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MOTIVAÇÃO

 Objetivo do indicador: subsidiar as decisões de política comercial, mais
especificamente a política de proteção tarifária aos setores.

 A assistência efetiva setorial pode ser entendida como uma estimativa do 
quanto a sociedade estaria “transferindo” para cada setor de atividade 
através do sobrepreço pago pelo produto vendido no mercado doméstico 
em função da existência de uma tarifa de importação. 

 A premissa é a de que a proteção confere aos produtores locais a 
possibilidade de fixar os preços no mercado doméstico tendo como 
referência o preço dos bens importados acrescidos do percentual da tarifa.

 A metodologia utilizada neste trabalho tem como referência o trabalho 
pioneiro desenvolvido na Austrália, ainda na década de 1970, pela 
Industries Assistence Commission. Atualmente, as estimativas estão a 
cargo da Productivity Commission, órgão de pesquisa independente do 
Governo australiano  



MOTIVAÇÃO

 Indicador originário do conceito de tarifa efetiva,  que é a diferença entre a 
tarifa aplicada sobre o produto final e as tarifas incidentes sobre os
insumos utilizados para a fabricação do produto final

 O indicador é mais completo do que a tarifa efetiva, pois:
(i) utiliza dados de produção, exportação, importação e consumo 

intermediário medidos a preços correntes, levando em conta a relevância 
de cada um desses componentes na estrutura de produção e de custos 
de cada setor;

(ii) leva em conta as variações de preços relativos ao se comparar o 
indicador de assistência em dois momentos distintos do tempo, pois 
trabalha com dados calculados a preços correntes; 

(iii) considera que a proteção efetiva é diferente se a produção é exportada 
ou vendida internamente; e 

(iv) permite calcular o valor (em reais) da assistência dada a cada setor, e não 
apenas um percentual de proteção ou assistência.



METODOLOGIA

 Premissa fundamental: a proteção confere aos produtores locais a 
possibilidade de aderir a uma regra de paridade dos preços de 
importação de Eastman-Stykolt (1967), ou seja, permite adotar uma 
regra de precificação como referência ao preço de importados no 
mercado doméstico, ampliando o seu nível de markup.

=> Regra de maximização de lucro da empresas.

 Em outras palavras, o preço doméstico de um bem comercializável 
tende a ser igual ao preço do bem importado acrescido da tarifa de 
importação.

 Portanto, o valor da produção doméstica dos bens (e também do 
consumo intermediário e das vendas no mercado doméstico), 
conforme medidos nas Contas nacionais, incorpora o sobrepreço
referente à tarifa de importação.



METODOLOGIA

 A magnitude da assistência efetiva de cada setor é calculada por 
meio de indicadores que expressam a alteração no valor da 
produção doméstica, líquido de impostos indiretos, que ocorreria 
se fossem removidas todas as tarifas de importação – o que os 
australianos chamam de “valor não assistido”. 

 As medidas de proteção permitem realizar análises comparativas 
entre os níveis de assistência aos setores produtivos na economia 
brasileira, identificando onde se localizariam as maiores distorções 
na estrutura de preços relativos e até na alocação de recursos no 
sistema produtivo.



METODOLOGIA

1. Etapas de cálculo
 Assistência bruta – estimativa da assistência recebida pelo setor por

conta da proteção gerada pelas tarifas incidentes sobre os bens 
produzidos pelo setor.

 Desincentivo ao setor – estimativa dos custos adicionais que cada 
setor tem na aquisição de insumos intermediários (nacionais e 
importados) em função da existência de uma tarifa de importação 
sobre esses bens.

 Assistência efetiva – assistência bruta menos o desincetivo ao setor.

 Indicador de assistência efetiva – assistência efetiva dividida pelo
valor adicionado de livre-comércio do setor (que é o VA calculado
com VBP e CI a preços básicos descontados da margem referente às
tarifas de importação).



METODOLOGIA

2. Dados utilizados
 Principal fonte: Tabelas auxiliares da Matriz Insumo-Produto do 

IBGE, dos anos de 2010 e 2015.

 Essas tabelas fornecem informações detalhadas, da estrutura de 
custos, produção e demanda por setor de atividade, inclusive da 
utilização de insumos importados por cada setor.

 As principais variáveis setoriais retiradas diretamente da MIP foram: 
Valor Bruto da Produção (VBP), Valor Adicionado (VA), custos 
líquidos de impostos de insumos domésticos e importados, 
valorados a preço básico, e custos de impostos indiretos.



