Dez maneiras de governos
usarem o comércio
para Salvar as PMEs
Os governos poderiam usar as alavancas econômicas para apoiar micro, pequenas e médias
empresas (MPME) durante a crise sem precedentes trazida pela nova pandemia de coronavírus
(COVID-19). As MPMEs, que compreendem 90% das empresas e mais de 50% dos empregos
no mundo, estão fortemente expostas à paralisação dos negócios e são essenciais para a
retomada econômica.
Acreditamos que a política comercial tem um papel vital a desempenhar, permitindo que
as MPMEs enfrentem a crise da COVID-19 e promovam uma rápida recuperação econômica.
Portanto, encorajamos governos a implementar as 10 sugestões a seguir para Salvar
nossas PMEs. Ao permitir a participação das MPMEs no comércio internacional, temos a
oportunidade de diminuir as perdas econômicas, proteger empregos e estabelecer bases
sólidas para a retomada do crescimento econômico.

A RESPOSTA IMEDIATA: MITIGANDO OS DANOS DA COVID-19
1.

Melhorar o acesso a informações relativas às mudanças nas políticas comerciais.
Levantamentos mostram que as MPMEs frequentemente citam a falta de informações
sobre o funcionamento do mercado externo como um obstáculo central ao comércio
internacional. As MPMEs geralmente têm recursos limitados para monitorar alterações
potencialmente complexas nas restrições tarifárias e não tarifárias—incluindo alterações
nos procedimentos alfandegários. Em um ambiente que muda rapidamente, é vital que
os governos tomem medidas importantes para promover o acesso fácil a informações
sobre novas medidas comerciais, especificamente:
a.

Primeiro, os governos poderiam criar websites sobre medidas domésticas adotadas—
tanto restritivas quanto liberalizantes—para servir de fonte única para as empresas
e auxiliar os esforços de monitoramento de organizações internacionais e provedores
de serviços.

b. Segundo, os governos poderiam considerar o envolvimento de câmaras de comércio
para ajudar a obter informações em tempo real sobre as dificuldades em supply
chain enfrentadas pelas empresas locais, a fim de permitir respostas rápidas e
disseminar diretrizes governamentais por meio de canais comerciais confiáveis.
Essa abordagem já foi adotada com efeito positivo em várias economias—incluindo
a Alemanha—e incentivamos todos os governos a seguir esse exemplo.
c.

Terceiro, a nível internacional, os governos poderiam garantir que a Organização
Mundial do Comércio (OMC), a Organização Mundial das Alfândegas (OMA) e
o International Trade Center (ITC) possam monitorar e relatar de forma confiável
todas as medidas comerciais e alfandegárias nacionais de maneira complementar,
a fim de facilitar a compreensão por parte das MPMEs quanto às medidas adotadas
nos mercados estrangeiros em que negociam.

d. Quarto, os governos poderiam ir além dos requisitos mínimos de notificação definidos
pelas regras da OMC para garantir que as medidas sejam relatadas em tempo real—
todo dia importa para responder às consequências econômicas da COVID-19.
e.

Em quinto lugar, os governos poderiam promover ativamente as ferramentas
existentes que podem ajudar as empresas locais a monitorar mudanças nas
políticas comerciais, como o Global Trade Helpdesk (o portal desenvolvido pelo ITC,
a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD)
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e a OMC para guiar as MPMEs no comércio e em seus desafios de inteligência de
mercado) e ePing (um serviço gratuito para as empresas receberem alertas por
e-mail sobre novas notificações de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias (SPS)
e Barreiras Técnicas ao Comércio (TBT), desenvolvido pela OMC, ITC e ONU).
2.

Comprometer-se a salvar as MPMEs sem cair no protecionismo. Pesquisas disponíveis
sugerem que as barreiras tarifárias têm um impacto desproporcionalmente profundo
no desempenho das MPMEs—corroendo margens estreitas ou tornando-as não
competitivas em mercados sensíveis aos preços. Qualquer aumento nas tarifas em
resposta à crise exacerbaria ainda mais o impacto da COVID-19 nas taxas de insucesso
das MPMEs e nas perdas de emprego associadas. Dado que muitas das medidas
domésticas necessárias para apoiar as MPMEs envolvem grandes intervenções
econômicas, os governos devem ter o cuidado de projetar medidas de maneira
compatível com as obrigações do direito internacional do comércio.

