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Mercosul e União Européia (UE) devem retomar as negociações para um acordo de livre 
comércio ainda nesse semestre. Desde o fracasso da Rodada de Doha, representantes dos dois 
blocos iniciaram contatos para preparar uma reunião ministerial, numa data a ser definida em 
setembro. Diante da falta de perspectiva de um acordo de âmbito multilateral, um acerto entre 
os dois blocos é considerado fundamental para os negociadores brasileiros. 
 
As conversas com a UE começaram há nove anos, quase foram concluídas em 2004, mas 
acabaram engessadas a partir de 2006. Segundo uma fonte da área diplomática, foi a própria 
evolução da Rodada de Doha o grande empecilho para o término da negociação entre Mercosul 
e UE — que poderia resultar no maior acordo entre dois blocos econômicos do planeta. 
 
Ao perceberem, no início deste ano, que haveria possibilidade de algum tipo de avanço na 
OMC, os europeus voltaram atrás em sua oferta de abertura de mercado para produtos 
agrícolas brasileiros. Argumentavam que seriam obrigados a aumentar cotas de importação 
duas vezes: uma para o Mercosul e outra em Doha. 
 
A indefinição dos europeus lançou dúvida sobre as mais de mil páginas negociadas nos últimos 
anos entre os dois blocos. Da parte do Mercosul, não há como desprezar um mercado que teve 
um fluxo de comércio (soma de exportações com importações), só no ano passado, de € 66 
bilhões (cerca de US$ 102 bilhões) com o bloco sul-americano. O volume de investimentos da 
UE na região é estimado em €100 bilhões (US$ 155 bilhões). 
 
A UE está interessada sobre tudo nas áreas de produtos industriais, em especial automóveis; e 
serviços financeiros, de telecomunicações e de navegação e cabotagem. O Mercosul tem como 
prioridade melhorar o acesso de seus produtos agrícolas da Europa. Ô Brasil agrega ao leque 
de reivindicações o etanol, a regularização de profissionais autônomos e qualificados naquela 
região, e maior participação de empresas brasileiras em obras de infra-estrutura e construção 
civil. 
 
Além da tentativa de "reengajamento" com a UE, como os negociadores brasileiros se referem 
à retomada das negociações, o Brasil espera fechar, em breve, um acordo de preferências 
tarifárias com a União das Nações do Sul da África (Sacu). Também vem conversando com 
Jordânia, Marrocos e Turquia. 
 
Quanto aos EUA, além das dificuldades devido às exigências dos americanos nas áreas de 
investimentos e propriedade intelectual, a troca de comando na Casa Branca prevista para 
janeiro impede maiores avanços.  
 
                                        Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 7 ago. 2008. Economia, p. 29. 

 