METODOLOGIA

2. Dados utilizados
 Tarifas:

(i) Levantamento das tarifas aplicadas em 2010 e 2015, incluindo 
aquelas incluídas nas listas de exceções do Mercosul.

(ii) Tradutor do IBGE para correlacionar cada item da NCM com cada 
produto (127) da matriz.

(iii) Cálculo da média simples das tarifas das NCM relacionadas a cada 
produto.

(iv) Tarifas por setor calculadas como média ponderada das tarifas 
referente a cada produto da matriz, com a ponderação dada pela 
participação de cada produto no valor total da produção de cada 
setor (a partir da tabela de Recursos de bens e serviços da matriz).



METODOLOGIA

3. Assistência bruta

tj - tarifa média de importação do setor

VBPj - valor bruto da produção do setor a preços básicos

Xj - exportações do setor

Premissa: exportações são realizadas a preços internacionais, portanto 
não se beneficiam do sobrepreço propiciado pela tarifa.

𝐀𝐀𝐀𝐀𝐣𝐣 = 𝐭𝐭𝐣𝐣.
𝐕𝐕𝐀𝐀𝐕𝐕𝐣𝐣 − 𝐗𝐗𝐣𝐣
𝟏𝟏 + 𝐭𝐭𝐣𝐣



METODOLOGIA

4. Desincentivo ao setor

𝐃𝐃𝐃𝐃𝐣𝐣 = �𝐭𝐭𝐢𝐢
𝐂𝐂𝐢𝐢

𝟏𝟏 + 𝐭𝐭𝐢𝐢
+ �𝐭𝐭𝐩𝐩𝐢𝐢𝐌𝐌𝐢𝐢

Ci - uso de insumos intermediários do produto i pelo setor j a preço 
básico; 

Mi - importação do setor do insumo i pelo setor j

ti - tarifa média de importação do produto i

=> O último elemento do lado direito refere-se, na verdade, no valor 
total dos impostos pagos pelo setor j na importação do produto i, que é 
obtido diretamente da MIP.



METODOLOGIA

5. Assistência efetiva

𝐀𝐀𝐀𝐀𝐣𝐣 =
𝐀𝐀𝐀𝐀𝐣𝐣 − 𝐃𝐃𝐃𝐃𝐣𝐣

𝐕𝐕𝐀𝐀
=

𝐀𝐀𝐀𝐀𝐣𝐣 − 𝐃𝐃𝐃𝐃𝐣𝐣
𝐕𝐕𝐀𝐀𝐕𝐕𝐣𝐣 − 𝑿𝑿
𝟏𝟏 + 𝒕𝒕𝒋𝒋

+ 𝐗𝐗 − ∑ 𝐂𝐂𝐢𝐢
𝟏𝟏 + 𝐭𝐭𝐢𝐢

− ∑𝐌𝐌𝐢𝐢

VA – valor adicionado de livre comércio, ou seja, o que considera o VBP 
e o consumo intermediário a preços internacionais, sem o sobrepreço
associado à tarifa de importação.



RESULTADOS

A assistência efetiva ao setor vai ser tão maior quanto:
 maior a tarifa de importação do setor;

 menores as tarifas incidentes sobre os produtos utilizados como
insumos;

 menores forem as exportações como proporção do VBP (pois as
exportações são vendidas a preços internacionais);

 menor for o valor adicionado como proporção do VBP.

 maior for a relação entre os preços dos bens finais e os preços dos
bens intermediários.

Serviços:

 Em geral assistência efetiva negativa, pois não incidem tarifas na
produção mas consomem insumos industriais com tarifa.



RESULTADOS

Assistência efetiva, assistência bruta e desincentivo ao setor 
Total e segundo ramos de atividade – 2015 (em R$ Milhões e %)

Fonte: Elaboração dos autores com base em dados do IBGE e do MDIC.

Ramos de atividade da MIP

Indicador de 
Assistência 

efetiva (em % 
do VA)

Assistência 
efetiva (em 
R$ milhões)

Assistência 
Bruta (em R$ 

milhões)

Desincentivo 
ao setor (em 
R$ milhões)

Total 2,4% 130.877 270.951 140.073
Agropecuária 3,7% 9.957 16.370 6.413
Indústria extrativa -1,1% -1.327 1.034 2.361
Indústria de transformação 26,6% 149.996 228.161 78.165
Construção -4,5% -15.635 7 15.642
Serviços -0,3% -12.114 25.379 37.493 



RESULTADOS

Gráfico 1.1
Indicador de assistência efetiva, segundo setores – 2015 (em %)

Fonte: Elaboração dos autores com base em dados do IBGE e do MDIC.