3.

Estender prazos para pagamentos de tarifas e direitos aduaneiros. Muitos traders,
especialmente MPMEs, estão enfrentando sérios problemas de fluxo de caixa e dificuldades
operacionais devido à menor demanda e ao tempo de processamento alfandegário mais
longo. Os governos poderiam aliviar o fardo para as empresas estendendo o prazo de
pagamento de todos os impostos e tarifas alfandegárias—começando com uma extensão
de 90 dias, sujeita a uma revisão adicional conforme apropriado—semelhante aos
diferimentos fiscais que muitos países estão implementando para melhorar o fluxo de caixa
das empresas.

4.

Manter as cadeias de suprimentos funcionais e econômicas. A logística costuma ser
mais custosa para as MPMEs do que para as grandes empresas. A COVID-19 induziu
aumentos nas taxas de frete e carga, arriscando, portanto, onerar desproporcionalmente
as pequenas empresas—tornando-as potencialmente não-competitivas no mercado
externo. Embora reconheçamos que medidas cautelosas nas fronteiras, que atualmente
afetam o trânsito transfronteiriço de mercadorias, possam ser necessárias para combater
a pandemia, incentivamos os governos a garantir que estas sejam planejadas de maneira
temporária, minimamente restritiva e de fácil retomada à normalidade. Caso contrário,
o risco de maiores danos às MPMEs—e ao emprego—aumentará e uma futura
recuperação econômica será severamente prejudicada.

5.

5. Permitir o comércio sem papel. Apesar dos rápidos avanços da digitalização nos
últimos anos, o comércio permanece notoriamente dependente de processos em papel.
As medidas de proteção à COVID-19 expuseram a fraqueza inerente desse sistema—
com dificuldades no intercâmbio físico e na revisão de documentos comerciais, criando
gargalos significativos ao comércio global. Esses gargalos impuseram uma carga
adicional de custos às MPMEs em dificuldades—e correm o risco de prejudicar ainda
mais seu fluxo de caixa como resultado de atrasos no processamento de instrumentos
financeiros associados. Os governos poderiam remediar fácil e rapidamente essa
situação, tomando duas medidas imediatas para permitir o comércio sem papel:
a.

Primeiro, poderiam seguir o exemplo de muitos governos que estão anulando os
requisitos legais que exigem que a documentação comercial (como conhecimentos
de embarque, notas promissórias e faturas comerciais) seja impressa.

b. Segundo, os governos poderiam adotar a Lei Modelo da UNCITRAL sobre Registros
Transferíveis Eletrônicos, que fornece uma estrutura legal robusta para o uso de
documentos eletrônicos de comércio, tanto no mercado interno quanto internacional.
Igualmente importante, a adoção desse tipo de documentos ajudaria as MPMEs a
operarem no curto prazo, mas também impulsionariam a eficiência a longo prazo.

Maio 2020 | Dez maneiras de governos usarem o comércio para Salvar as PMEs | 2

CURTO PRAZO: MITIGANDO DISRUPÇÕES ADICIONAIS
6.

Manter o fluxo do financiamento do comércio. Embora sejam bem-vindas as significativas
intervenções por governos, bancos regionais de desenvolvimento e instituições financeiras
internacionais nas últimas semanas, os formuladores de políticas devem permanecer
alertas a quaisquer lacunas emergentes na provisão de financiamento comercial nos
próximos meses. Antes da crise, a capacidade das MPMEs de entrar nos mercados
globais era fortemente prejudicada por um déficit financeiro estimado em US$ 1,5
trilhão—e, portanto, é vital que o mercado esteja preparado para garantir o acesso
imediato ao crédito comercial à medida que a demanda retorne à economia mundial.
Para esse fim, incentivamos todos os governos a incluir temporariamente o crédito
de curto prazo no âmbito de suas respectivas agências de crédito à exportação e a
considerar aprovar uma expansão adicional dos instrumentos de apoio aos bancos de
desenvolvimento, caso os dados do mercado indiquem que novas intervenções sejam
necessárias. Além disso, incentivamos os governos a considerar apoiar o financiamento
da cadeia de suprimentos—alavancando as cadeias de compradores de alta qualidade—
para fornecer capital de giro essencial às MPMEs com risco relativamente baixo.

