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A indústria e a abertura 
comercial



ESTRATÉGICO
DA INDÚSTRIA 2018   2022

11 fatores-chave

38 temas prioritários

62 objetivos

175 iniciativas

A abertura comercial é uma ferramenta para o desenvolvimento econômico desde 
que seja parte de um “pacote” de políticas públicas



A Agenda Internacional da Indústria defende 57 propostas divididas em 8 temas para
influenciar na política comercial do Brasil

A CNI defende uma agenda de

ACORDOS COMERCIAIS

Previsibilidade

Período de transição

Reciprocidade

OUTROS  TEMAS DE POLÍTICA 
COMERCIAL

Financiamento

Facilitação

Tributação

Barreiras em terceiros 
mercados

Abertura negociada



Onde estamos?



Brasil hoje tem acesso preferencial a 8% das importações mundiais

Representatividade das importações dos países/blocos com os quais há acordo comercial



Países com os quais o Brasil possui acordos representam 35% das
exportações de produtos industriais do país

Fonte: Funcex Data

Exportações de produtos industriais do Brasil em 2017



Avanços relevantes em negociações comerciais

• Investimentos
• Aliança do Pacífico
• Mercosul (PCFI)

• Compras governamentais
• Mercosul, Chile e Peru

• Serviços
• Peru

• Abertura de negociações 
com México, que estagnaram

• Troca de ofertas e grandes 
avanços em MS-UE

• Acordos de Investimentos 
• África

• Lançamento de novas 
negociações
• EFTA, Canadá e Coreia 

do Sul

• Diálogos
• Cingapura e Japão



Como e para onde devemos 
ir na visão da indústria?



• Compras governamentais
• Serviços

• Ampliar ACE 53 em bens e 
temas

• Acumulação de origem

• Facilitação de comércio

• BNTs

• Ampliar Protocolo de 
serviços 

• Facilitação de Comércio

Agenda regional: aprofundamento em regras e acesso a mercados



Agenda extra regional: ambição e diversidade geográfica

Concluir ALC

• PMEs
• Facilitação de investimentos
• Facilitação de serviços
• Comércio eletrônico

Iniciar diálogo para futuro ALC

Concluir ALC

Concluir ALC

Ampliar APT
(só 45% dos 1.000 bens no atual 
acordo possuem tarifa zero)

Concluir APT



Acesso a mercados em bens: tarifas (e cotas) ainda são importantes

1.101 produtos 321 produtos SH6 341 produtos SH6

469 produtos SH6 350 produtos SH6



Regras que garantam previsibilidade, condições equânimes de acesso e
competição e impulsionam reformas domésticas

Regras de origem
• Drawback
• ROs que favoreçam 

investimentos e integrem o Brasil 
no mundo

Serviços
• Liberalização de serviços para 

competitividade industrial
• Oportunidades para exportação de 

serviços (TI, construção, etc)
• Serviços: 60% sobre VA, só 5% 

importado

TBT e SPS
• Aproximação regulatória
• Transparência
• Padrões privados
• Regulação baseada em ciência
• Padrões privados

Compras governamentais

• Acesso: eliminação de margens 
e outras formas de discriminação

• Regras de origem 
• Denegação de benefícios
• Transparência e anticorrupção
• Ofertas amplas

Facilitação de comércio
• Solução de consultas mais amplas
• Definir prazos máximos para liberação de mercadorias
• OEA e janelas únicas
• Encargos e taxas



Com a celebração de acordos em negociação, o potencial de acesso a
mercados do Brasil aumentará 24 p.p.

32%

Potencial do Brasil com celebração de acordos em negociação 
União Europeia (17%), Coreia (3%), EFTA (2%) e Canadá (2%)

Representatividade das importações dos países/blocos com os quais há acordo comercial



Exportações do Brasil de produtos industriais em 2017

Países com os quais o Brasil possui acordos ou está negociando representam
55% das exportações de produtos industriais do país

Fonte: Funcex Data



A CNI coordena mecanismo informal do setor empresarial para acompanhar e
influenciar nas negociações

400 membros de diversos setores 
da economia

Reuniões regulares com negociadores brasileiros

Briefing in loco nas rodadas de negociações junto 
aos negociadores

Comunicados com atualizações sobre as 
negociações

Apoio ao setor empresarial na construção de ofertas 
e posicionamentos

Elaboração de posicionamentos e recomendações 
para as negociações

Transparência nas negociações
Diálogo com os negociadores
Posicionamentos nas negociações



Considerações finais

• Agenda de acordos tem avançado bastante e ela deve ser
diversificada geograficamente e multifacetada (regional, extra regional
e na OMC)

• Acordos devem buscar condições equânimes de competição para
nossas empresas nos bens que há vantagens competitivas e garantir
mesmas regras que competidores possuem

• Acordos ainda podem contribuir para reformas domésticas do país

• A CNI defende a abertura comercial, negociada por acordos
comerciais, que garantem contrapartida em acesso a mercados e
planejamento e lógica na abertura

• Não é apenas participar mais do comércio internacional, é participar
melhor e contribuir para o desenvolvimento do país. Agenda da
competitividade passa pela política comercial, mas vai muito além



A indústria: setor estratégico para o país

A indústria contribui 
com R$ 1,2 trilhão 
para a economia 
brasileira

é a participação 
da indústria no PIB

22%

A indústria responde por:

das exportações
brasileiras

55%
da arrecadação de 
tributos federais

30%

dos gastos em P&D
do setor privado

66%

A cada R$ 1,00 produzido na 

indústria, são gerados R$ 2,32 na 
economia brasileira

A indústria emprega 10,5 milhões de 
trabalhadores brasileiros

22% é a participação da indústria no 
emprego formal do Brasil


