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Produto saiu da lista de exceção da TEC e tarifa aplicada aos países do Mercosul volta a ser de 
10% 
 
A Câmara de Comércio Exterior (Camex) aprovou ontem a retomada da tarifa de importação 
de 10% sobre o trigo. Trata-se da exata alíquota prevista na Tarifa Externa Comum (TEC), 
aplicada por todos os sócios do Mercosul. No início do ano, em virtude das restrições do 
governo argentino às exportações do cereal, a Camex havia incluído o produto na lista de 
exceção da TEC, com tarifa zero, até o próximo dia 31.  
 
Os ministros que compõem a Câmara também concordaram com o envio de um pedido do 
Brasil ao Mercosul para que a TEC de produtos lácteos dobre e alcance 28%. 
 
Apesar da elevação das tarifas das importações de trigo e de leite, itens básicos na 
alimentação no País, a Camex avaliou que não haverá prejuízos ao abastecimento interno nem 
elevação de preços. A secretária executiva da Camex, Lytha Spindola, assegurou que a 
colheita da safra brasileira de trigo, iniciada neste mês, e a normalização da oferta argentina 
serão suficientes para garantir a demanda nacional. No caso do leite, alegou que o Mercosul é 
auto-suficiente.  
 
A medida decisiva para a retirada do trigo da lista de exceção da TEC, que permitiu a redução 
da tarifa de importação, foi a liberação do governo argentino à exportação de 1,5 milhão de 
toneladas do produto. Boa parte do volume deve seguir para o Brasil. A iniciativa deverá 
estimular a retomada, pelos produtores argentinos, de sua fatia do mercado brasileiro, que foi 
ocupada pelos Estados Unidos e Canadá.  
 
No caso dos lácteos, a Camex alegou que a auto-suficiência do Mercosul justifica o aumento de 
proteção ao setor. A iniciativa estaria em linha com a prática internacional. Dados da Camex 
mostram que somente entre 5% e 7% da produção mundial de lácteos é destinada ao 
comércio exterior. Além disso, a tarifa aplicada pela União Européia alcança 264%; a do 
Canadá, 313%; a dos Estados Unidos, 139%. 
 
A solicitação que o governo brasileiro encaminhou ao Mercosul envolve o aumento da TEC do 
leite e dos queijos de 16% para 28%. No caso do soro de leite, a alíquota subiria de 14% para 
28%. Lytha lembra que o Brasil, em 2006, deixou de ser importador líquido do produto e 
passou a exportá-lo. No ano passado, foram embarcados 122 milhões de litros de leite. A 
produção saltou de 16,5 bilhões de litros, em 1995, para 26,7 bilhões em 2007. 
 
Na mesma lista de exceção, a Camex incluiu dois insumos para fertilizantes os ácidos fosfórico 
e sulfúrico. A TEC de ambos os itens, de 4%, passará para zero. O fosfato bicálcico, usado na 
alimentação de gado bovino e de aves, também será incluído na lista. Sua tarifa cairá de 10% 
para zero. As mudanças são válidas por seis meses e cabe prorrogação. 
 
A Camex aprovou ainda a inclusão de 179 itens de bens de capital e dois de informática e 
telecomunicações no regime de ex-tarifários. A medida deverá movimentar US$ 283,7 milhões 
em importações e responde a um investimento produtivo de US$ 2,597 bilhões no Brasil. O 
Rodoanel de São Paulo será um dos beneficiados. 
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