
Resumo » A política agrícola e a de segurança alimentar européia geram discussões acirradas por sua
influência nas relações comerciais dessa integração econômica, particularmente com o Brasil, possuidor de
ampla pauta de exportações para aquele bloco. Elaborou-se um breve histórico da Política Agrícola Comum
(PAC), sua implantação e modificações, principalmente a partir da Agenda 2000 e do alargamento ocorrido
para mais dez países. Houve empenho em demonstrar as preocupações e ações da Comissão Européia
quanto à segurança alimentar exigida, relacionando-se as principais barreiras comerciais aos produtos
importados. Em consonância com o método qualitativo, a investigação serviu-se do meio bibliográfico,
análise exploratória e explicativa.
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of a broad list of exports for that block. We present a brief historical of Common Agricultural Policy
(PAC), it implantation and changes, mainly from the 2000 Agenda and the increasing for over ten
countries. There was a hard attempt to show the worries and action of the European Commission
concerning the demanded food security; the main commercial barrier to imported products has been
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and explicative analysis.
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1. INTRODUÇÃO

O setor agrícola da União Européia, atualmente,
ocupa posição de liderança nos mercados mun-
diais, ostentando o status de destacado exportador
e maior importador de produtos alimentícios do
mundo, condição adquirida ao longo dos anos
graças à implementação de uma eficiente política
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agrícola, inicialmente voltada à garantia da auto-
suficiência no setor.

Trata-se, ademais, do mais importante parceiro
comercial do Brasil e do Mercosul, particularmen-
te no setor agroindustrial, representando, em 2005,
32,5% do total do volume exportado. Assim, qual-
quer mudança nas políticas voltadas à produção e
à comercialização de alimentos traz reflexos diretos
aos interesses brasileiros e do Mercosul, fazendo-se
mister estudar os mecanismos que regem o tema.
Diante desse cenário, será apresentado um breve
histórico da PAC desde seu nascimento até o pre-
sente estágio, incluindo as principais alterações
relacionadas à questão agrícola na União Européia,
decorrentes da aplicação da Agenda 2000 (2003) e
da adesão de dez novos estados-membros (2004).

Na seqüência, apresenta-se a política de segu-
rança alimentar aplicada nos países da União
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Européia, bem como as principais barreiras comer-
ciais impostas pela Comissão Européia com fulcro
nessas políticas. Ao término, analisam-se os efeitos
dessa conjuntura nas relações comerciais, no âm-
bito da agroindústria da União Européia com seus
parceiros internacionais, particularmente com o
Brasil e o Mercosul, formulando-se propostas de
como poderá ser a posição brasileira nas negocia-
ções com a União Européia diante de tal quadro.

Em consonância com o método qualitativo, a
investigação serviu-se do meio bibliográfico para
colher informações fundamentais. Quanto aos fins,
trata-se de análise exploratória e explicativa, pois, em
que pese a novidade do tema, buscar-se-á avaliar
de forma crítica o contexto do comércio interna-
cional de produtos alimentares.

2. POLÍTICA AGRÍCOLA COMUM (PAC):

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Para ser compreendida a influência que a Política
Agrícola Comum (PAC) exerce sobre o destino de
bens agrícolas para a União Européia, faz-se neces-
sária uma pequena revisão histórica da criação e
evolução dessa Política. Em um continente dizima-
do pelo maior conflito armado da história da huma-
nidade (Segunda Grande Guerra), a idéia de uma
Europa unificada nasceu como uma forma não só
de equacionar os problemas econômicos e sociais
do Velho Continente, mas, principalmente, para
assegurar que não fosse mais repetida, em solo
europeu, uma catástrofe daquela magnitude. Assim,
com o decisivo apoio dos Estados Unidos da Amé-
rica (EUA), por meio do Plano Marshall de Auxílio
à Europa (que assim procurou não só reerguer seus
antigos aliados na Segunda Guerra, mas também
conter o crescente avanço da influência soviética
na Europa), os europeus iniciaram o processo de
integração, inicialmente pela criação (em 1948) da
Organização Européia de Cooperação Econômica
(Oece).