RESULTADOS

Gráfico 1.2
Indicador de assistência efetiva, segundo setores – 2015 (em %)

Fonte: Elaboração dos autores com base em dados do IBGE e do MDIC.



RESULTADOS

Tabela 1
Assistência efetiva, assistência bruta e desincentivo ao setor, 

segundo setores – 2015 (em R$ Milhões e %)

(cont.)
Fonte: Elaboração dos autores com base em dados do IBGE e do MDIC.

Setores de atividade da MIP
Assistência 
efetiva (em 
R$ milhões)

Indicador de 
Assistência 

efetiva (em % 
do VA)

Assistência 
Bruta (em R$ 

milhões)

Desincentivo 
ao setor (em 
R$ milhões)

Automóveis, caminhões e ônibus 18.745 203,1% 27.388 8.644
Abate e produtos de carne,  laticínio e pesca 13.888 42,4% 20.184 6.296
Outros produtos alimentares 13.359 33,0% 21.408 8.048
Vestuário e acessórios 10.406 61,5% 14.551 4.145
Bebidas 7.890 45,1% 10.767 2.877
Produtos de metal 7.575 25,8% 10.996 3.421
Móveis e indústrias diversas 7.122 27,3% 9.369 2.246
Borracha e plástico 6.463 28,7% 10.955 4.493
Informática, produtos eletrônicos e ópticos 6.043 54,5% 7.981 1.939
Agricultura 6.026 3,6% 10.332 4.306
Têxteis 5.705 61,4% 8.382 2.677
Máquinas e equipamentos mecânicos 5.570 15,7% 10.111 4.541
Prod. de minerais não-metálicos 4.957 19,5% 6.726 1.769
Máquinas e equipamentos elétricos 4.865 34,0% 7.754 2.888
Ferro-gusa/ferroligas, siderurgia e tubos de aço 4.748 24,0% 6.195 1.448
Defensivos, desinf., tintas e químicos diversos 4.499 34,4% 6.542 2.042
Químicos, resinas e elastômeros 4.458 17,1% 7.040 2.582 



RESULTADOS

Tabela 1
Assistência efetiva, assistência bruta e desincentivo ao setor, 

segundo setores – 2015 (em R$ Milhões e %)
(cont.)

Fonte: Elaboração dos autores com base em dados do IBGE e do MDIC.

Setores de atividade da MIP
Assistência 
efetiva (em 
R$ milhões)

Indicador de 
Assistência 

efetiva (em % 
do VA)

Assistência 
Bruta (em R$ 

milhões)

Desincentivo 
ao setor (em 
R$ milhões)

Peças e acessórios para veículos 3.787 22,7% 7.166 3.379
Biocombustíveis 3.487 57,1% 3.835 349
Celulose e papel 3.292 14,9% 4.982 1.691
Prod. de limpeza, cosméticos e higiene 2.945 42,9% 4.488 1.543
Açúcar 2.881 50,1% 3.097 217
Farmoquímicos e farmacêuticos 2.561 11,6% 3.226 664
Pecuária 2.294 3,1% 4.208 1.914
Calçados e couro 2.267 18,3% 4.376 2.109
Prod. f lorestal; pesca e aquicultura 1.638 7,0% 1.830 193
Metalurgia de metais não-ferrosos 1.551 12,0% 2.398 847
Impressão e reprodução de gravações 1.320 17,4% 1.816 496
Produtos da madeira 888 9,0% 1.544 656
Produtos do fumo 649 16,8% 1.100 451
Outros equipamentos de transporte 427 3,2% 2.244 1.817
Carvão mineral e minerais não-metálicos 382 4,2% 706 324
Extração de min. metálicos não-ferrosos -15 -0,3% 191 206
Extração de minério de ferro -367 -1,4% 123 490
Extração de petróleo e gás -1.326 -1,6% 14 1.340
Refino de petróleo e coquerias -2.348 -3,1% 1.542 3.889



RESULTADOS

Tabela 2
Assistência efetiva, tarifa nominal, exportação e valor 

adicionado, segundo setores – 2015 (em %)

(cont.)
Fonte: Elaboração dos autores com base em dados do IBGE e do MDIC.

