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Abstract
This paper analysis the foreing Comercial policy – past and recent – show some
importants aspects about that policy in this last years in the nation. The principal
objective those policy establish for management authority is achieve the development.
There are however confrotation among the policy apply underdeveloped nation and
industrial. Because the better policy to the first, maybe neither always is to the last. The
management has a lot of instrument to execute the foreing Comercial policy. In the
Conception LABATUT, the poor nation have through protectionist natural policy,
depende the social and economic developmment. Because, otherwise being explore for
nation developmment.
INTRODUÇÃO
Através do comércio exterior, muitas das necessidades dos povos de uma nação
são satisfeitas, uma vez que, nenhum país possui condições de produzir tudo o que a sua
população necessita. O objetivo maior dos governantes dessas nações é obter, por
intermédio do comércio exterior, o desenvolvimento econômico de seus países. Para
tanto, adotam os mais diversos tipos de política comercial externa, de acordo com suas
necessidades e condições econômicas, sendo notória a existência de interesses
divergentes entre os países industrializados e os não-desenvolvidos. Onde os primeiros,
utilizam-se dos mais diversos instrumentos para manter seu status quo, enquanto esses
últimos, tentam mesmo em grande desvantagem vencer os obstáculos impostos pelos
países desenvolvidos.
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Um dos pré-requisitos para que países em desenvolvimento como o Brasil
consigam avançar em direção ao mundo, e que consigam colocar os seus produtos em
qualquer parte do globo, consiste em contar com a ajuda de especialistas na área que
possam através de seus conhecimentos fornecer informações que sejam suficientes ao
país e as empresas, de como participar de forma competitiva e sobreviver à luta acirrada
no mercado externo. Daí, a relevância da realização de estudos acerca do comércio
exterior e das políticas comerciais externas adotadas, não só pelo Brasil como também
pelos demais países. Dessa forma, as associações comerciais assim como as federações
de indústrias do país, terão condições de desenvolver melhor seus trabalhos. Assim
sendo, o presente estudo propõe-se a realizar uma análise acerca das políticas
comerciais externas do Brasil – passado recente. Tomando como base as obras de
LABATUT, RATTI, MAIA e GRIECO. Através deste, pretende-se destacar alguns
aspectos importantes apresentados pelas políticas adotadas no país nesses últimos anos.
1- COMÉRCIO EXTERIOR
1.1- Algumas Considerações
O comércio exterior consiste na troca de mercadorias e serviços entre países,
bem como às remessas e recebimentos financeiros, a qualquer título. Nenhum país tem
condições de produzir tudo o que a sua população necessita e, dessa forma, o comércio
exterior passa a ser a única maneira de solucionar tal problema. A importância das
transações econômicas com o exterior, pode ser explicada pelo fato de manter a
estabilidade dos níveis de emprego, de preços e de crescimento. “Por este motivo os
países aplicam uma política de comércio exterior segundo as suas necessidades,
baseados em suas condições econômicas e em suas convicções ideológicas” (SILVA,
1980: 183)
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Segundo LABATUT, o comércio internacional visa o bem-estar dos povos
através do aumento de sua renda real propiciada pelo comércio (1994: 93). Devendo o
comércio exterior de um país, estar apto à adaptar-se continuamente às eficiências
econômicas e sociais do momento. Estando este em função de sua eficiência
administrativa, econômica e técnica. Por outro lado, para ser eficiente no comércio
exterior, faz-se necessário: a) melhorar a qualidade das mercadorias; b) produzir a
preços competitivos; c) apresentar talento gerencial, promotor e realizador.
Para que um produto proveniente de um país alcance o mercado de outro, alguns
obstáculos devem ser vencidos com o intuito de conferir à mercadoria uma certa
aceitabilidade. Estando o princípio desta, baseado na competitividade.
O grau de competitividade em princípio, será ditado pelo custo de produção
somado ao fator movimentação da mercadoria. Competitividade essa, difícil de ser
alcançada pelas nações em desenvolvimento que, a fim de compensar essa desvantagem
acabam criando uma série de medidas de estímulo às exportações, nos campos da
política comercial e financeira. Por sua vez, o país importador impõe na maioria das
vezes, obstáculos protecionistas impeditivos ou limitadores à sua introdução, tais como
as barreiras tarifárias e não-tarifárias.