Paralelamente, também se constituiu uma união
aduaneira entre Bélgica, Holanda e Luxemburgo
(Benelux) na mesma época. Em 1951, o Benelux

integra-se à Alemanha Ocidental, França e Itália,
formando a Comunidade Européia de Carvão e
Aço (Ceca). Em 1955, esses seis estados se reúnem

e estruturam os termos para a formação de um
Mercado Comum Europeu. Em março de 1957, são
assinados dois Tratados. Um deles cria a Comuni-
dade Européia de Energia Atômica (Ceea), e o mais
importante deles, o Tratado de Roma (que, poste-
riormente, sofreu alterações por meio do Tratado
de Amsterdã, já nos anos de 1990), faz emergir a
Comunidade Econômica Européia.

Em 1972, passam a fazer parte do bloco o Reino
Unido, a Irlanda e a Dinamarca; em 1981, a Grécia;
e, em 1986, é assinado o Ato Único Europeu que
"[...] permitiu que a Comunidade lançasse as bases
de uma união econômica e monetária (UEM) e
também de uma união política" (STELZER, 2004, p.
42). No ano de 1986 também se inicia um alarga-
mento da Comunidade para o sul da Europa, com
o ingresso de Portugal e Espanha. Em 1992, com
o Tratado de Maastricht, acelera-se o processo de
integração econômica e monetária dos estados-mem-
bros, lançando as bases para uma moeda única, o
euro, em substituição às moedas nacionais (o que
somente ocorre em 2002). Em 1995, unem-se ao
bloco a Áustria, a Finlândia e a Suécia, e, em 2004,
ocorre o ingresso de dez novos países, cuja adesão
à União Européia trouxe impactos diretos ao tema
abordado neste estudo.

O Tratado que instituiu a Comunidade Econô-
mica Européia (CEE) trata da questão agrícola em
seus artigos 32 a 38.O artigo 33, em especial, que cria
a Política Agrícola Comum (mais conhecida como
PAC), formula os seguintes objetivos: incrementar
a produtividade da agricultura; assegurar um nível
de vida eqüitativo à população rural por meio do
aumento da renda dos agricultores; estabilizar os
mercados; garantir o abastecimento regular dos
mercados, bem como garantir preço aos fornece-
dores e consumidores. Nesses dispositivos legais
são definidos os meios e ferramentas pelos quais
a União Européia procuraria atingir tais objetivos,
a exemplo da Organização Comum dos Mercados
Agrícolas (OCM), organismo criado com a função
de estipular as regras e regulamentos que regem a
produção agrícola, autorizando a concessão de auxí-
lios e subsídios, entre outros, sempre com a chan-
cela da Comissão e do Parlamento Europeu.

Em linhas gerais, a idéia-mestra da União Euro-
péia foi encorajar uma maior produtividade do setor
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agrícola por meio de uma série de programas de sub-
sídios e garantia de preço mínimo aos agricultores,
de forma que o consumidor europeu contasse com
um fornecimento estável de produtos agrícolas e o
produtor obtivesse, em contrapartida, uma remune-
ração tal, que tornasse viável a sua permanência no
campo, aliados a outros programas de assistência
técnica e acesso a financiamentos. Nesse sentido,
define Boniolo (2004, p. 1): "A Política Agrícola
Comum compõe-se de um conjunto de normas e
mecanismos que regulam a produção, as trocas e
o processamento dos produtos agrícolas da União
Européia, havendo uma incidência cada vez maior
do desenvolvimento rural".

