
A eliminação das

barreiras comerciais

está prevista para quatro,
oito e dez anos

erav Gonen, diretora da
Divisão de Acordos
Bilaterais de Comércio
do Ministério de
Indústria, Comércio e

l Trabalho de Israel, tem
acompanhado de perto as negociações
para a assinatura de um acordo de
livre comércio entre o Mercosul e o
país. Como representante do governo
israelense, ela tem participado há mais
de um ano de cinco rodadas já realiza-
das desde a abertura oficial das nego-
ciações. Com base em sua experiência,
Gonen acredita que o acordo deverá
ser assinado até o final de 2007.
Atualmente, a presidência do bloco
está com o Paraguai e as próximas
reuniões deverão ser realizadas em

Assunção e em Jerusalém.
"Durante a última rodada de nego-

ciações, realizada em novembro, em
Israel, já conseguimos chegar a um
consenso sobre 90% do texto final,
restando apenas os acertos sobre as
tecnicalidades que um documento
como este possui. O mais importante
neste processo de discussão é que
todos os países envolvidos (Brasil,
Argentina, Uruguai e Paraguai) estão
dispostos a chegar a um resultado final
positivo. Para ser considerado um bom
acordo, ele deve beneficiar a todos da
mesma maneira. Nós estamos cientes
das características singulares de cada
um dos membros do bloco", explica.

A agenda dos grupos de trabalho
está atualmente centrada na lista de
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produtos que deverão ser beneficiados
pela redução escalonada e pela elimi-
nação das barreiras comerciais em qua-
tro, oito e dez anos. As negociações
com Israel prevêem taxa zero para
todos os produtos exportados ou

importados do Brasil, o maior parceiro
comercial de Israel na América Latina.
Atualmente, 90% das exportações
israelenses para o continente destinam-
se ao Brasil, e 50% das importações da
região para Israel são brasileiras.

Segundo Merav Gonen, o comér-
cio bilateral de Israel com o Brasil
está 50°/o aquém do seu potencial, e
um acordo com certeza ampliará a
pauta comercial. Atualmente, as
exportações israelenses concentram-



se nos setores de química, minerais e
produtos de alta tecnologia. As
importações, por sua vez, são basica-
mente agrícolas, com destaque para a
soja e as carnes. "Com o acordo, pro-
dutos que atualmente Israel importa
de outros países poderão ser compra-
dos do Brasil", enfatiza.

Para ela, o acordo de livre comér-
cio deverá abrir oportunidades não
apenas na área de comércio, mas tam-
bém no campo da cooperação científi-
ca e tecnológica, estimulando inclusi-
ve o intercâmbio cultural. "A redução
das barreiras comerciais tem também
impacto no fluxo de indivíduos. Cada
vez mais, empresários e autoridades
sentem-se estimulados a visitar os
países integrados pelo acordo, fami-
liarizando-se com as características da
sociedade, descobrindo as suas especi-
ficidades e o seu mercado. A coopera-
ção passa a ser algo natural", ressalta
a diretora da Divisão de Acordos
Bilaterais de Comércio.

Leora Hadar, diretora do
Departamento de América Latina e
África do Ministério de Indústria,
Comércio e Trabalho de Israel, com-
partilha as idéias de Gonen. No cargo

desde 2004, ela afirma que os empre-
sários israelenses estão acompanhando
de perto a evolução das negociações
entre Israel e o Mercosul, pois a eco-
nomia do país baseia-se principalmen-
te no desempenho das exportações.

"O Brasil foi definido como alvo
estratégico pelo governo israelense já
há alguns anos e conta com o total
apoio do setor produtivo nacional
nesta empreitada. O setor empresarial
está interessado tanto no incremento
das exportações quanto na importação
de matérias-primas para a indústria.
Há também um grande empenho para
identificar as áreas nas quais pode
ocorrer uma maior cooperação entre
companhias brasileiras e israelenses
para desenvolvimento conjunto de
produção e também de pesquisas",
explica Hadar.

Ela esteve no Brasil em março de
2005, acompanhando o então titular
do seu ministério e atual primeiro-
ministro israelense, Ehud Olmert.
Desde então, tem recebido autoridades
das mais diversas esferas governa-
mentais e empresários brasileiros inte-
ressados na maior aproximação entre
os países. Para ela, é fundamental a

identificação das áreas que oferecem
maiores perspectivas. Como exemplo
do que já vem ocorrendo, ela mencio-
na a forte ligação que há entre a
Embraer e a indústria aeronáutica de
Israel, com a presença no Brasil de
empresas como a Elbit Systems.

Um dos resultados da parceria
Embraer-Elbit, por exemplo, foi a
assinatura do contrato, em julho de
2006, segundo o qual a empresa israe-
lense fornecerá à Embraer aviônicos
para equipar os aviões Super Tucano,
adquiridos pela Força Aérea da
Colômbia. A parte da Elbit Systems no
projeto é de aproximadamente US$ 17
milhões e inclui um pacote de apoio
logístico. "O acordo entre a Elbit
Systems e a Embraer para equipar os
aviões da Colômbia é mais um estágio
na colaboração entre as duas empre-
sas. A Elbit Systems já é fornecedora
de pacotes de aviônicos, equipamen-
tos e apoio logístico aos Super
Tucanos da Força Aérea Brasileira,
produzidos pela Embraer, um progra-
ma de sucesso que pavimenta o cami-
nho para outras joint ventures e é um
exemplo para outros setores dos dois
países", ressalta Hadar.
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