Desde o século XIX, em plena vigência das economias liberais de mercado,
obstáculos tarifários têm sido criados com o propósito de limitar o acesso de produtos
provenientes de outros países. Essa tendência protecionista tem acompanhado o próprio
desenvolvimento das relações comerciais entre os países. E segundo LABATUT,
revestindo-se atualmente não apenas da tradicional roupagem tarifária, como também de
uma grande variedade de disfarces, englobados sob a designação de “barreiras nãotarifárias”.
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Com a redução das tarifas aduaneiras, conseqüência dos esforços do GATT,
multiplicaram-se as barreiras não-tarifárias que, atualmente têm sido consideradas um
dos mais sérios e resistentes obstáculos à colocação de um produto em um determinado
mercado. LABATUT aponta a existência de 800 tipos de barreiras que estariam
classificadas em cinco grandes grupos: “a) intervenção governamental no comércio; b)
trâmites aduaneiros e de admissão de mercadorias; c) regras aplicáveis aos artigos
importados e aos nacionais; d) limitações específicas das importações e exportações; e)
restrições das importações e exportações através do mecanismo de preços” (1994:
101).
Defende-se para o país, um comércio exterior forte e próspero, embasado numa
economia de distribuição de renda justa. No entanto, uma participação mais ativa do
comércio exterior, requer investimentos, tecnologias e know-how, que só serão
adquiridos com muita dedicação e competência.
2- POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA
2.1- A Importância da Política Comercial Externa
A política de comércio exterior é definida como: “A governação do Estado com
vistas à consecução e salvaguarda dos objetivos nacionais, no que concerne ao
comércio do país com os demais” (LABATUT, 1994: 59)
A política de comércio exterior de um país encontra-se vinculada à sua política
geral econômica e social. Uma vez definida a política a ser seguida pelo país, torna-se
possível desenvolver um planejamento racional de comércio exterior e uma estratégia
industrial, a fim de produzir com competitividade internacional, capaz de conquistar
novos mercados internacionais e consolidar os já conquistados.
As
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exterior
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governamentais dos países, têm como objetivo principal alcançar o desenvolvimento
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econômico (1980). Por este motivo, com o intuito de manter uma economia com níveis
satisfatórios de desenvolvimento, é que os países aplicam suas políticas de comércio
exterior. Tomando como base suas necessidades, condições econômicas e suas
condições ideológicas. Devendo-se atentar para o fato da existência de confrontos entre
as políticas adotadas pelos países em desenvolvimento com as dos países já
industrializados e ricos. Visto que, a melhor política para os primeiros talvez não o seja
para estes últimos.
A política de comércio exterior nacional, de competência do governo, é
denominada macropolítica de comércio exterior. Por outro lado, a micropolítica referese à política de comércio exterior da empresa, sendo esta de competência das empresas.
A macropolítica de comércio exterior deve preocupar-se principalmente em
fornecer condições aos empresários desse comércio para que estes possam se
desenvolver plenamente. O Estado deve propiciar as seguintes condições aos
exportadores: a) financiar as exportações; b) construir uma infra-estrutura de portos,
aeroportos, estradas e energia elétrica que sejam eficientes e apresentem preços
competitivos aos países industrializados; c) fornecer educação e cultura aos recursos
humanos do país; d) melhorar o sistema de promoção comercial do país, assistindo as
Federações do comércio, da Indústria, Pecuária e Mineração.
No caso da micropolítica de comércio exterior, as empresas devem preparar-se
para: a) construir sistemas de armazenagens eficientes; b) produzir mais, melhor e mais
barato; c) estarem preparadas para competir no mercado externo; d) manter em suas
fábricas cursos de aprimoramento técnico para os empregados (1994: 117).
Enquanto alguns defendem a aplicação da doutrina livre-cambista _ doutrina
pela qual o governo deveria remover todos os obstáculos legais em relação ao comércio
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e aos preços _ na determinação da política comercial externa dos diferentes países.
Outros são a favor da existência de um protecionismo econômico.