Com o passar dos anos, a PAC foi se tornando um
dos sustentáculos do desenvolvimento da Europa
do pós-guerra e uma das mais importantes áreas de
intervenção política da União Européia, chegando
a deter algo em torno de 2/3 do total do orçamento
europeu. À medida que os objetivos de produção
foram sendo alcançados, começaram, todavia, a
surgir os efeitos colaterais da aplicação de uma rígi-
da política de subsídios voltados à produção: exce-
dente de produção, falta de locais para estocagem
e distorções no mercado internacional em decor-
rência do excesso de oferta, com efeitos desastrosos,
principalmente nos países de perfil econômico vol-
tado à produção agrícola que concorriam direta-
mente com os produtos europeus, em geral países
pobres ou em desenvolvimento (COMUNIDADES
EUROPÉIAS, 2005a, p. 1). Fazia-se mister, então,

mudanças nesta política agrícola.
A política de alargamento do bloco, com os con-

seqüentes impactos orçamentários decorrentes do
ingresso dos novos "sócios", demandou profunda
reformulação no orçamento da PAC. O setor agríco-
la, em virtude do seu peso nas contas orçamentárias,
recebeu particular atenção. As mudanças começa-
ram a ser discutidas durante os anos 1990, chegan-
do-se à formulação da chamada Agenda 2000,
aprovada em 2003, que alterou diversos mecanismos
de apoio ao setor. Se, antes, o foco era uma políti-
ca de subsídios voltada ao aumento do volume de
produção, a preocupação passou a ser uma maior
disciplina financeira, com redução do seu peso no
orçamento geral do bloco e voltada às exigências do
mercado e à proteção ambiental. Segundo Janck,

Araújo e Bracale (2003), a base da reforma da PAC
é a implantação do pagamento desvinculado (de-
coupled payment), no qual o produtor classificado
no tipo "caixa verde"1 recebe um pagamento único
anual, independentemente (a princípio) da quan-
tidade produzida (chamada "dissociação"). A base
legal dessa nova forma de subsídio encontra-se no
Regulamento (CE) n° 1782/2003, de 29/09/2003.

Nessa nova sistemática, todos os produtores
agrícolas podem pleitear os pagamentos diretos
independentemente de sua produção e como com-
plemento a seus rendimentos, desde que cumpram
certas exigências determinadas pelos regulamentos.
Entre essas exigências, o cálculo do quantum de
pagamento direto que um agricultor pode pleitear
será feito tendo por base os pagamentos anteriores
que este recebeu no período de 2000-02 e o núme-
ro de hectares na origem desses pagamentos. Assim,
depreende-se que um agricultor, para poder soli-
citar o pagamento único, deverá já ter sido bene-
ficiado por pagamentos diretos anteriormente (é
importante frisar que tal norma não vale para os
agricultores dos dez novos estados-membros). A
outra exigência determina que, para poder bene-
ficiar-se do pagamento direto, o agricultor deverá
manter suas terras em boas condições agrícolas e
respeitar as normas da União Européia quanto à
saúde pública, saúde animal, fitossanidade, proteção
ambiental e bem-estar animal (cross-compliance).
A não-observância dessas normas leva à redução
do pagamento direto em valores entre 5% e 15%,
podendo chegar à exclusão do agricultor do pro-
grama, nos casos mais graves.

Além dessas exigências aos agricultores, o Regu-
lamento (CE) n° 1782/2003 ainda prevê a criação
de: a) um serviço de consultoria agrícola em maté-
ria de gestão de terra e exploração agrícola, a ser
oferecido prioritariamente aos agricultores que
recebem até 15.000 euros anuais de pagamentos
diretos; b) um Sistema Integrado de Gestão e
Controle (SIGC) para controle dos pedidos de
pagamento direto; c) formas de pagamentos suple-
mentares com a finalidade específica de incentivar
a melhoria da qualidade dos produtos e bem-estar
dos animais, de acordo com os novos padrões
definidos pela Comissão Européia, podendo esse
apoio chegar a 10% do limite para auxílio nacional
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de cada Estado-membro. Por fim, cumpre frisar a
instituição de dois novos fundos de financiamen-
to da política agrícola comum: o Fundo Europeu
Agrícola de Garantia (Feaga)2 e o Fundo Europeu
Agrícola para o Desenvolvimento Rural (Feader)3.

