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A livre circulação de mercadorias no Mercosul não deverá ser concluída em 2009, como 
previsto inicialmente, acredita Sílvia de Toledo Fagnani, gerente sênior de Comércio Exterior 
do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Agrícola (Sindag). Ela participou 
nesta quarta-feira (12/09) do comitê de Comércio Exterior da Amcham-São Paulo. 
 
“O setor empresarial não acredita que saia em 2009 porque existem ainda muitas questões a 
serem definidas: como será a distribuição da rede aduaneira, qual será a sede do banco 
(projeto do Banco do Sul), seu formato e os países que o integrarão, entre outras.  
 
Pelo que sentimos, são muitas definições para pouco tempo. Provavelmente não sairá em 
2009, mas acontecerá, seja em 2010 ou 2011”, diz Sílvia. 
 
A livre circulação consiste no pagamento de um único imposto de importação no ingresso da 
mercadoria (pronta ou matéria-prima para uso em processo produtivo) no bloco com a 
finalidade de eliminar a dupla cobrança e distribuir a renda aduaneira.  
 
O projeto foi dividido em duas fases: a primeira, iniciada em 2006, voltada para produtos com 
imposto de importação zero e com 100% de preferência tarifária nos quatro países membros, 
e a segunda, cuja implementação era esperada para 2009, incluiria todos as mercadorias que 
tenham a mesma alíquota de Imposto de Importação e/ou Preferência Tarifária. 
 
Entraves 
 
A gerente do Sindag aponta que essa segunda etapa envolve três pré-requisitos básicos: 
interligação dos sistemas de comércio exterior dos países membros, elaboração do Código 
Aduaneiro do Mercosul, e definição da distribuição da renda aduaneira. Este último, para ela, 
consiste hoje no maior entrave ao processo, já que os demais pontos encontram-se em 
andamento. “Os quatro países ainda não sabem como dividir essa receita, já que não seria 
justo que aqueles com menor infra-estrutura aceitassem menos por receberem menos 
mercadorias.” 
 
Apesar de favorável à livre circulação, o Sindag elenca alguns riscos da segunda fase de 
implementação: 
 
- O Brasil ficará mais exposto à concorrência de produtos chineses; 
 
- Quando a Venezuela (e talvez a Bolívia) adotar a Tarifa Externa Comum (TEC), os produtos 
com livre circulação aumentarão muito; 
 
- Poderá ocorrer um desvio da industrialização para outros países do bloco, já que o Brasil tem 
maiores custos de produção e tributos; 
 
- Se não houver controle rígido, produtos importados por outros países subfaturados, com 
declaração de importação incorreta, poderão entrar sem pagar Imposto de Importação.  
 
“O risco de desindustrialização é inerente à união aduaneira. A questão é que, como a 
disparidade é muito grande, já vemos muitas empresas fechando no Brasil e indo para o 
Uruguai. Isso economicamente não é ruim porque o capital ficará dentro do bloco e o 
desenvolvimento será comum. O grande problema é o emprego.  
 
O custo trabalhista lá e muito menor, então mesmo que a mão-de-obra não seja especializada 
é mais barato treinar do que manter aqui”, explica Sílvia. 
 
Ela destaca ainda que o sistema funciona prefeitamente na Europa, mas, por conta das 
grandes assimetrias do Mercosul, ainda é preciso avançar na harmonização entre seus 
membros. Isso passa por reforma tributária, procedimentos aduaneiros, de certificação de 



origem e de órgãos intervenientes (Agricultura, Saúde, Meio Ambiente e Exército) e, 
sobretudo, requisitos técnicos. 
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