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ANÁLISE DA PROPOSTA DE “POLÍTICA DE

DESBUROCRATIZAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES”,

APRESENTADA PELA ASSOCIAÇÃO DE COMÉRCIO

EXTERIOR DO BRASIL - AEB

Eduardo Fernandez Silva

A proposta da Associação de Comércio Exterior do Brasil – AEB é
ampla e tem objetivo meritório e urgente: facilitar a expansão das exportações brasileiras de bens
e serviços. Basicamente, três caminhos são explorados: a desburocratização do processo de
exportação; a desoneração tributária; e a maior coordenação, agilidade e eficiência dos processos
de definição de normas, de fiscalização e de promoção das exportações. Com este último
objetivo, propõe-se a centralização de tais atividades em um único órgão, a Câmara de Comércio
Exterior – CAMEX.

Este trabalho considera ocioso discorrer sobre a importância do
crescimento das exportações para o Brasil e toma este objetivo como axiomático. Após esta
introdução, destaca os pontos principais da proposta. Na terceira parte, apresenta alguns detalhes
destes pontos principais. Em seguida, são exploradas algumas implicações da eventual
transformação da proposta em lei. Adverte-se desde já, porém, que a análise centra-se nos
aspectos econômicos e apenas tangencia os aspectos tributários, e que, em função da exigüidade
de tempo disponível para a sua realização, este estudo deixa de analisar detalhes potencialmente
relevantes da proposta.

1 – AS PRINCIPAIS PROPOSIÇÕES DA AEB

Pode-se sintetizar, como pontos principais da proposta, os seguintes:

1.1 –  A ampliação do conceito de exportação, para incluir não apenas os
serviços mas também certas transações nas quais os bens, ou serviços, não saem das fronteiras
nacionais;

1.2 – A centralização, na Câmara de Comércio Exterior – CAMEX, da
definição de todos os procedimentos para as exportações de bens e serviços de livre exportação.
Apenas o controle e o acompanhamento de preços na exportação, hoje atribuição da Receita
Federal, seriam transferidos não para a CAMEX, mas para a Secretaria de Comércio Exterior –
SECEX, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (capítulo II);
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1.3 –  A determinação de que a CAMEX definirá os critérios para tornar
disponíveis estatísticas comerciais de importação e exportação, desagregadas (art. 18);

1.4 –   a busca da plena desoneração das exportações (capítulo IV);

1.5 –  a procura de maior facilidade e menores custos nas movimentações
cambiais para a cobertura de despesas inerentes à atividade exportadora, tais como pagamento de
serviços prestados por advogados, despachantes, organizadores de feiras, empresas de pesquisa de
mercado, etc., no exterior (capítulo V);

1.6 –  consolidar, em um único diploma legal, normas hoje dispersas em
diversos atos legislativos.

2 – OUTROS PONTOS RELEVANTES

A proposta é apresentada sob a forma de anteprojeto de Medida
Provisória “diante da relevância e dos benefícios que podem trazer para o desenvolvimento das
exportações” e “por atuarem complementarmente às importantes medidas objeto da Medida
Provisória nº 252, de 2005”. Ela objetiva “consolidar e harmonizar conceitos fundamentais às
atividades de exportação, hoje dispersos por diversos atos legais e que ensejam interpretações
controversas por parte das autoridades que intervêm no comércio exterior, inclusive quanto aos
aspectos tributários”.

Estabelece que a política de exportação de mercadorias e de serviços terá
diversos objetivos, tais como estimular o crescimento da produção nacional, criar empregos,
induzir à melhoria da qualidade dos produtos, etc..

A regulamentação da exportação deverá ter sempre a preocupação com a
simplicidade, a desburocratização e a consolidação das normas referentes às operações.

No art. 3º, a proposta AEB amplia o conceito de exportação para incluir
operações que, hoje, por vezes geram controvérisas entre os próprios óirgãos envolvidos no
processo. O conceito clássico – e o entendimento leigo – considera exportada, basicamente, a
mercadoria que tiver sido despachada pela autoridade aduaneira e que tenha sido “embarcada para
o exterior ou transposto ponto de fronteira de saída do País”. As práticas comerciais evoluiram e
se transformaram, e atualmente aceita-se como exportação inclusive certas operações nas quais a
mercadoria não sai do território nacional. Da mesma forma, as exportações de serviços por vezes
carecem ou de explícita previsão legal ou de regras distintas daquelas das exportações de
mercadorias. A proposta AEB incorpora todos estes novos conceitos, até mesmo, como exemplo,
a mercadoria fornecida para uso exclusivo no transporte de produtos a serem exportados, assim
como o fornecimento de mercadorias ou serviços para serem utilizado em projetos que tenham
sido objeto de licitação internacional. Embora haja outras situações, os principais critérios
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definidores, conforme a proposta, são que o pagamento da mercadoria ou serviço se faça em
moeda estrangeira de livre conversibilidade e que, ao término da prestação do serviço, a
mercadoria remanescente seja embarcada ao exterior ou observe a legislação de importação, caso
permaneça no País.