Em que pese o sistema de pagamento único
desvinculado da produção representar uma regra
geral da PAC, diversas Organizações Comuns dos
Mercados Agrícolas (OCMs) mantiveram parte dos
subsídios vinculados à produção, como, por exem-
plo, os cereais, as proteaginosas e a carne bovina.
Além disso, outros produtos, como os lácteos, o fumo,
o algodão e o óleo de oliva, tiveram sua entrada no
novo sistema deixada para o futuro, e o açúcar está
excluído desse processo até o momento. Outra brecha
na abertura do sistema refere-se à manutenção do
antigo sistema de suporte de preços garantidos, auxí-
lio à secagem de grãos e produção de sementes para
determinadas regiões consideradas ultraperiféricas
(departamentos franceses ultramarinos, ilhas dos
Açores, ilha da Madeira, ilhas Canárias e ilhas do
mar Egeu), como forma de evitar o êxodo rural.

Conforme Janck, Araújo e Bracale (2003), as refor-
mas da Política Agrícola Comum foram acanhadas,
com a manutenção dos subsídios à exportação,
calendário de implementação lento e de longo
prazo, aparentemente não apresentando qualquer
mecanismo que facilite o acesso ao mercado euro-
peu, até mesmo com importantes mercados de
interesse do Brasil, como o do açúcar, passando ao
largo da reforma. Por outro lado, a nova sistemá-
tica do pagamento desvinculado já vem sofrendo
críticas, pois se alega que a aplicação do princípio
da multifuncionalidade da agricultura como forma
de manter vivo o tecido social e o meio ambiente
está servindo de mote para manutenção de uma
estrutura latifundiária, principalmente no sul da
Europa, com uma grande concentração dos recur-
sos disponíveis (cerca de 80%) para uma parcela

muito pequena de produtores (cerca de 20%).

3. O IMPACTO DO ALARGAMENTO
EUROPEU E A POLÍTICA AGRÍCOLA
COMUM (PAC)

Verificando a história da União Européia desde seu
nascimento até sua afirmação como importante

ator no cenário internacional, observa-se um gra-
dual, mas incessante, processo de alargamento da
Comunidade, a exemplo de 2004, ocasião na qual
a União Européia recebeu á* adesão de dez novos
membros, oito países da Europa Central e Oriental
(República Checa, Estônia, Hungria, Letônia, Lituâ-
nia, Polônia, Eslováquia e Eslovênia) e as ilhas medi-
terrânicas de Malta e Chipre, naquele que:

"[...] é o maior e o mais ambicioso de todos os

alargamentos da história da União, que passa de

15 para 25 os membros e para 450 milhões de

cidadãos, cifra superior à soma da população

dos Estados Unidos da América e da Rússia"

(COMUNIDADES EUROPÉIAS, 2003, p. 5).

O ingresso de um número tão expressivo de
países em um mesmo momento traduz-se num

imenso desafio, em virtude das grandes disparida-
des entre os velhos e os novos "sócios", tanto sob o

ponto de vista econômico como sob ponto de vista
sociopolítico. Dos dez novos membros, oito são
advindos do antigo bloco socialista, sob forte in-
fluência da antiga União das Repúblicas Socialistas
Soviéticas (URSS). Se, por um lado,"[...] desapa-
rece finalmente a cisão que se deu na Europa com
a Segunda Guerra Mundial, o conflito Leste-Oeste
e a Guerra Fria" (COMUNIDADES EUROPÉIAS, 2003,
p. 3), por outro lado, os novos membros são mais
pobres do que a média dos demais membros do
bloco, sendo prioritária a tomada de medidas que
estimulem o crescimento econômico e nivele o
padrão de vida a níveis similares aos dos outros
países da União. Há, também, outras questões não
menos importantes que deverão ser equacionadas,
como o problema das imigrações, o aumento das
dificuldades na formulação de uma política externa
e de segurança comum.