Segundo RATTI, uma política de livre-comércio poderá ser adotada com algum
sucesso entre nações portadoras de um determinado grau de desenvolvimento
econômico. Enquanto que para os países subdesenvolvidos, a melhor política talvez seja
a protecionista moderada. Devendo a mesma ser bem estruturada pelo fato de vir a
acarretar ônus para o consumidor nacional, sofrer represálias por parte de outros países,
além de possibilitar o surgimento de indústrias “artificiais” (1994: 345).
Os governos dispõem de uma série de instrumentos para executar a sua política
comercial externa, tais como: a) tarifa aduaneira; b) estabelecimento de quotas; c)
estabelecimento de quotas conjugadas com tarifas; d) estabelecimento de contingentes;
e) controles monetários; f) subsídios à exportação; g) incentivos fiscais; h) política
comercial disfarçada; i) financiamento de exportação; j) política de substituição de
importações.
O instrumento de política comercial mais utilizado é a tarifa aduaneira, que
corresponde a uma taxação ou imposição sobre os produtos importados. As tarifas são
instrumentos qualitativos e podem ser: Específica (quando apresenta um determinado
tributo sobre uma unidade física) e Ad Valorem (quando apresentam uma determinada
porcentagem sobre o custo CIF fronteira).
As quotas são determinadas pelo governo e aplicadas tanto em importações
como em exportações. É um instrumento quantitativo e são denominadas como: Globais
(quando a quantidade limitadora for aplicada a todos os interessados) e Nacionais
(quando as quantidades forem fixadas separadamente).
Estes são considerados instrumentos mais duros do que as tarifas, e são
concebidos através de licenças administrativas a favor de determinada empresa. Suas
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alterações podem exercer efeitos bem mais rápidos e seguros do que as alterações nas
tarifas. Na verdade, tratam-se de instrumentos de defesa dos países em
desenvolvimento.
Atualmente tem-se verificado uma nova modalidade de quota no comércio
internacional, denominada “quota voluntária”. Esta refere-se à limitações das
exportações pelos próprios governos provenientes de pressões indiretas. Nesse caso, o
país importador sugere ao exportador que limite a exportação de determinada ou
determinadas mercadorias, e, caso não seja atendido, o país importador institui quotas
de importação para aquele país exportador.
Quanto ao estabelecimento de quotas conjugadas com tarifas, esse dispositivo
ocorre quando certa quantidade de determinada mercadoria pode ser importada
livremente, sendo porém necessário pagar uma taxa maior sobre a quantidade que
exceder a quota estabelecida.
O estabelecimento de contingentes é uma maneira de proteger à produção
iniciante dos países em desenvolvimento. Cabendo ao governo, após realizar os
levantamentos da capacidade de produção e absorção do país com relação a determinada
mercadoria, estabelecer quotas de importação para complementar a produção interna. A
licença de importação será liberada mediante a compra, ou o compromisso de compra
do importador, da quota correspondente no mercado produtor nacional.
Os controles monetários são instrumentos que funcionam de maneira semelhante
às tarifas e quotas, porém alterando o preço da taxa de câmbio. E dessa forma, acabam
alterando indiretamente o preço das mercadorias importadas; e impedem as
importações, aplicando o racionamento da venda de divisas externas.
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Os subsídios à exportação consistem no estabelecimento de incentivo financeiro
direto proporcional aos montantes exportadores e pagos pelos governos, com o
propósito de que os empresários possam promover suas exportações.
Os incentivos fiscais são aplicados com o objetivo de desonerar os produtos de
exportação. Sendo aplicados por muitos governos para que suas produções possam ter
preços competitivos no mercado internacional, esta seria uma maneira de compensar a
ineficiência técnica do país subdesenvolvido.
Alguns países desenvolvidos têm combatido essa forma natural de
desenvolvimento econômico e equiparam erroneamente “incentivos fiscais” com
“subsídios à exportação”. Esse tipo de incentivo é combatido pelos países que lutam
pela manutenção do status quo. Para estes, esse sistema seria na verdade, uma prática de
subsídio.
Com relação à política comercial disfarçada, essa pode criar barreiras nãotarifárias que acabam impedindo a entrada em um país de determinadas mercadorias.