Na mesma linha da legislação vigente, a proposta estabelece três
categorias de produtos, quanto à exportação: livre, permitida após licença e proibida. A primeira
abarca a quase totalidade de produtos. Dentre os proibidos, encontram-se antigüidades, produtos
decorrentes de agressões ao meio ambiente e outros, “desde que previstos em lei ou acordo
internacional”. Os produtos sujeitos a controle prévio de exportação estariam limitados a armas,
algumas especialidades farmacêuticas, sangue humano, ouro monetário e mais alguns. O ponto a
destacar, no caso, é a ênfase colocada pela proposição em que qualquer ampliação desta última
lista só poderá ser feita mediante lei.

Com relação ao controle e acompanhamento de preços na exportação,
este “será exercido pela Secretaria de Comércio Exterior (SECEX), prévio ou posterior ao
embarque da mercadoria, obedecendo às normas e critérios estabelecidos pela CAMEX”. Já “os
controles de natureza sanitária, fitossanitária e similares, também a serem aprovados pela
CAMEX, serão exercidos com base no credenciamento e inspeção do estabelecimento fabril
produtor e não no embarque da mercadoria, exceto quando for solicitado pelo exportador ou
importador ou exigido pelo país importador ou decorrente de norma ou acordo internacional”.

Destaca a AEB que “um ponto importante ... é a vedação à criação e à
imposição, por parte dos órgãos da administração pública, de qualquer exigência administrativa,
registros, controles diretos ou indiretos sobre operações de exportação sem que esteja prevista em
Lei.”

A AEB propõe, ainda, que a aplicação das normas aduaneiras seja
uniforme em todo o País, cabendo à Secretaria da Receita Federal disciplinar os procedimentos
relativos à exportação de mercadorias.

Na seqüência, a proposta estabelece que poderão “ser classificados,
padronizados ou avaliados previamente, quando assim exigir o interesse nacional ou por exigência
do importador, os produtos agrícolas, pecuários, matérias-primas minerais e pedras preciosas
destinados à exportação.” À CAMEX caberá o poder de “aprovação dos produtos que deverão
ser classificados, padronizados e avaliados, bem como das normas, critérios e procedimentos a
serem seguidos.”

Outro ponto abordado pelo anteprojeto de medida provisória em
apreciação diz respeito à classificação das empresas, com relação à atividade de exportação.
Assim, haverá a “empresa exportadora”, isto é, toda pessoa jurídica que exporte mercadorias ou
preste serviços ao exterior; a “empresa comercial exportadora”, assim definida toda pessoa
jurídica de fins comerciais que exporte mercadorias; a “empresa preponderantemente
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exportadora”, quando suas vendas ao exterior ultrapassarem 80% da sua receita bruta total no
ano anterior; e ainda a “empresa exportadora de serviços”, que é toda pessoa jurídica que
tenha entre suas atividades a prestação de serviços ao exterior.

Outra atribuição da CAMEX, conforme a proposta em análise, será a de
divulgar estatísticas de comércio exterior de mercadorias e serviços de forma desagregada, visando
a possibilitar o planejamento empresarial e ações de defesa da concorrência, nos termos definidos
pelo mesmo órgão.

É parte importante do anteprojeto a desoneração das exportações. Nesse
sentido, propõe a eliminação da cobrança de taxas, emolumentos, tarifas e semelhantes incidentes
sobre operações de exportação de mercadorias e serviços, assim como a cobrança, por órgãos e
entidades públicas, de registros de empresas ou documentos, guias, licenças, declarações,
certificação de origem, vistos, etc..  O argumento é que tais serviços são próprios destes órgãos,
destarte não cabendo sua cobrança.

No mesmo sentido da desoneração, propõe ainda “a eliminação e/ou
redução da incidência de impostos e contribuições sobre as exportações de serviços e de
mercadorias, ainda remanescentes”.