Sob tal pensamento, cumpre lembrar que a
Polônia conta com uma das maiores populações
agrícolas da Europa. Segundo Boniolo (2004), os
novos estados-membros receberão, para o período
de 2004-6, um pacote de financiamento para o
desenvolvimento rural da ordem de 5,1 bilhões de
euros. Em que pese a adesão dos novos países re-
presentar apenas um acréscimo de 6% ao Produto
Interno Bruto (PIB) da União Européia, representa



também uma adição de 38 milhões de hectares aos

130 milhões já existentes e um acréscimo, ao longo

dos próximos dez anos, de 27% na produção de

cereais; 16% na de leite; 10% na de carne bovina;y
22% na de carne suína; 27% na de carne de aves e

6% na de oleaginosas. Muitos desses produtos

afetam interesses diretos de exportação de países

do Mercosul e, especificamente, o Brasil.

4. "DO CAMPO À MESA": EXIGÊNCIAS DA

POLÍTICA ALIMENTAR EUROPÉIA

Diversas questões ligadas à saúde pública e à qua-

lidade do alimento consumido vêm ganhando

destaque, a exemplo do "mal da vaca louca", da

gripe aviaria, da febre aftosa, alimentos orgânicos

e organismos geneticamente modificados. O resul-

tado é uma pressão cada vez maior dos consumi-

dores sobre o mercado por produtos agrícolas

seguros e confiáveis, não só ao consumo humano

como também ao consumo animal.

Conforme Janck (2000, p. 7),

"[...] os aspectos de segurança do alimento, por

sua vez, se transformaram em um novo paradig-

ma da maioria dos países desenvolvidos onde os

critérios relativos à 'qualidade' e a 'sanidade' já

superaram a tradicional dimensão do preço na

escolha do consumidor".

Foi com essa prioridade política como horizon-

te que a Comissão Européia editou, em 2000, um

relatório denominado Livro branco sobre a seguran-

ça dos alimentos, no qual propõe a estratégia a ser

adotada pela União Européia para lidar com o tema.

O relatório tinha por objetivo realizar um diagnós-

tico e propor medidas a fim de "[...] garantir os

mais elevados padrões de segurança dos alimentos

da UE" (COMUNIDADES EUROPÉIAS, 2000, p. 3).

Entre as principais propostas apresentadas no

Livro branco, cumpre destacar que a política de segu-

rança alimentar deve englobar toda a cadeia ali-

mentar (todas as etapas da produção do alimento,

até mesmo a alimentação animal, englobando não

só os produtos produzidos dentro dos limites da

União Européia como os produzidos por países

terceiros) e permitir a rastreabilidade dos alimentos.

Além disso, a análise dos riscos e elaboração das

normas deve sempre tomar por base o emprego dos

melhores conhecimentos científicos disponíveis'.

Por fim, a UE utiliza-se do Princípio da Precaução,

ou seja, havendo motivos razoáveis para suspeitar-

se da existência de um problema, a Comissão toma

as medidas que entender necessárias para limitar

o risco, sem ter que, obrigatoriamente, esperar por

provas científicas da existência do risco real.

Com base nesse relatório, a União Européia

adotou uma nova legislação sobre o tema, deno-

minada Normas Gerais da Legislação Alimentar,

que foi introduzida entre 2002 e 2005 por meio de

uma série de diplomas jurídicos, sendo o mais

importante deles o Regulamento (CE) n° 178/2002,

posteriormente alterado pelo Regulamento (CE)

n° 1642/2003, do Parlamento Europeu e do Con-

selho, datado de 28 de janeiro de 2002, que deter-

minou os princípios e normas gerais da legislação

alimentar, criou a Autoridade Européia para a Segu-

rança dos Alimentos e estabeleceu procedimentos

em matéria de segurança dos gêneros alimentícios.