Destacando-se as seguintes: a) regulamentação aduaneira; b) normas técnicas e
sanitárias; c) normais anti-dumping; d) políticas de transportes. e) políticas de
abastecimento; f) crédito de exportação; g) políticas de transportes; h) políticas de
abastecimento; i) crédito de exportação; j) ajustes tributários nas fronteiras; l) vários
encargos; m) subsídios internos e tributação (1994: 120).
Essas barreiras são consideradas legítimas e naturais e são introduzidas para
proteger a saúde e a economia do país. Porém, algumas vezes são utilizadas para
impedir a entrada de produtos estrangeiros.
No que concerne ao financiamento de exportações, essa é considerada uma
grande arma dos países capitalizados, que têm condições de vender a prazo longo e com
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período de carência. Enquanto os descapitalizados só podem vender a prazo curto.
Porém, graças aos incentivos recebidos, vendem mais barato.
Quanto ao financiamento à importação, este só deve ser admitido no caso de
planejamentos de desenvolvimento de produções para equipamentos ainda não
produzidos no país. Por sua vez, os incentivos às importações representam um aspecto
negativo no desenvolvimento do país, mesmo quando implantados sob o pretexto de se
combater monopólios e oligopólios.
Na concepção de LABATUT, a Política de Substituição das Importações é de
fundamental importância para um país em desenvolvimento. Devendo ser aplicada com
as devidas ressalvas.
Após a II Guerra Mundial, foi criado sob a liderança dos Estados Unidos, o
COCOM (Comitê Multilateral de Controle das Exportações), cuja função consistia em
controlar a transferência de tecnologia do Ocidente para a União Soviética e seus
aliados, com o propósito do status quo, a fim de impedir que os países em
desenvolvimento tenham acesso as tecnologias de ponta, e que dessa forma possam
competir economicamente com os países já desenvolvidos.
Assim sendo, os países industrialmente desenvolvidos ao adotarem a política do
status quo, acabam obrigando os países em desenvolvimento a adotarem políticas
protecionistas e incrementadoras de suas produções.
Além de competirem entre si, os países em desenvolvimento têm de enfrentar os
obstáculos impostos pelos países desenvolvidos, os quais procuram manter o status quo
no comércio internacional. Esses países, devido a sua insipiência, não têm condições de
competir em preços de uma mesma mercadoria com os países já desenvolvidos.
Cabendo ao Estado, saber aplicar a política de proteção adequada às suas produções em
desenvolvimento, até que o período de insipiência – de pesquisa científica, de
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tecnologia e de eficiência nas operações técnicas e administrativas de produção – seja
vencido e então o país possa concorrer em preços com produtos semelhantes aos dos
países com tradição industrial.
Segundo LABATUT, os países pobres devem através de uma política
protecionista natural, defender o seu desenvolvimento econômico e social. Pois, caso
contrário estariam entregando-se à exploração colonial dos países mais desenvolvidos.
3- POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA DO BRASIL
3.1- Alguns Aspectos
De 1946 à 1964 uma característica constante apresentada pela política comercial
brasileira foi a sobrevalorização cambial. Em 1946, as taxas de câmbio vigentes no
período de guerra foram unificadas, sem no entanto, eliminar a sobrevalorização
originada da taxa de câmbio nominal fixa e a inflação elevada durante o conflito.
Provocando aumento das importações e queima de reservas que fizeram com que o
governo em 1947 retornasse à alocação administrativa de divisas, delegada à Carteira de
Exportação e Importação (CEXIM) do Banco do Brasil.
Em 1948 o governo brasileiro adotou uma política comercial de controle do
comércio e do câmbio, com o propósito de reduzir as pressões sobre o balanço de
pagamentos e selecionar as importações, visando atender à exigências do
desenvolvimento econômico nacional.
No período de 1951/52, com a guerra da Coréia, a CEXIM permitiu um aumento
expressivo de importações preventivas, ocasionando uma queda do balanço de
pagamentos. Sendo promulgada em 07.01.53, a Lei 1.807 que criou o mercado livre de
câmbio para as operações financeiras e algumas operações comerciais. Esse instrumento
porém, não foi suficiente para melhorar a situação cambial do país, e em 09.10.53 a
SUMOC baixou a instrução 70, responsável por algumas inovações no comércio
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exterior brasileiro e no mercado cambial, tais como: 1) distribuição das mercadorias a
serem importadas em 5 categorias; 2) leilão de divisas para a importação de
mercadorias; 3) pagamento de bonificações aos exportadores.
