
INTRODUÇÃO

A participação do Brasil nas exportações mundiais vem apresentando uma tendência 
decrescente no período mais recente. De fato, enquanto o país era responsável por 
1,57% das exportações mundiais em 2012, esse percentual se mostrou equivalente 
a 1,41% em 2016, após ter caído a 1,26% em 2015.1 Dessa forma, a questão 
que se coloca é até que ponto esta regressão no desempenho relativo do país seria 
consequência de uma ineficácia da política comercial brasileira ou, na verdade, 
resultaria de fatores exógenos? A adequada resposta a esta pergunta serve, então, 
como um importante insumo à formulação de políticas futuras.

Da mesma forma, é notória a estagnação da produtividade da economia bra-
sileira ao longo das últimas décadas. Por exemplo, conforme mostrado no terceiro 
capítulo deste livro, a indústria brasileira apresentou uma retração média de 0,22% 
ao ano (a.a.) em sua produtividade do trabalho no período compreendido entre 
1999 e 2012. Podemos questionar até que ponto a política comercial brasileira foi 
determinante para este fraco desempenho? Novamente, a resposta a esta pergunta 
é relevante para se avaliar a necessidade ou não de uma revisão dessa política para 
a devida reversão da estagnação da produtividade por parte da economia brasileira.

Nesse sentido, este livro, no decorrer de seus onze capítulos, tem justamente 
o objetivo de fornecer evidências empíricas que auxiliem tanto a apresentação de 
respostas às citadas indagações quanto a proposição de eventuais revisões na política 
comercial brasileira. No capítulo 1, Marta Castilho e Pedro Miranda analisam a 
evolução recente da estrutura tarifária brasileira. Como forma de contribuir para o 
debate a respeito do perfil da proteção comercial na economia brasileira, os auto-
res comparam a estrutura tarifária nacional com aquela de um grupo selecionado 
de países em desenvolvimento – Coreia do Sul, México, Rússia, Índia, China e 
África do Sul. Mostram que um aspecto evidente da estrutura tarifária brasileira 
é a presença de seletividade. Assim, tanto a tarifa nominal quanto a efetiva apre-
sentam diferenças significativas entre setores e produtos, denotando as diferenças 
de incentivos que regem o instrumento tarifário.

No capítulo 2, Emerson Luiz Gazzoli e Alexandre Messa procuram avaliar 
os efeitos da política tarifária sobre a produtividade das empresas brasileiras. Mais 
precisamente, os autores estimam, para o período 1997-2007, os efeitos de variações 
tarifárias sobre a produtividade das firmas brasileiras, procurando isolar os efeitos 
das tarifas de importação de produtos e de insumos. Os resultados demonstram 

1. Esses percentuais foram obtidos a partir de dados do United Nations Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade).
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que a redução das tarifas de insumos produz um aumento significativo da produ-
tividade. De fato, uma redução na tarifa de insumos de 1 ponto percentual (p.p.) 
aumentaria a produtividade das firmas em 1,7%, sendo este número de 2,07% 
para empresas que possuem alguma atividade importadora. 

No capítulo 3, de forma complementar ao capítulo anterior, Alexandre Messa 
investiga o impacto das barreiras tarifárias e não tarifárias sobre a produtividade 
da indústria brasileira. O autor mostra, em primeiro lugar, que, no período 1999 
-2012, a indústria apresentou uma queda em sua produtividade do trabalho 
equivalente a, em média, 0,22% a.a. Em segundo, identifica que o principal fator 
para esta queda tem sido o aumento das barreiras não tarifárias observado na quase 
totalidade dos setores, mais do que compensando o efeito positivo sobre a produti-
vidade exercido pela maior intensidade de capital. O autor destaca ainda que esses 
resultados levantam uma questão importante no que diz respeito à produtividade 
dos investimentos na economia brasileira.

Os três capítulos seguintes são dedicados à economia política da política co-
mercial. No capítulo 4, Renato Baumann e Alexandre Messa procuram entender 
as decisões da política comercial externa brasileira entre 2005 e 2013. Os autores 
identificam uma influência grande – quando se compara a outros países, e mesmo 
ao Brasil em outros períodos – do lobby de empresas sobre as decisões do governo. 
Além disso, notam uma inflexão na política comercial por volta de 2009, com um 
aumento significativo do peso do lobby.

Por sua vez, no capítulo 5, Ivan T. M. Oliveira analisa os determinantes es-
truturais da política comercial brasileira no cenário da crise econômico-financeira 
mundial de 2008, tendo em vista a importância crescente do Brasil na conjuntura 
regional e mundial e o papel do protecionismo em sua política comercial externa. 
Oliveira destaca o impacto da crise internacional sobre a agenda de prioridades 
e os mecanismos comerciais de proteção em uso no Brasil no imediato pós-crise, 
buscando examinar continuidades e mudanças na política comercial externa bra-
sileira, bem como identificar explicações possíveis a partir da análise da economia 
política da proteção. 