A Comissão Européia, por sua vez, destinou

cerca de 685 milhões de euros do orçamento geral

da União Européia para o período de 2002 a 2006

para serem aplicados em programas de incentivo

à pesquisa na área de segurança alimentar, principal-

mente em pesquisas sobre a relação entre a alimen-

tação e a saúde; rastreabilidade ao longo da cadeia

alimentar; detecção e controle de ameaças à segu-

rança alimentar e tecnologia e métodos de produção

mais seguros e menos agressivos ao meio ambien-

te (COMUNIDADES EUROPÉIAS, 2005b, p. 12); além

de investimentos no Sistema de Alerta Rápido, de

modo que os governos dos estados-membros e a

Comissão Européia possam agir com rapidez em

caso de ameaça aos seres humanos ou aos animais,

em decorrência de produtos alimentícios.

5. PRINCIPAIS BARREIRAS COMERCIAIS

IMPOSTAS PELA UNIÃO EUROPÉIA

De acordo com a Tabela l, abaixo, atualmente a

União Européia é a principal parceira comercial

do Brasil no setor de agronegócios, situação que

se repete com os outros países do Mercosul. Um

quadro mais favorável seria possível, não fossem



as diferentes barreiras tarifárias e não-tarifárias
impostas pela Comissão Européia, dificultando o

acesso a seu mercado.
A chamada barreira comercial deve ser entendi-

da como prática instituída por determinado país ou
bloco econômico que visa a manutenção de empre-
gos, a proteção de mercados ou o equilíbrio de sua
balança de pagamentos por meio da adoção de medi-
das restritivas à entrada de produtos estrangeiros
em seu território. As barreiras comerciais podem
ser divididas em dois grandes grupos: as barreiras
tarifárias e as não-tarifárias. As barreiras tarifárias,
como o nome bem diz, são tarifas ou taxas cobradas
quando um determinado bem é importado por
um determinado país, de maneira que encareçam
seu custo e importação. Era a forma mais comum de
protecionismo até o nascimento do General Agree-
menton Tariffs and Trade (GATT), que, em sucessivas
rodadas de negociação, conseguiu impor regras para
redução das tarifas chamadas alfandegárias (o que
motivou os países desenvolvidos a buscarem prote-
ção no uso das barreiras não-tarifárias, que careciam

de regulamentação).
As barreiras não-tarifárias, de acordo com Abreu

Lima (2004, p. 88), nada mais são que restrições
impostas à entrada de produtos importados, fun-
damentando-se em requisitos técnicos, sanitários,

ambientais laborais, restrições quantitativas, como
quotas de importação, políticas de valoração adua-
neira e de preços mínimos. Segundo Fagundes
(1994, citado em VIEGAS, 2003), "o protecionismo
do mercado agrícola internacional teve um aumen-
to significativo na década de 80, quando os preços
e as exportações agrícolas decresceram, levando ao
aumento dos subsídios às exportações e barreiras
às importações agrícolas dos países em desenvolvi-

mento".
Tal procedimento deu margem ao surgimento

de uma forma de neoprotecionismo, que, alegando
os legítimos objetivos de proteção à vida e à saúde
humana, animal e vegetal, criou uma série de bar-
reiras sanitárias, fitossanitárias ou outras não-tari-
fárias, com o único e real objetivo de entravar ao
máximo a entrada de produtos estrangeiros no

mercado nacional.
A União Européia, alegando principalmente a

preocupação com a segurança alimentar de seus
cidadãos, permanece utilizando barreiras não-ta-
rifárias, relacionadas com a sanidade animal e
vegetal (VIEGAS, 2003). O Ministério do Desenvol-
vimento, Indústria e Comércio (MDIC) apresenta
um elenco das principais barreiras aplicadas a
produtos brasileiros pela União Européia, confor-