Setores de atividade da MIP
Indicador de 
Assistência 

efetiva

Tarifa 
nominal 

média (em %)

Exportação/
VBP (em %)

VA/VBP 
(em %)

Automóveis, caminhões e ônibus 203,1% 29,3 17,4 6,3
Vestuário e acessórios 61,5% 32,5 3,2 27,6
Têxteis 61,4% 23,7 5,7 20,0
Biocombustíveis 57,1% 11,8 15,3 14,2
Informática, produtos eletrônicos e ópticos 54,5% 11,0 5,7 13,0
Açúcar 50,1% 13,3 45,3 12,0
Bebidas 45,1% 17,3 4,7 22,9
Prod. de limpeza, cosméticos e higiene 42,9% 14,1 10,5 17,0
Abate e produtos de carne,  laticínio e pesca 42,4% 11,0 20,5 12,8
Defensivos, desinf., tintas e químicos diversos 34,4% 10,7 9,4 17,6
Máquinas e equipamentos elétricos 34,0% 14,1 12,8 19,9
Outros produtos alimentares 33,0% 11,1 15,6 16,0
Borracha e plástico 28,7% 13,5 9,2 22,3
Móveis e indústrias diversas 27,3% 16,8 7,4 37,1
Produtos de metal 25,8% 15,1 8,4 32,2
Ferro-gusa/ferroligas, siderurgia e tubos de aço 24,0% 10,7 36,8 19,5
Peças e acessórios para veículos 22,7% 15,0 22,1 23,7



RESULTADOS

Tabela 2
Assistência efetiva, tarifa nominal, exportação e valor 

adicionado, segundo setores – 2015 (em %)
(cont.)

Fonte: Elaboração dos autores com base em dados do IBGE e do MDIC.

Setores de atividade da MIP
Indicador de 
Assistência 

efetiva

Tarifa 
nominal 

média (em %)

Exportação/
VBP (em %)

VA/VBP 
(em %)

Prod. de minerais não-metálicos 19,5% 9,0                  8,7                28,3           
Calçados e couro 18,3% 17,8                28,0              30,8           
Impressão e reprodução de gravações 17,4% 10,4                1,0                38,9           
Químicos, resinas e elastômeros 17,1% 5,9                                 13,0 17,9           
Produtos do fumo 16,8% 16,3                47,9              25,6           
Máquinas e equipamentos mecânicos 15,7% 11,6                19,3              29,5           
Celulose e papel 14,9% 10,1                32,3              27,6           
Metalurgia de metais não-ferosos 12,0% 7,9                  42,9              22,5           
Farmoquímicos e farmacêuticos 11,6% 6,4                  7,1                38,0           
Produtos da madeira 9,0% 8,7                  27,4              37,3           
Prod. f lorestal; pesca e aquicultura 7,0% 6,5                  6,8                72,1           
Carvão mineral e minerais não-metálicos 4,2% 4,1                  9,4                46,4           
Agricultura 3,6% 5,6                  36,5              54,4           
Outros equipamentos de transporte 3,2% 11,2                56,3              26,0           
Pecuária 3,1% 3,3                  4,3                54,6           
Extração de min. metálicos não-ferrosos -0,3% 2,5                  51,2              31,3           
Extração de minério de ferro -1,4% 2,0                  88,1              48,6           
Extração de petróleo e gás -1,6% 0,0                  22,5              47,0           
Refino de petróleo e coquerias -3,1% 0,4                  4,1                20,0           



RESULTADOS

Tabela 3
Assistência efetiva, assistência bruta e desincentivo ao setor, 

segundo setores – 2010 (em R$ Milhões e %)

(cont.)
Fonte: Elaboração dos autores com base em dados do IBGE e do MDIC.

