperidade da região, se o mercado mundial se dividir 
em blocos balcanizados regidos pelo poder e não por re-
gras consistentes com uma economia de mercado. 

Há soluções bem conhecidas para melhorar a gover-
nança e a eficácia do sistema liderado pela Organização 
Mundial do Comércio, que incluem flexibilizar os prin-
cípios de tomada de decisão por consenso e de compro-
misso único, ao mesmo tempo que se preserva o melhor 
que o sistema tem a oferecer: os princípios de reciproci-
dade e não discriminação. A região tem grande interesse 
em garantir que essas soluções sejam testadas.

Entre os velhos desafios que persistem, a integração 
regional, que ganhou uma relevância estratégica ainda 
maior no atual ambiente de conflitos comerciais. Os 
atuais 33 acordos comerciais intrarregionais existentes 
correm o risco de se tornarem irrelevantes se não cami-
nharem para uma convergência de regras, associadas a 
um esforço para preencher a falta de acordos amplos 
entre as maiores economias da região: Argentina, Brasil 
e México. Os ganhos desse esforço não seriam desprezí-
veis — um aumento estimado de 11,6% no comércio in-
trarregional (ou US$ 20 bilhões com base em números 
de 2018) — algo que a região não pode se dar ao luxo 
de desprezar.30

Na agenda nacional, o protecionismo ainda está vivo e 
passa bem em algumas das maiores economias da região, 
inclusive Brasil, Argentina e Venezuela. A pandemia pode 
lhes dar uma custosa sobrevida. Esse desafio pode ser ven-
cido por uma combinação de acordos preferenciais (re-
gionais e globais) e de aberturas unilaterais (de preferên-
cia com o objetivo de convergir com os níveis da OCDE). 

Se barreiras comerciais tradicionais ainda são críticas 
para alguns países, reduzir os custos de comércio não 
tradicionais deve ser uma prioridade para todos os pa-
íses. A região ainda enfrenta altos custos de logística, 
informação e alfandegários. As soluções são bem conhe-
cidas e incluem medidas como: melhorar a diversidade 
modal e a eficiência das redes de transporte e fortalecer 
a gestão de riscos alfandegários. Os ganhos obtidos com 
medidas como essas, frequentemente superam aqueles 
associados à remoção de barreiras tradicionais.31

Finalmente, se uma grande lição pode ser extraída desses 
trinta anos de liberalização, ela poderia ser resumida na mes-
ma linha das reflexões de Winston Churchill sobre demo-
cracia. Indiscutivelmente, comércio e integração são a pior 
estratégia de desenvolvimento, com exceção de todas as de-
mais que foram testadas de tempos em tempos pela região.
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