me a Tabela 2.
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As dificuldades da PAC sem enquadramento na
qualidade de barreira técnica ou barreira comercial
ilegal no âmbito da OMC mostram obstáculos
adicionais que dificultam o comércio exterior do
Brasil e de países do Mercosul. Sob outra ótica, não
se pode deixar de perceber que as determinações da
UE revelam a prepotência do grande comprador
mundial. Os exportadores brasileiros, portanto,
devem ficar preparados para uma escalada de exi-
gências nesse âmbito. Com isso, uma visão comercial
estratégica se tornará imperiosa para a manutenção
de nossa pauta exportadora superavitária.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A política de segurança alimentar européia é uma
das mais avançadas no cenário internacional. Por
um lado, possui aspectos positivos, pois trata de
temas importantes, que vão desde pesquisas sobre
os efeitos dos alimentos na saúde das pessoas e
animais até aspectos como a preocupação com a
rotulagem e o correto fornecimento de informa-
ções a respeito do produto aos consumidores. Por
outra ótica, a União Européia tem tradição de
arraigado protecionismo a seus mercados, já que
é tida como a maior subsidiadora no mercado in-
ternacional. Nesse sentido, pairam dúvidas se as
restrições impostas pela União Européia, alegando
a proteção da vida e da saúde humana, animal e
vegetal, refletem legítimas preocupações.

O ingresso de dez novos países no bloco europeu,
de perfil predominantemente agrícola e com uma
grande disparidade entre seus produtores agrícolas,
criou mais um desafio para a Comunidade Euro-
péia, já que precisará promover investimentos até
alcançar um equilíbrio socioeconômico entre os
estados-membros. Com isso, procurará evitar o
êxodo rural e um fluxo migratório acentuado dos
países da Europa Oriental para os demais.

Quanto à saúde dos animais, não somente os
países da UE vêm sentindo os efeitos desta epide-
mia. No Brasil, particularmente em Santa Catarina,
sede das principais agroindústrias do setor e que
respondem por cerca de 60% do mercado interno
e 70% das exportações, lamenta-se a queda nas
vendas tanto por conta da gripe aviaria, quanto
por resultado das barreiras européias.

Desde 1990, o Brasil busca inserir-se como um
influente ator no mercado globalizado com relativo
sucesso, principalmente no mercado agroindustrial,
seja graças à capacidade individual de sua econo-
mia, seja como liderança de um bloco emergente
como é o Mercosul. A estratégia tomada pelo gover-
no brasileiro em relação à União Européia é a de
aprofundamento das conversações bilaterais desde
junho de 1999, procurando assim viabilizar esse
importante mercado para os produtos agroindus-
triais. Paralelamente, deve-se também investir no
sucesso de instâncias multilaterais como a Organi-
zação Mundial do Comércio, órgão que vem con-
seguindo, apesar das dificuldades, disciplinar as
relações comerciais entre seus países-membros de
maneira que se possa obter um relativo equilíbrio
nos mercados.
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Notas

amarela" refere-se a políticas que provocam distorções no

comércio internacional, e "caixa azul" refere-se a políticas
de compensação à redução de preços vinculadas ao controle
de produção permitidas pela OMC.
2 O Feaga é um fundo no qual parte dos recursos é gerida
de forma partilhada e parte, de forma centralizada a cargo
da Comissão Européia.

3 O Feader é um fundo gerido de forma partilhada entre os
Estados-membros e a Comissão Européia. Tem por objetivo
o financiamento de programas de desenvolvimento rural
que busquem a diversificação, a reestruturação e o aumento
da qualidade dos produtos oferecidos ao consumidor
europeu, como, por exemplo, programas de incentivo à
reconversão de áreas rurais para a prática da chamada

agricultura biológica (entende-se por "agricultura
biológica" o que no Brasil denominamos também
agricultura "orgânica", ou seja, é um processo de produção
sem a utilização de fertilizantes, pesticidas ou qualquer
outro produto químico de fabricação industrial).
4 As Organizações Comuns de Mercado (OCM) são
políticas setoriais específicas financiadas pelo Fundo

Europeu de Orientação e de Garantia Agrícola, mesmo
fundo que financia a PAC.

l Segundo o Acordo Agrícola da OMC, as políticas de apoio
interno a produtos agrícolas dividem-se em "caixas", de
acordo com o seu efeito no mercado. Na "caixa verde",

classificam-se os produtos cujas medidas de apoio interno
definem-se como subsídios aceitos pela OMC; "caixa

Text Box
Fonte: Integração, ano 13, n. 50,  p. 249-258, jul./ set. 2007. 




