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ECONOMIA EM FOCO 

Governo brasileiro estuda proposta de redução de tarifa ao 
Mercosul 

  
O objetivo do governo brasileiro é propor uma redução de pelo menos 50% nas alíquotas de 
importação, para os setores de automóveis, calçados, têxteis, químicos e aço, no Mercosul. O 
projeto do governo prevê corte unilateral das alíquotas de importação sobre produtos 
industriais de 13,6% para 6,4% em média, em 4 anos. Tal medida colocaria o país com níveis de 
proteção tarifária equivalente à dos países mais ricos do mundo. 

Segundo o governo, a finalidade da proposta é aproximar a TEC – Tarifa Externa Comum, dos 
valores médios praticados internacionalmente, o que de acordo com o mesmo, aumentaria a 
competitividade do comércio internacional. Entretanto, chama-se à atenção que historicamente 
a abertura de mercado se faz mais eficiente em economias mais ricas e em franca expansão, 
onde o Brasil está longe da estabilidade econômica e não tem a competitividade necessária para 
enfrentar o mercado sem tarifas. 

Segundo jornal O Globo, do dia 23 de agosto, de acordo com o ministro da Casa Civil, Onix 
Lorenzoni, essa redução de tarifas a ser proposta pelo governo ainda está em estudo. Essa 
discussão começou meses atrás, mas ainda não há uma proposta concreta, conforme afirmou o 
ministro. 

Possíveis impactos dessa redução para as indústrias brasileiras: 

Cabe destacar que essa proposta se apresenta como uma abertura comercial bem mais intensa 
para indústria, contrastando com um movimento mais tímido de liberação da agricultura e do 
agronegócio, setores mais competitivos no Brasil. 

A implementação dessa política não respeita a estrutura produtiva do Brasil, como por exemplo 
o Custo Brasil e, ainda, não leva em consideração a diminuição da participação da indústria no 
PIB brasileiro. Tem-se como uma não ação de estímulo à indústria brasileira. 

Cada setor industrial e cada região do país tem sua particularidade. Faltou um diálogo 
transparente entre o governo e o setor privado para que pudessem ser compreendidas tais 
particularidades. 

Segundo a CNI, em estudos preliminares, um corte de 50% nas tarifas de importação reduziria o 
PIB de pelo menos 10 dos 23 setores industriais até 2022, o que prejudica diretamente a 
retomada do crescimento e de emprego. 

Ao não consultar o setor privado, que por vezes procurou o governo para discutir a matéria, o 
Governo incorre em erro pois pode prejudicar as indústrias, principalmente aquelas com cadeia 
produtiva longa. Essa forte redução num curto espaço de tempo traz impacto negativo na 
previsibilidade, competitividade e empregabilidade no Brasil. Chama-se à atenção que a 
proposta deve ser apresentada formalmente na reunião da cúpula presidencial do Mercosul nos 
dias 04 e 05 de dezembro de 2019, em Bento Gonçalves - RS. 