MÉDIO PRAZO: NIVELANDO O CAMPO DO COMÉRCIO PARA
RETOMADA AINDA MELHOR DAS MPMEs
7.

Investir em infraestrutura digital para fazer o comércio funcionar para todos.
Os quadros de políticas só avançarão se houver ausência de infraestrutura adequada.
Em muitas partes do mundo, a COVID-19 expôs um baixo investimento crônico em
infraestrutura digital, inclusive nos setores aduaneiro, logístico e comercial. Priorizar
imediatamente o investimento em infraestrutura digital ajudará as MPMEs a monitorar
avanços, fazer a transição para operações virtuais e, finalmente, buscar oportunidades
de comércio à medida que as economias se reabrirem gradualmente. Auxílio deve ser
fornecido aos países mais necessitados—inclusive por meio de programas para escalada
da capacidade do comércio eletrônico.

8.

Priorizar as reformas para facilitação do comércio. Os estudos da OMC e do Banco
Mundial mostraram que as reformas para facilitação do comércio podem ter um impacto
enorme na capacidade das MPMEs de negociar internacionalmente. Recomendamos que
todos os Membros da OMC se comprometam com a rápida implementação do Acordo
de Facilitação do Comércio e utilizem modelos inovadores de parceria—como a Aliança
Global para Facilitação do Comércio—para permitir a identificação de reformas que
possam proporcionar os maiores benefícios às MPMEs.

9.

Participar e dar prioridade às negociações da Declaração Conjunta de iniciativas da
OMC para as MPMEs. Mais de 90 países estão negociando para melhorar a participação
de MPMEs no comércio internacional e reconhecer o papel significativo delas na criação
de empregos e crescimento econômico, levando em consideração as necessidades
específicas dos países em desenvolvimento. Essas iniciativas teriam um impacto muito
maior se mais países participassem das discussões, pressionassem por resultados
concretos nas recomendações ministeriais do grupo e demonstrassem o compromisso
político de priorizar a melhoria do acesso das MPMEs ao sistema de comércio global.
Além disso, de todas as negociações atuais da OMC, a natureza das discussões a
respeito das MPMEs se adequa ao intercâmbio digital e deve continuar online.
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10. Mantenha o ritmo do pacote último de estímulos—a reforma da OMC. Embora os
governos devam, é claro, lidar com a crise em questão, eles também não devem
perder a oportunidade de realizar mudanças sistêmicas duradouras no sistema de
comércio multilateral. A COVID-19—com seu congelamento dramático do comércio
internacional e grandes consequências econômicas—apenas aumentou a necessidade
urgente de construir um sistema global de comércio moderno que funcione para todos.
Os membros da OMC deveriam priorizar a ambiciosa reforma da OMC e não usar a
COVID-19 como justificativa para a inação. Um pacote abrangente de reformas da OMC
proporcionaria um impulso de confiança muito necessário para empresas e investidores
diante de incertezas econômicas sem precedentes.
A ICC está pronta para trabalhar com governos e empresas na superação da crise e na
reconstrução do futuro. As políticas recomendadas representam a nossa melhor chance de
Salvar nossas PMEs e garantir que o comércio funcione em benefício de todos.

SOBRE A INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE (ICC)
A International Chamber of Commerce (ICC) é a representante institucional de mais de 45 milhões
de empresas em 100 países. A missão central da ICC é fazer que os negócios funcionem para todos,
todos os dias, em todos os lugares. Por meio de uma combinação única de advocacy e criação de
padrões e soluções, promovemos o comércio internacional, a conduta responsável das empresas
e uma visão regulatória global, além de fornecer serviços de resolução de disputas altamente
reconhecidos pelo mercado. Nossos membros incluem muitas das grandes empresas globais,
PMEs, associações empresariais e câmaras de comércio.

33-43 avenue du Président Wilson, 75116 Paris, França
T +33 (0) 1 49 53 28 28 E icc@iccwbo.org
www.iccwbo.org
@iccwbo
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