A proposta busca também desonerar remessas de recursos ao exterior,
quando de alguma forma vinculadas ao esforço de exportação. Aí estarão incluídas, dentre outras,
a não incidência do Imposto de Renda sobre remessas relacionadas à participação em feiras e
eventos semelhantes, à promoção e propaganda de produtos brasileiros no exterior, à instalação e
manutenção de escritórios e armazéns, ao pagamento de advogados e despesas judiciais, etc..

Há ainda na proposta diversos outros pontos. Embora também
importantes – como, por exemplo, a previsão de que se uma pequena ou média empresa exportar
mais de 50% do seu faturamento ela também será considerada “predominantemente
exportadora” – tratam-se na realidade de detalhamentos das proposições já explicitadas. Por esta
razão, não serão comentados neste trabalho, que se considera uma primeira abordagem de tão
complexo tema.

3 – OBSERVAÇÕES SOBRE OS PONTOS PRINCIPAIS DA PROPOSTA

A amplitude da proposta possibilita comentários igualmente amplos.
Reitera-se, ainda uma vez, que o objetivo aqui é destacar e analisar apenas os pontos mais
relevantes.
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3.1 – A ampliação do conceito de exportação

Em casos que eram raros, há décadas, mas que hoje são comuns, a
legislação brasileira discrimina a empresa aqui instalada, por exemplo, ao vender para projetos a
serem realizados no Brasil, porém objeto de licitação internacional. Em tal situação, a empresa
nacional deverá cotar seus preços em reais, e em tais preços estarão incluídos todos os impostos
incidentes. Uma empresa de outro país, porém, cotará preços isentos de impostos, pois os bens
ou serviços serão vendidos ao exterior, isto é, ao Brasil. O determinante, no caso, é que em ambas
as situações haverá o aporte de divisas para o Brasil, embora apenas na primeira hipótese
ocorreria, também, a geração de empregos domésticos. Não obstante, a empresa do outro país
terá melhores condições de competir.

O exemplo explicita as vantagens da ampliação do conceito de
exportação, conforme propõe a AEB, e traz à mente uma importante questão para reflexão, mas
cuja resposta não será buscada neste trabalho: por que a demora da legislação brasileira em se
atualizar?

Várias situações análogas ainda persistem, nas quais a legislação acaba
por criar desvantagem para empresas situadas no Brasil. Sua eliminação é a substância de diversos
dos artigos previstos na seção II do capítulo II: “Da exportação de mercadorias e serviços”. Este
capítulo, como mencionado, busca ampliar o conceito de exportação, de forma a incluir nessa
categoria operações que já se tornaram corriqueiras. Para relembrar o que foi dito anteriormente,
os casos previstos incluem, dentre outros: mercadorias admitidas em Depósito Alfandegado
Certificado - DAC; destinadas a arrendamento mercantil para empresa sediada no exterior, e cujo
pagamento seja efetuado em moeda conversível; o fornecimento de mercadorias para a
estocagem, entrepostagem, acondicionamento, etc., de produtos a exportar ou para utilização no
transporte de mercadorias destinadas ao exterior; e ainda, sem no entanto registrar todas as
alternativas constantes da proposta da AEB, o fornecimento de mercadorias e serviços para a
manutenção e consumo em aeronaves e embarcações, ainda que brasileiras, porém em serviço
internacional.

De forma mais ou menos explícita, todas as situações acima apresentam-
se análogas à anterior: trata-se de diferentes modalidades de exportação, que geram divisas e
empregos para o País, ainda que a mercadoria possa não deixar o território nacional. Outro ponto
em comum: ao serem gravadas por tributos, deixam as empresas nacionais em situação de
desvantagem perante a concorrência externa. Estas razões dão força ao pleito da AEB, e
recomendam sua adoção.

Não obstante, há outro aspecto a considerar: a aceitação destes novos
conceitos de exportação cria oportunidades de desvio – a realização de “exportações fictícias” – e,
portanto, exige, como contrapartida, a adequação das operações da área aduaneira da Receita
Federal. A legislação ficará desequilibrada caso desconsidere esta questão, e a proposta não toca
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no tema. Sob este aspecto, a Receita Federal deve ser consultada, pois há inclusive questões
operacionais a serem analisadas.