Setores de atividade da MIP
Indicador de 
Assistência 

efetiva

Assistência 
efetiva (em 
R$ milhões)

Assistência 
Bruta (em R$ 

milhões)

Desincentivo 
ao setor (em 
R$ milhões)

Automóveis, caminhões e ônibus 111,8% 23.044 32.160 9.117
Têxteis 69,0% 5.072 7.377 2.305
Vestuário e acessórios 56,0% 8.601 11.636 3.035
Abate e produtos de carne,  laticínio e pesca 48,2% 7.999 11.371 3.373
Bebidas 44,5% 5.891 7.808 1.916
Outros produtos alimentares 41,8% 8.931 13.425 4.494
Ferro-gusa/ferroligas, siderurgia e tubos de aço 38,6% 5.467 7.363 1.896
Defensivos, desinf., tintas e químicos diversos 36,8% 2.874 4.063 1.189
Máquinas e equipamentos elétricos 34,8% 4.247 6.667 2.420
Informática, produtos eletrônicos e ópticos 34,7% 4.254 5.600 1.346
Biocombustíveis 34,3% 1.517 1.702 185
Prod. de limpeza, cosméticos e higiene 32,8% 2.002 2.861 859
Açúcar 29,4% 2.425 2.672 247
Borracha e plástico 27,0% 4.992 8.073 3.081
Móveis e indústrias diversas 26,0% 5.145 6.762 1.617
Produtos de metal 25,0% 6.371 9.416 3.045
Peças e acessórios para veículos 24,8% 5.225 9.255 4.030
Produtos do fumo 23,9% 755 1.199 444



RESULTADOS

Tabela 3
Assistência efetiva, assistência bruta e desincentivo ao setor, 

segundo setores – 2010 (em R$ Milhões e %)
(cont.)

Fonte: Elaboração dos autores com base em dados do IBGE e do MDIC.

Setores de atividade da MIP
Indicador de 
Assistência 

efetiva

Assistência 
efetiva (em 
R$ milhões)

Assistência 
Bruta (em R$ 

milhões)

Desincentivo 
ao setor (em 
R$ milhões)

Metalurgia de metais não-ferosos 21,5% 1.522 2.053 531
Calçados e couro 21,3% 2.003 3.516 1.513
Impressão e reprodução de gravações 21,0% 1.382 1.742 360
Químicos, resinas e elastômeros 20,3% 3.015 4.621 1.607 
Celulose e papel 19,3% 2.784 4.193 1.410
Prod. de minerais não-metálicos 16,8% 3.476 4.675 1.199
Máquinas e equipamentos mecânicos 16,7% 4.850 8.807 3.957
Outros equipamentos de transporte 13,1% 1.225 2.325 1.099
Farmoquímicos e farmacêuticos 11,2% 2.058 2.295 237
Produtos da madeira 10,8% 910 1.435 525
Prod. f lorestal; pesca e aquicultura 7,0% 1.002 1.094 92
Carvão mineral e minerais não-metálicos 5,1% 345 578 234
Agricultura 4,3% 4.311 6.139 1.828
Pecuária 3,4% 1.568 2.662 1.094
Extração de min. metálicos não-ferrosos 0,9% 34 151 116
Extração de minério de ferro -0,8% -297 117 414
Extração de petróleo e gás -1,3% -884 14 899
Refino de petróleo e coquerias -1,7% -774 623 1.397



RESULTADOS

Tabela 4
Comparação entre os indicadores de assistência efetiva, tarifa nominal, exportação e 

valor adicionado, segundo setores – 2010 e 2015 (em % e p.p.)

(cont.)
Fonte: Elaboração dos autores com base em dados do IBGE e do MDIC.

Setores de atividade da MIP

Indicador de 
Assist. 

Efetiva 2010 
(em %)

Indicador de 
Assist. 

Efetiva 2015 
(em %)

Diferença 
Assist. 

Efetiva 2010-
2015 (p.p.)

Diferença 
Tarifa 

nominal 
(p.p.)

 Diferença 
Exportação/
VBP (p.p.)

Diferença 
VA/VBP 
(p.p.)