A política comercial externa do Brasil foi novamente alterada em 14.08.57,
quando ocorreu a promulgação da Lei 3.244, responsável pela reformulação e
atualização das tarifas alfandegárias que encontravam-se obsoletas, protegendo dessa
forma, a indústria nacional. Essa lei foi responsável pela criação do Conselho de
Política Aduaneira (CPA), com o intuito de alterar as alíquotas das tarifas, de acordo
com as conveniências da economia nacional. O controle cambial também sofreu
alterações, sendo reduzida para apenas 2 (duas) – geral e especial – das 5 (cinco)
categorias implantadas pela instrução 70 da SUMOC.
A SUMOC baixou a instrução nº 204 em 13.03.61, visando estabelecer uma taxa
de câmbio que correspondesse à taxa de equilíbrio e combatesse a inflação através das
letras de importação e de exportação. A reforma de 1957 não foi alterada no período de
1961-64, no entanto, a existência de um alto déficit em conta corrente no balanço de
pagamentos, devido ao serviço da dívida, gerou medidas para dificultar as importações,
como os depósitos prévios do valor das importações por 150 dias e sobretaxas para
alguns bens considerados supérfluos.
A política de comércio exterior do Brasil que compreendeu o período de 1966 a
1973, voltou-se principalmente para o desenvolvimento econômico. Aplicou-se uma
política progressiva de exportação, com o intuito de fazer face ao incremento das
importações necessárias ao atendimento da procura de matérias-primas, máquinas,
equipamentos e produtos semi-elaborados exigidos para expandir e reaparelhar o parque
industrial brasileiro, iniciado no governo de Juscelino Kubitschek (1956/60).
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No período de 1966/74 o processo de exportação de todos os produtos foi
simplificado e criados diversos incentivos, tanto de ordem fiscal como de ordem
creditícia para favorecer às de manufaturados. Nessa fase, as importações cresceram
mais rapidamente do que a produção interna, principalmente nos setores de mecânica,
equipamentos de transporte e têxteis. A política de importações do período foi
formulada com o propósito de: “a) assegurar cobertura para o aumento progressivo
dos dispêndios, em moeda estrangeira, com mercadorias indispensáveis ao
desenvolvimento econômico e, não obteníveis no país; b) proteger a fabricação
nacional em face do produto similar estrangeiro” (LABATUT, 1994).
A política brasileira de comércio exterior no período de 1967/82, caracterizou-se
pelos fortes incentivos à exportação, aliados a um rígido controle de importações.
Controle esse que, a partir de 1974 foi aumentado quando os preços do petróleo
sofreram uma elevação, resultante da falta de disponibilidade cambial.
Ao avaliar a estrutura setorial da proteção até o início dos anos 70, Lowinger,
citado por Barrionuevo Filho, constatou que o Brasil teria uma configuração semelhante
à dos Estados Unidos, uma vez que protegia mais os segmentos tradicionais intensivos
em mão-de-obra não qualificada e menos os intensivos em capital físico humano (1997:
81).
A política cambial, passou a dirigir a política comercial externa do país, no ano
de 1984. Adotando algumas medidas tais como: 1) redução de tarifas aduaneiras de
100% para 30%, e as de 30% para 10%. Medida destinada a facilitar um acordo
comercial com os Estados Unidos, no sentido de reduzir as restrições impostas às
exportações brasileiras para o mercado norte-americano; 2) eliminação da metade dos
4.000 produtos considerados supérfluos.
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A política de comércio exterior do Brasil, até 1986, esteve voltada para evitar
ações protecionistas exageradas por parte dos parceiros comerciais do país e incentivar
as exportações. Deve-se ressaltar que uma política de comércio exterior voltada para
exportação pode fundamentar-se em alguns pontos tais como: a) Taxa de Câmbio
(instrumento que serve de estímulo às exportações dos países industrializados); b)
Financiamento – sem financiamento, dificilmente o produtor terá condições de exportar;
c) isenção total de impostos para os produtos exportados; d) utilização do sistema
drawback – os exportadores deveriam ter plena liberdade para importar com suspensão
integral de impostos qualquer componente ser utilizado em suas mercadorias de
exportação; e) redução dos custos portuários; f) maior agressividade do setor
empresarial nas negociações exteriores; g) instituição do Sistema de Comércio Exterior
de Trocas.