3.2 – A centralização da definição dos procedimentos para exportações
na Câmara de Comércio Exterior – CAMEX

A proposta AEB concentra na CAMEX a responsabilidade pela
definição dos procedimentos de exportação. A hipótese parece ser a de que tal concentração
implicará maior simplicidade, agilidade e racionalidade dos controles, desta forma facilitando as
exportações. Embora tais características sejam desejáveis, a hipótese não é necessariamente
verdadeira.

Com relação ao tópico “controles”, a proposta destaca quatro aspectos.
Primeiro: o controle ou o acompanhamento de preços na exportação, que “será exercido pela
Secretaria de Comércio Exterior (SECEX), prévio ou posterior ao embarque da mercadoria,
obedecendo às normas e critérios estabelecidos pela CAMEX”. Segundo: “os controles de
natureza sanitária, fitossanitária e similares, serão exercidos com base no credenciamento e
inspeção do estabelecimento fabril produtor e não no embarque da mercadoria. Esta última
modalidade apenas será admitida quando solicitado pelo exportador ou importador, ou quando
exigido pelo país importador, ou ainda em decorrência de norma ou acordo internacional”.
Terceiro: a vedação à criação e à imposição, por parte dos órgãos da administração pública, de
qualquer exigência administrativa, registros, controles diretos ou indiretos sobre operações de
exportação, exceto quando previstas em Lei. Quarto: que a aplicação das normas aduaneiras seja
uniforme em todo o País, cabendo à Secretaria da Receita Federal disciplinar os procedimentos
relativos à exportação de mercadoria.

O último dos quatro pontos mencionados é o mais simples.
Conceitualmente, não se pode objetar à aplicação uniforme das normas aduaneiras. Em termos
operacionais, é possível que a Receita Federal veja alguma dificuldade, derivada da concentração
das exportações brasileiras em pequeno número de portos e aeroportos de saída: os
procedimentos existentes nestes locais talvez não possam ser replicados em todos os demais.
Observe-se, porém, que há indícios de que cada alfândega interpreta e aplica as normas de
maneira própria. Claramente, nem a lei nem a sua interpretação podem ser distintas, entre as
alfândegas. Confirmando-se tais peculiaridades, seria de se esperar que o órgão máximo da
Receita Federal determine a interpretação correta, e cuide para que tal interpretação seja aplicada
de maneira uniforme em todo o território nacional, sujeita, é claro, a uma eventual decisão em
contrário da Justiça, caso acionada. A questão, todavia, não pode ser solucionada por lei; seria
cabível, talvez, iniciar-se o processo com uma Proposta de Fiscalização e Controle por parte da
Câmara dos Deputados, para investigar os mencionados indícios e, confirmando-os, definir e
adotar as providências cabíveis.
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O ponto referente ao acompanhamento de preços praticados na
exportação deve ser visto com cuidado. Os instrumentos necessários para a realização dessa tarefa
concentram-se hoje na Receita Federal, em seus departamentos responsáveis pela aduana. Assim,
estes instrumentos terão que ser transferidos ou criados. Sem isso, a SECEX não disporá de
meios para efetuar tal encargo, que não se confunde com a sua atribuição de instruir e
acompanhar processos de defesa comercial.  Por outro lado, a proposta AEB não explicita as
razões para tal mudança.

Uma questão importante a ser ponderada, relativamente à conveniência
desta medida, diz respeito à elevada concentração das exportações brasileiras no chamado
comércio intra-firma. Isto é, quando a operação comercial se dá entre diferentes empresas
pertencentes ao mesmo grupo empresarial, embora localizadas em diferentes países. Nestes casos,
é freqüente o uso dos “preços de transferência”, isto é, preços definidos não em mercado, mas
por razões administrativas e de “planejamento fiscal”. Nesse contexto, é comum não existir um
mercado de referência para a comparação de preços. Por exemplo, onde, senão em uma empresa
específica, adquirir um automóvel de uma determinada marca, completamente desmontado ou,
para usar o jargão do setor, CKD? Assim, caso o acompanhamento dos preços praticados na
exportação seja efetuado pela SECEX, tal tarefa pode ficar limitada em sua capacidade de
identificar e coibir tais situações.