Automóveis, caminhões e ônibus 111,8% 203,1% 91,2               (0,2)               7,38              (6,83)            
Biocombustíveis 34,3% 57,1% 22,9               2,7                (1,04)             (3,96)            
Açúcar 29,4% 50,1% 20,7               0,9                (0,28)             (6,61)            
Informática, produtos eletrônicos e ópticos 34,7% 54,5% 19,8               0,6                (1,96)             (6,03)            
Impressão e reprodução de gravações 0,0% 17,4% 17,4               10,4              1,04              38,93           
Prod. de limpeza, cosméticos e higiene 32,8% 42,9% 10,1               0,8                1,94              (5,98)            
Produtos da madeira 0,0% 9,0% 9,0                 8,7                27,43            37,30           
Vestuário e acessórios 56,0% 61,5% 5,5                 (0,1)               0,77              (4,06)            
Prod. de minerais não-metálicos 16,8% 19,5% 2,7                 0,6                2,97              (3,95)            
Peças e acessórios para veículos 24,8% 22,7% 2,1                 (0,5)               7,21              (2,42)            
Borracha e plástico 27,0% 28,7% 1,7                 (0,1)               1,93              (3,21)            
Móveis e indústrias diversas 26,0% 27,3% 1,3                 0,3                1,62              (1,98)            
Produtos de metal 25,0% 25,8% 0,7                 0,0                2,94              (1,33)            
Bebidas 44,5% 45,1% 0,6                 (0,6)               1,64              (2,06)            
Farmoquímicos e farmacêuticos 11,2% 11,6% 0,4                 0,0                1,57              (6,97)            
Prod. f lorestal; pesca e aquicultura 7,0% 7,0% 0,0                 0,6                3,81              1,47             



RESULTADOS

Tabela 4
Comparação entre os indicadores de assistência efetiva, tarifa nominal, exportação e 

valor adicionado, segundo setores – 2010 e 2015 (em % e p.p.)
(cont.)

Fonte: Elaboração dos autores com base em dados do IBGE e do MDIC.

Setores de atividade da MIP

Indicador de 
Assist. 

Efetiva 2010 
(em %)

Indicador de 
Assist. 

Efetiva 2015 
(em %)

Diferença 
Assist. 

Efetiva 2010-
2015 (p.p.)

Diferença 
Tarifa 

nominal 
(p.p.)

 Diferença 
Exportação/
VBP (p.p.)

Diferença 
VA/VBP 
(p.p.)

Pecuária 3,4% 3,1% (0,3)               (0,1)               0,6               (1,4)               
Extração de petróleo e gás -1,3% -1,6% (0,3)               (0,0)               (1,9)              (11,1)             
Extração de minério de ferro -0,8% -1,4% (0,7)               0,0                 (1,4)              (18,6)             
Agricultura 4,3% 3,6% (0,7)               0,7                 15,8             (5,5)               
Máquinas e equipamentos elétricos 34,8% 34,0% (0,8)               (0,3)               3,1               (0,9)               
Carvão mineral e minerais não-metálicos 5,1% 4,2% (0,9)               (0,2)               3,1               0,5                 
Máquinas e equipamentos mecânicos 16,7% 15,7% (1,0)               (0,0)               5,7               (0,2)               
Extração de min. metálicos não-ferrosos 0,9% -0,3% (1,2)               0,2                 17,8             (6,4)               
Refino de petróleo e coquerias -1,7% -3,1% (1,4)               0,1                 (1,1)              (0,1)               
Defensivos, desinf., tintas e químicos diverso 36,8% 34,4% (2,4)               0,2                 (0,2)              1,0                 
Calçados e couro 21,3% 18,3% (3,0)               (0,0)               7,5               (1,3)               
Químicos, resinas e elastômeros 20,3% 17,1%                 (3,1)                 (0,4)                 0,9                  1,1 
Celulose e papel 19,3% 14,9% (4,4)               (0,4)               10,9             1,9                 
Abate e produtos de carne,  laticínio e pesca 48,2% 42,4% (5,8)               (0,1)               2,8               0,8                 
Produtos do fumo 23,9% 16,8% (7,1)               0,3                 12,7             2,0                 
Têxteis 69,0% 61,4% (7,6)               0,1                 1,0               1,8                 

Outros produtos alimentares 41,8% 33,0% (8,8)               0,1                 3,3               2,1                 
Metalurgia de metais não-ferosos 21,5% 12,0% (9,5)               (0,6)               12,3             3,8                 
Outros equipamentos de transporte 13,1% 3,2% (9,9)               0,2                 27,5             (2,4)               
Ferro-gusa/ferroligas, siderurgia e tubos de a 38,6% 24,0% (14,7)             (0,3)               18,4             4,0                 



PRÓXIMOS PASSOS

 Estimativa da assistência por meio de subsídios:
 Financeiros (principalmente BNDES)

 Orçamentários

 Outros.

 Estimativa da assistência por meio de barreiras não-
tarifárias:
 Como “tarificar” barreiras?

 Estimativas anuais:
 “Construir” MIP´s para os anos intermediários.



Obrigado!
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