Enquanto que, uma política de comércio exterior voltada para a importação pode
ser desenvolvida sob os seguintes elementos: 1) o montante de importações deve ser
sempre inferior ao das exportações; 2) deve-se exportar mais o que é produzido com
melhor eficiência e importar o que não se consegue produzir eficientemente; 3) plena
liberdade para que os empresários importem qualquer máquina ou equipamento
necessários para execução de seus projetos, buscando uma melhor eficiência; 4) a
existência de maior cautela com relação a liberalização das importações. Devendo esta
ser seletiva e não generalizada.
3.2- Passado Recente
Em 26 de junho de 1990, entrou em vigor a publicação da portaria nº 365/90,
responsável pela aprovação das Diretrizes Gerais para a Política Industrial e de
Comércio Exterior. A política Industrial e de Comércio Exterior implantada nesse
período teve como propósito, aumentar a eficiência na produção e comercialização de
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bens e serviços, mediante a modernização e a reestruturação da indústria, contribuindo,
então, com a melhoria da qualidade de vida da população brasileira. A mesma pretendia
atuar nas seguintes direções: a) modernização industrial e comercial; b) na
implementação de modernas estruturas de produção e consumo de bens e serviços,
através da difusão de novos padrões tecnológicos.
Devendo-se adotar algumas estratégias para tornar possível a implementação da
política industrial e comercial tais como: a) a redução progressiva dos níveis de
proteção tarifária; b) a reestruturação competitiva da indústria; c) o fortalecimento dos
segmentos que apresentam um potencial competitivo e o desenvolvimento de novos
setores; d) exposição planejada da indústria brasileira à competição internacional,
possibilitando de forma mais favorável a inserção da economia brasileira no mercado
externo; e) “capacitação tecnológica das empresas nacionais, entendida como a
capacidade de selecionar, absorver, melhorar ou desenvolver tecnologias através da
proteção tarifária seletiva de segmentos das indústrias de tecnologia de ponta e de apoio
à difusão das inovações nos demais setores da economia” (1994: 242).
Cabendo ao Estado, nesta fase do desenvolvimento industrial brasileiro, garantir
a estabilização macroeconômica e a reconstrução de um ambiente favorável aos
investimentos. Consistindo em uma das maiores tarefas do setor público com relação a
infra-estrutura de competitividade do país, reforçar o sistema educacional básico e a
estrutura de desenvolvimento científico e tecnológico. Por sua vez, o setor privado
também terá uma presença marcante neste campo, na medida em que as empresas
investirem mais em pesquisa e desenvolvimento.
A importância atribuída ao capital estrangeiro, nesta fase, ocorreu pelo fato deste
ser um fator primordial na recuperação da taxa de investimento, na expansão do
comércio internacional e no acesso à tecnologia.
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Quanto aos mecanismos utilizados na implementação da Política Industrial e do
Comércio Exterior verifica-se: O Programa de Competitividade Industrial – PCI e o
Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade – PBQP.
O Programa de Competitividade Industrial pretendia estimular os setores de
tecnologia de ponta e à reestruturação dos setores industriais e de serviços.
Quanto ao Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade o propósito
consistia em apoiar a modernização da empresa brasileira, através da promoção da
qualidade e produtividade, com a finalidade de aumentar a competitividade dos bens e
serviços produzidos no país. Em virtude da abrangência do Programa, este encontra-se
formulado pela ação conjunta do Ministério da Justiça, da Economia, Fazenda e
Planejamento e Secretaria da Ciência e Tecnologia. Os instrumentos de promoção da
Política Brasileira de Competitividade Internacional referem-se as políticas de:
financiamento, exportação, importação, e de capacitação tecnológica.