Outra questão mencionada diz respeito aos controles sanitário e
assemelhados. Propõe-se que tais controles sejam “exercidos com base no credenciamento e
inspeção do estabelecimento fabril produtor e não no embarque da mercadoria”. Este apenas será
adimitido “quando solicitado pelo exportador ou importador, ou quando exigido pelo país
importador, ou ainda em decorrência de norma ou acordo internacional”. A proposição tem o
objetivo evidente de simplificar as operações nos portos e aeroportos de saída de mercadorias.
Pretende-se, também, evitar os problemas e custos decorrentes da necessidade de abertura, por
exemplo, de um contêiner de carga frigorificada em meio a uma operação de carregamento de um
avião, ou navio. O exemplo é dado para destacar os riscos decorrentes, que podem levar à perda
de qualidade da mercadoria e, mesmo, a comprometer as relações fornecedor-cliente. Mesmo a
simples abertura de um contenedor de mercadoria não perecível, se não apresenta os riscos
citados, implica os custos adicionais e não desprezíveis de movimentação da carga, abertura,
retirada e recolocação da mercadoria, possível perda de prazo ou elevação de custo por atraso
provocado à embarcação, etc.. Assim, a proposta pode de fato levar à maior agilidade e menores
custos das operações portuárias.

Não obstante, da forma como redigida, a proposição veda às autoridades
nacionais a iniciativa para uma eventual inspeção de uma carga no porto ou aeroporto. Embora
seja desejável que a operação de embarque não seja interrompida pela inspeção sanitária, daí a
proibir tal prática há uma distância expressiva. Parece-nos importante que as autoridades
sanitárias mantenham a possibilidade de fazer a inspeção até mesmo nos locais de embarque, por
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pelo menos duas razões: primeiro, porque é muito mais caro, para as autoridades, realizarem a
inspeção nos estabelecimentos produtores do que nos locais de embarque, pois estes são em
número muito menor que aqueles, que ademais se encontram dispersos; segundo, porque a
necessidade de credenciamento sanitário nos estabelecimentos – e não inspeção nos pontos de
embarque - pode significar uma barreira adicional à entrada de pequenas e médias empresas no
ramo de exportação.

O terceiro ponto a ser comentado, neste tópico,  procura vedar aos
órgãos públicos a criação e a imposição de qualquer exigência administrativa, registros, controles
diretos ou indiretos sobre operações de exportação, exceto quando previstas em Lei. O
dispositivo restringe, muito além do que se vê nos mais diversos países, a possibilidade de o
Estado brasileiro efetuar política comercial. Em boa medida, quase todos os países realizam ao
menos parte da sua política comercial mediante a imposição ou retirada de controles
administrativos, controles diretos e indiretos, etc. Não há razão, portanto, para que o Estado
brasileiro se veja despojado de instrumentos utilizados por outros países que, com freqüência,
possuem interesses comerciais divergentes dos brasileiros.

Além disso, a proposição nos parece de questionável eficácia. Por um
lado, é verdade que problemas orçamentários e outros têm levado órgãos públicos a instituírem
controles, registros e até mesmo taxas. Isto, além de dar margem a questionamentos judiciais,
configura-se como prática danosa às exportações – e também às importações -, pelos custos e
burocracia gerados. Por outro lado, também é verdade que a exigência de uma lei para a
instituição de registros e controles por parte de órgãos públicos pode tornar ainda mais lenta a
resposta destes a situações emergenciais imprevistas, as quais são cada vez mais comuns, em
função da própria integração comercial dos países. O atual risco da “importação” da chamada
“gripe aviária” é ilustrativo da necessidade de resposta ágil. Por fim, a eficácia do dispositivo é dita
questionável porque, dados estes fatos, é provável que surjam leis suficientemente genéricas para
possibilitar a instituição de ‘novos’ controles sem a aprovação de leis específicas.

Um último comentário à proposição de se centralizar na CAMEX os
controles sobre a exportação. Da maneira como consta, a este órgão caberá, como já se
mencionou, até mesmo a aprovação de procedimentos na área de inspeção sanitária. Parece-nos
uma determinação que claramente extrapola as atribuições e competências – inclusive técnicas –
da CAMEX. Para exercer tal papel, este órgão terá que receber, desviados de outros, pessoal e
atribuições para o que se poderia chamar de a “nova CAMEX”. A médio e longo prazo, o
processo de atualização técnica do pessoal encarregado dessa tarefa, assim como dos
equipamentos de que eles necessitam para realizar o trabalho, poderá se ver comprometido, pois
sua função é completamente estranha às atividades centrais do órgão. Poderá, até mesmo,
comprometer as exportações, de forma ainda mais grave que o recente surto de febre aftosa.
Assim, a premissa de que tal centralização trará maior agilidade e eficiência ao processo
exportador pode se revelar uma falácia.
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3.3 – Sobre o fornecimento de informações estatísticas desagregadas