No capítulo 6, Bruno César Araújo analisa o impacto dos fluxos comerciais 
sobre a desigualdade salarial na economia brasileira. O autor ressalta que, em 
consonância com diversos países em desenvolvimento, a abertura econômica da 
década de 1990 foi contemporânea ao aumento da desigualdade salarial no Brasil. 
Araújo afirma ainda que o fato de importações, assim como exportações, atuarem 
como indutores da desigualdade no mercado de trabalho, explicando a tradicional 
oposição de certos setores da sociedade a uma abertura econômica mais ampla, 
merece consideração por parte dos negociadores internacionais e dos formuladores 
de políticas públicas.
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No capítulo 7, Alexandre Messa investiga os efeitos da taxa de câmbio sobre 
a perda de participação da indústria no produto interno bruto (PIB) brasileiro. 
Para isso, primeiramente, o autor constrói uma taxa efetiva de câmbio para cada 
setor, a três dígitos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (Cnae), 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em seguida, utilizando 
as taxas efetivas de câmbio setoriais, Messa examina os efeitos destas sobre a pro-
babilidade de morte das firmas e seus níveis de escala. Os resultados encontrados 
permitem concluir que o efeito da taxa de câmbio sobre ambas as variáveis teria 
sido insignificante. Assim, o autor conclui que as causas da perda de competitivi-
dade da indústria ao longo das duas últimas décadas devem ser buscadas em outros 
fatores que não a taxa de câmbio.

No capítulo 8, Raquel Araujo de Almeida e Alexandre Messa procuram avaliar 
os impactos das medidas antidumping aplicadas pelo governo brasileiro sobre as 
importações e a produção doméstica. Mais precisamente, analisando as medidas 
aplicadas entre 1998 e 2013, são identificados os efeitos das medidas sobre, em 
termos de quantidade e valor, as importações dos países-alvo das medidas, as 
importações dos demais países, o nível de produção doméstica do produto em 
questão, e, finalmente, o nível de produção doméstica dos setores que utilizam os 
respectivos produtos como insumos. Os resultados permitem concluir, antes de 
tudo, que a abertura de investigação antidumping costuma ser solicitada como reação 
a um aumento significativo das importações a partir dos países-alvo. Porém, uma 
vez aplicada a medida, os impactos sobre a produção doméstica e a quantidade de 
importações são nulos. De fato, o único efeito significativo identificado seria um 
aumento no valor das importações dos países-alvo, concomitante a uma estabili-
dade dessas importações em termos de quantidade. Assim, os resultados obtidos 
indicam que o único efeito significativo residiria em um aumento nos preços das 
importações dos países-alvo, possivelmente como reação à abertura de investigação.

O capítulo 9 é dedicado ao comércio internacional de serviços de transporte. 
Mais precisamente, como motivação, Alexandre Messa parte do acordo bilateral 
entre Brasil e Chile, assinado em 1974, que restringe o transporte marítimo 
de mercadorias entre os dois países a navios de bandeira brasileira ou chilena.  
O autor investiga então a estrutura competitiva e a formação de preços do setor de 
transporte marítimo, com especial ênfase ao mercado envolvendo a rota comercial 
entre Brasil e Chile. Messa conclui que as empresas que operam nessa rota detêm 
um poder de mercado superior ao da média das demais rotas. Em seguida, investiga 
os impactos sobre os fluxos comerciais consequentes de uma remoção do poder 
de mercado extraordinário das empresas que operam na rota entre Brasil e Chile. 
Os resultados obtidos mostram que, neste caso, as exportações brasileiras para o 
Chile apresentariam um crescimento de 6,12%, enquanto as exportações chilenas 
para o Brasil teriam um aumento de 12,81%. 
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No capítulo 10, Israel de Oliveira Andrade, Edison Benedito da Silva Filho e 
Alixandro Werneck Leite investigam a trajetória do investimento estrangeiro direto 
(IED) no Brasil ao longo dos últimos dez anos, e sua relevância para a política 
comercial do país. Com esse propósito, os autores, em primeiro lugar, levantam 
as principais mudanças no marco regulatório em áreas como câmbio, tributação 
e controle de capitais, que teriam impactado a entrada dos recursos no país. Em 
segundo, Andrade, Silva Filho e Leite comparam o movimento do IED com os 
fluxos de comércio do Brasil com o mundo, de modo a avaliar se o IED desem-
penhou um papel decisivo para expandir e aprofundar as relações comerciais do 
país no período. Nesse sentido, os autores concluem que a maior parte do IED 
recebido pelo Brasil no período recente se destina à exploração de bens primários 
(sobretudo, minério de ferro, óleo e gás e soja) ou a atender ao mercado consumi-
dor do país. Em razão deste padrão de especialização produtiva, que se acentuou 
na última década na esteira da ampliação das relações comerciais com a China, a 
atratividade do país aos investidores estrangeiros teria sido fortemente influenciada 
pela expectativa de crescimento do PIB e pelo preço internacional das commodities.

Finalmente, no capítulo 11, Alexandre Messa examina os efeitos do Progra-
ma de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de 
Veículos Automotores (Inovar-Auto) sobre os fornecedores às empresas fabricantes 
de veículos automotores. Esta política, entre outras medidas, instituiu a concessão 
de créditos tributários para empresas do setor automotivo que, em ao menos 80% 
dos veículos fabricados, utilizarem algo em torno de 85% do valor destes fabrica-
dos nacionalmente. O autor conclui que os resultados obtidos não corroboram a 
hipótese de que essa política de conteúdo local tenha exercido um efeito positivo 
sobre a demanda por trabalho.

Para concluir, é importante salientar que, dada a restrição de recursos huma-
nos, este livro não teve a pretensão de ser exaustivo. Assim, por um lado, alguns 
temas não foram objeto de estudo, tais como a política de acordos comerciais e 
os regimes de desoneração tributária voltados às exportações; por outro, certos 
temas mereceriam investigações mais aprofundadas, como os impactos de outros 
tipos de barreiras não tarifárias e o comércio internacional de serviços. Sem dúvi-
da, todos estes temas merecem uma investigação futura. Nesse sentido, este livro 
espera prover subsídios ao debate acerca da política comercial brasileira, além de 
incentivar essas futuras investigações. 