No caso da Política de Financiamento, a intenção era utilizar os créditos oficiais
seletivamente e dirigi-los exclusivamente para os investimentos necessários à
reestruturação da indústria brasileira, ao desenvolvimento científico e tecnológico e à
expansão do comércio exterior.
Com relação aos investimentos em capacitação tecnológica verifica-se as
seguintes modalidades: 1) Capital de Risco – atenderia as empresas nascentes de alta
tecnologia; 2) Fundos de Risco Compartilhado – apoiaria o processo de inovação,
assim como as despesas relativas a etapas procedentes à industrialização ou
comercialização de uma inovação; 3) Fundos de Apoio à Pesquisa Tecnológica – visa
facilitar e acelerar a implantação de uma política nacional de P&D; 4) Fundos de Apoio
à Formação e ao Desenvolvimento de Recursos Humanos – visa aperfeiçoar e formar
mão-de-obra especializada nas empresas e universidades.
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A política de exportação foi considerada um instrumento de grande importância
para a Política Industrial e de Comércio Exterior do país. E no sentido de promovê-la,
algumas providências deveriam ser desenvolvidas tais como: a) a modernização da
infra-estrutura do complexo exportador – portos, ferrovias etc. – com o intuito de
reduzir os custos; b) revisão da estrutura tributária objetivando compatibilizar os
impostos cobrados no país com os vigentes no cenário internacional; c) simplificação
dos controles operacionais exigidos para a exportação; d) criação de um mecanismo de
financiamento para a exportação de produtos de bens de capital, com a fundação de um
Banco de Comércio Exterior.
No que diz respeito ao financiamento das exportações, em janeiro de 1991 foi
estabelecido o Programa de Financiamento às Exportações (PROEX) com o objetivo de
conceder incentivos às exportações de bens duráveis. Cabendo ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) operar o programa de financiamento à
produção de bens duráveis (FINAMEX) de empresas nacionais e destinadas à
exportação.
Algumas medidas decisivas foram tomadas em 15.03.90 com relação a política
de importações como a eliminação dos controles quantitativos representados pelos
programas de importações das empresas, além do fim da proibição de importar cerca de
1.200 produtos, que datava de 1975. Passando a vigorar a partir do segundo semestre, a
nova política de importações, adotando a tarifa aduaneira como único instrumento.
Pretendendo-se rebaixar a tarifa média de 35% para 20%.
Por se tratar de um elemento estratégico de grande importância para promover a
competitividade nacional, a tecnologia, requer da Política Industrial e de Comércio
Exterior uma atenção especial. Sendo assim, um dos pré-requisitos à capacitação da
indústria e à consolidação pelo governo de uma infra-estrutura de apoio ao
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desenvolvimento científico e tecnológico (C&T), onde se incluem a criação de redes de
informações tecnológicas que deverão fortalecer e integrar as diversas instituições locais
que atuam nessa área, e também realizar um permanente sensoriamento e captação de
informações tecnológicas no exterior; a modernização de institutos, laboratórios, centro
de pesquisa e a formação de recursos humanos para capacitação tecnológica (1994:
246).
“A implementação da Política Industrial e de Comércio Exterior dependerá de
um esquema de gerenciamento apoiado em duas funções básicas: a articulação externa
e a coordenação interna” (LABATUT, 1994: 247).
Na opinião de LABATUT, as políticas industrial e de comércio exterior são
distintas e exigem planejamentos e estratégias de execução diferenciadas.
Com relação as instituições que interferem no comércio exterior do país
destacam-se: O Conselho Monetário Nacional – CMN; o Sistema Integrado de
Comércio Exterior – SISCOMEX; a Secretaria de Comércio Exterior – SECEX; a
Secretaria da Receita Federal – SRF; Banco Central do Brasil – BACEN; o Ministério
das Relações Exteriores – MRE.
O Conselho Monetário Nacional foi criado pela Lei nº 4.595, de 31.12.64. Sendo
este de fundamental importância para o comércio exterior, destacando-se a política
cambial que objetiva regular o valor externo da moeda e do equilíbrio do balanço de
pagamentos do país, com o propósito de melhor utilizar os recursos em moeda
estrangeira.
O Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX) foi criado em janeiro
de 1993, pela SECEX, BACEN e SRF para harmonizarem conceitos, códigos e
nomenclatura, unificando o fluxo de informações em esquemas de simplificação do
processo burocrático (GRIECO, 1994: 249).