O art. 18 da proposta diz que a CAMEX definirá os critérios, termos e
condições para a disponibilização de estatísticas comerciais de exportação e de importação de
mercadorias, bens e serviços, desagregadas. Quanto mais desagregadas as informações fornecidas
pelo órgão público, mais fácil será comprovar a ocorrência de práticas de comércio desleais, como
dumping e outras. Na ausência de informações detalhadas, ou desagregadas, os processos
internacionais de investigação sobre esses atos desleais de comércio tornam-se mais fracos e,
portanto, mais arriscados. Assim, caso a CAMEX libere essas informações, empresas brasileiras
que se sintam prejudicadas por práticas desleais da concorrência terão maiores condições de
combatê-las. Dificilmente se poderá exagerar quanto à importância de se facilitar as operações de
combate a práticas desleais de comércio, e o tema da maior disponibilidade de informações
desagregadas precisa ser enfrentado.

Por outro lado, a Constituição Federal garante o direito de sigilo de
dados, no inciso XII do seu art. 5º, onde são definidos os Direitos e Garantias Fundamentais.
Obedecida a Lei Maior, os limites assim impostos à CAMEX na definição dos critérios para
fornecer informações desagregadas possivelmente não permitirão a solução da questão apontada.
Ademais, a menção, na lei proposta, ao fato de que a CAMEX definirá os critérios de acesso às
estatísticas comerciais desagregadas, não avança na definição destes critérios e, a rigor, apenas
posterga e delega à CAMEX atribuições que, talvez, devessem ser do Congresso Nacional.

3.4 – Sobre o conceito de empresa predominantemente exportadora

A proposta AEB amplia este conceito. Como já mencionado, atualmente
a “empresa predominantemente exportadora” é definida - no § 3° do art. 29 da Lei n° 10.637, de
30/12/2002 -, como sendo a “pessoa jurídica ... cuja receita (de exportações) ..., houver sido
superior a 80% (oitenta por cento) de sua receita bruta total (no ano anterior)”. As empresas
assim classificadas gozam de benefícios fiscais, creditícios e operacionais. Estes últimos, porque
tais empresas passam a dispor de procedimentos de recolhimento tributário simplificados. Como
a definição legal se refere a “pessoa jurídica”, é de se concluir que as empresas prestadoras de
serviços também estão incluídas. Não obstante, a AEB busca explicitá-las na letra da lei,
tornando-a mais clara. O propósito parece ser o de evitar interpretações díspares por parte de
órgãos públicos.

Dois pontos a destacar com relação a esta ampliação do conceito. O
primeiro é uma contradição entre os artigos 15 e 26 da proposta AEB: no tocante às empresas de
prestação de serviços preponderantemente exportadoras, enquanto o art. 15 as define como
aquelas nas quais mais da metade do faturamento decorre de exportações, no art. 29 apenas
aquelas com mais de 80% do faturamento decorrente de vendas ao exterior é que se qualificam
como tal. Não fica clara a razão de se ter dois parâmetros para a definição do mesmo conceito.
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O segundo ponto é a a criação de um limite menor – no caso, metade da
receita bruta - para as micro e pequenas empresas, facilitando-se-lhes o enquadramento. Se o
limite especificado é alto ou baixo é uma questão que não será abordada neste trabalho. Também
não se tenta estimar o montante da perda de arrecadação decorrente da criação desta nova
categoria, nem tampouco o acréscimo que se pode esperar nas exportações. Destaca-se, porém,
que principalmente nos diversos mercados de produtos de alta tecnologia – informática,
biotecnologia, nanotecnologia, etc., – assim como nos mercados onde atuam as empresas
instaladas em incubadoras, há um potencial extraordinário de crescimento de exportações por
parte de micro e pequenas empresas, que talvez seja mais bem apoiado, de forma a melhor
explorar tais possibilidades, caso seja ainda mais fácil, para um pequeno ou médio
empreendimento, alcançar o status de predominantemente exportador.

3.5 – A busca da plena desoneração das exportações

Novamente, trata-se de objetivo a ser perseguido tenazmente. No
mercado global competitivo de hoje – do qual se excluem produtos em situação de monopólio ou
oligopólio tecnológico ou natural –, não desonerar plenamente as exportações é quase que
sinônimo de transferir empregos para terceiros países, e dificilmente se poderá superestimar a
importância de se criar empregos internamente. Não qualquer emprego, mas ocupações que,
adequadas e desafiadoras quanto ao nível educacional da força de trabalho, sejam das mais
elevadas qualidade e remuneração possíveis (Porter, M. “The Competitive Advantage of
Nations”, The Free Press, New York, 1990).

Aceito o argumento acima, a necessidade de desoneração fica
demonstrada. A questão a ser analisada, então, dada a crescente complexidade das operações
comerciais que envolvem a exportação, é se, ou até que ponto, tal desoneração abre espaços para
a “exportação fictícia”, tornando mais fácil a sonegação fiscal. Certamente não é este o objetivo
da AEB. Não obstante, as proposições apresentadas devem ser avaliadas também do ponto de
vista da aduana, pois não se trata de operações simples, nas quais a saída da mercadoria ou serviço
do território nacional, ou a entrada das divisas, sejam evidentes. Trata-se, em diversos casos, de
operações que, embora inquestionavemente de exportação, possibilitam a permanência da
mercadoria exportada em uso em território brasileiro. É necessário, pois, que haja capacidade
operacional de se diferenciar, entre duas mercadorias utilizadas no interior do País, aquela
exportada de outra, vendida ao mercado interno. Sem tal capacidade efetiva, os danos fiscais
decorrentes da provável evasão podem ser maiores que os ganhos com a exportação e os
empregos adicionais a serem obtidos pela menor incidência direta e indireta de tributos, que será
o resultado da introdução das regras propostas pela AEB.

Neste sentido, parece prudente que, antes de se deliberar sobre a matéria,
seja realizada uma avaliação técnica detalhada da capacidade operacional da Secretaria da Receita
Federal – atividade coerente com as atribuições da Câmara dos Deputados – para tornar viável a
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mais plena desoneração fiscal das exportações, sem, porém, criar situações nas quais seja
praticamente inviável identificar – e punir – operações de “exportações fictícias” que possam daí
decorrer.

3.6 – A busca de menores custos em operações cambiais para a cobertura
de atividades inerentes à atividade exportadora

Como claramente mencionado em documento da AEB, exportar
produtos industriais e serviços implica uma série de atividades e custos que podem não estar
presentes na exportação de matérias primas e commodities: pesquisa de mercado, serviços pós-
venda, propaganda, participação em feiras, montagem de escritórios de representação no exterior,
dentre outros. Todas estas atividades devem ser custeadas direta ou indiretamente pela empresa
exportadora. Hoje, a situação é claramente onerosa para o exportador, que é obrigado a remeter
para o Brasil a totalidade dos dólares obtidos com cada exportação – incorrendo em custos
bancários e Contribuição Provisória Sobre Movimentação ou Transmissões de Valores e de
Créditos e Direitos de Natureza Financeira – CPMF, para em seguida tornar a incorrer em todos
estes gravames ao enviar os recursos para o exterior para pagamento dos custos acima
mencionados. A situação é ainda mais grave porque, ao se remeter recursos para pagar os custos
mencionados, incidirá sobre tal remessa o Imposto de Renda, com alíquotas que, embora
recentemente reduzidas a zero para certas finalidades relacionadas à promoção do turismo, para
outros fins podem chegar a 25%. A irracionalidade do processo – do ponto de vista do
exportador – é ainda mais agravada pelo fato de que ele vende o dólar ao Banco por um preço
menor, comprando-o em seguida por valor mais elevado. No caso de pequenos exportadores,
estas taxas por vezes chegam a inviabilizar a operação. Para grandes e pequenos, a irracionalidade
é evidente, pois no mínimo deveria ser possível remeter para o Brasil o resultado líquido da
operação, ou do conjunto de operações realizadas em certo período.