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A Secretaria de Comércio Exterior, subordinada ao Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo, foi criada pela Lei nº 8.490, de 19.11.92, tendo absorvido
funções do antigo Departamento de Comércio Exterior (DECEX) tais como: 1) emitir
licenças de exportação e importação; 2) exercer, prévia ou posteriormente, a
fiscalização de preços, pesos, medidas, classificação, qualidade e tipos, declarados nas
operações de exportação, diretamente ou em articulação com outros quaisquer órgãos
governamentais, ressalvada a competência da administração aduaneira; 3) traçar
diretrizes da política do comércio exterior e outros (RATTI, 1994: 233-235).
Segundo GRIECO, o papel atribuído à atual Secretaria do Comércio Exterior,
como gestora do processo administrativo, permitiu liberdade mais ampla de atuação à
iniciativa privada. Reduziram-se as etapas de tramitação aduaneira e foram definidas de
maneira mais clara os propósitos de descentralização da presente política.
O Banco Central do Brasil, principal agente do Conselho Monetário Nacional,
foi criado em substituição à antiga SUMOC, pela Lei nº 4.595, de 31.12.64. Este é o
executor da política monetária do governo na área do comércio exterior, atua no
disciplinamento da área cambial, regulando o comércio de divisas. Possui também a
função de divulgar por meio de resoluções, as decisões tomadas nas sessões do CMN.
Quanto ao Ministério das Relações Exteriores (MRE), este é o executor no
âmbito externo da política de comércio exterior, sobretudo de exportação. Mantém
cadastro de exportadores brasileiros e importadores estrangeiros e encarrega-se de
estudo e pesquisas sobre mercados externos e intercâmbio comercial brasileiro. Divulga
as oportunidades comerciais para o Brasil, organiza feiras e promove a vinda de
importadores estrangeiros ao país. Essas atribuições são desempenhadas pelos setores
de Promoção Comercial (SECOM) que funcionam junto às embaixadas e aos
consulados brasileiros em diversos países.
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4- CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para que o comércio internacional continue se expandindo há a necessidade de
uma política que transfira para os círculos dos países desenvolvidos, os países em
desenvolvimento e/ou pobres. Tornando-se necessário para expandir ainda mais o
comércio externo, a ampliação dos papéis de órgãos internacionais, a fim de alavancar o
desenvolvimento urgente desses países. Por sua vez, enquanto os países industrializados
adotam políticas que preservem o seu status quo, os países em desenvolvimento devem
principalmente adotar políticas que protejam suas indústrias ainda incipientes até o
momento em que estas vençam essa fase e tenham condições de penetrar no mercado
externo de forma mais agressiva e competitiva. Para tanto, outras medidas além da
política de controle das importações devem ser tomadas. Fazendo-se necessário,
principalmente, a promoção de políticas de capacitação tecnológica, conforme sugerido
pela Política Industrial e de Comércio Exterior adotada pelo Governo Collor. Cabendo a
esse tipo de política a responsabilidade pela criação de redes de informações
tecnológicas, a modernização de institutos, laboratórios, centros de pesquisa e
principalmente a formação de recursos humanos capacitados tecnologicamente. Para
atingir o desenvolvimento econômico por intermédio do comércio exterior, é necessário
muita luta e determinação. Vence, quem for o mais capaz.
No caso do Brasil, este deve estar preparado para enfrentar a política de
represálias imposta por países como os Estados Unidos. E diante do atual quadro em
que tem se desenhado a Economia brasileira, deve principalmente se preocupar com os
constantes déficits apresentados pela nossa balança comercial. Que mesmo
apresentando aumento em suas exportações, permanece em desvantagem em relação aos
países industrializados, uma vez que grande parte da pauta de nossas exportações
baseia-se em bens primários que em relação aos produtos industrializados são mais
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baratos. Na verdade, a luta mal começou, para o país se inserir de forma mais
competitiva no mercado externo deve preocupar-se principalmente com a qualidade de
seus produtos. E para isso, o governo deverá consolidar uma infra-estrutura de apoio ao
desenvolvimento científico e tecnológico.
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