A irracionalidade não é tão evidente do ponto de vista do guardião da
estabilidade do sistema financeiro, nem do responsável pela arrecadação tributária. Para ser
equilibrada, a lei deve considerar ambos os lados. Os riscos do setor financeiro se ampliam
quando os bancos podem operar com contas em outra moeda. Além disso, a capacidade do
Banco Central de atuar como emprestador de última instância se reduz, pois este não poderá fazê-
lo com relação ao passivo em moedas de terceiros países assumido e eventualmente não honrado
por bancos. Outro risco implícito é o Brasil deixar de ser um país com moeda de curso forçado
para se tornar um país com dois segmentos, um, dolarizado, outro, operando em reais. Isto,
porque ao se abolir a obrigatoriedade da cobertura cambial torna-se praticamente impossível
evitar a quitação de compromissos entre residentes por meio da compensação privada de câmbio
– ainda que tal vedação conste da letra da lei –, com evidentes implicações tributárias. Aliás, não é
por acaso que Coréia do Sul, Chile, México, Tailândia, Venezuela, África do Sul, Índia, Malásia,
Argentina, Colômbia, Marrocos, dentre outros “emergentes”, mantêm a obrigatoriedade da
cobertura cambial.
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A questão tributária está fortemente presente no tocante às remessas para
custear a participação em feiras e outros custos relacionados à exportação. Mais propriamente:
além dos ônus representados pelos custos bancários e fiscais das remessas, há ainda a questão da
dedutibilidade das mesmas como despesa operacional a reduzir o lucro tributável. Como separar a
remessa efetuada para o pagamento da participação em uma feira, da remessa ocorrida para pagar
o passeio, seja de familiares do empresário ou de terceiros do seu interesse, e evitar que esta
segunda modalidade apareça como despesa dedutível na contabilidade da firma? Deverá a Receita
Federal tentar manter um cadastro de empresas promotoras de feiras, agências de publicidade,
empresas de pesquisa de mercado, etc., no exterior? Qual o custo e a confiabilidade desta tarefa?
Há, portanto, que se buscar uma solução para esta questão.

As perguntas acima não são retóricas, nem se confundem com a tradição
brasileira – ou ibérica – de se considerar as pessoas suspeitas até prova em contrário. As questões
ligam-se, também, à tradição jurídica deste País, no qual a existência de indícios, ainda que
eloqüentes, não substitui a necessidade de provas documentais abundantes para caracterizar
certos ilícitos, principalmente os mais sofisticados. Assim, as evidências de ilícito baseadas na
lógica e na estatística tendem a ser insuficientes para acarretar punição e, muito menos, para coibir
tais práticas. Daí decorre que, ao se desvincular as movimentações cambiais de documentos
comprobatórios das operações que lhe deram origem, perder-se-á, também, boa parte da ainda
limitada capacidade de se instruir processos referentes à movimentações de recursos ilícitos.

Em resumo, a desoneração da remessa de recursos para pagar custos
inerentes à atividade exportadora é necessária e urgente. Por outro lado, convém que tal
desoneração seja feita de tal maneira que os riscos apontados sejam minimizados.

3.7 – Consolidar em um único diploma legal a legislação referente às
exportações

A tarefa é meritória. Não obstante, uma vez que as exportações têm –
necessariamente – relação com as questões tributária, financeira, cambial, portuária, sanitária, de
acordos internacionais, desde os bilaterais até os multilaterais, até temas ligados à prevenção de
tráfico de drogas e outras atividades ilegais, parece-nos que a consolidação é um objetivo
quimérico. Melhor seria, talvez, a criação de um sítio na rede mundial de computadores onde
todas as etapas, para a maioria das possibilidades, estivessem previstas e devidamente explicadas,
possivelmente com o apoio adicional de um centro de atendimento telefônico.

Para concluir, vale destacar que a proposta da AEB, de forma geral, é
correta e desejável. Diversos dos seus pontos já deveriam estar incorporados à legislação brasileira
há anos. Não obstante, há aspectos que carecem de uma investigação mais detalhada, na medida
em que podem apresentar conseqüências não desejadas em termos de evasão de tributos e outras
práticas malsãs. Finalmente, há medidas de incentivo à exportação, com grande potencial de
geração de resultados, inclusive de curto prazo, que não foram mencionadas na proposta. Dentre
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estas, as principais talvez sejam, além de uma visão de comércio exterior, mais que apenas de
exportação, a redução do custo de entrada na atividade exportadora e medidas destinadas a
reduzir o elevado grau de desistência da atividade exportadora: a cada ano, 3.500 empresas se
incorporam à base exportadora brasileira, ao mesmo tempo em que 2.750 desistem de exportar
(Markwald, R. & Puga, F. P. “Focando a Política de Promoção de Exportações, in O Desafio das
Exportações, BNDES, Rio de Janeiro, 2002).


	PAGINA_INICIAL_BIBLIOTECA_DIGITAL.pdf
	Página 1


	titulo: ANÁLISE DA PROPOSTA DE "POLÍTICA DE DESBUROCRATIZAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES", APRESENTADA PELA ASSOCIAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR DO BRASIL - AEB
	Nome do autor: Eduardo Fernandez Silva
	Data: 2006


