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Por serem menos complexos e exigir uma negociação "teoricamente" mais simples, os acordos 
setoriais podem ser uma saída para que o Brasil faça parcerias comerciais sem precisar 
envolver todo o bloco do Mercosul. A fórmula abriria espaço para setores importantes, como o 
de bioenergia, manufaturados e serviços. Esse é o ponto de vista de vários analistas e até do 
governo brasileiro, que na última semana, lançou a hipótese de acordos nesse formato com o 
Reino Unido.  
 
Hoje o País possui poucos contratos setoriais em vigor, em sua maioria estão os direcionados 
ao setor automotivo como para o Uruguai, Argentina e México, que inclui também preferências 
tarifárias, além do Suriname, que é focado no arroz, e Guiana, também de facilitação tarifária. 
 
Pela concepção do Mercosul, as negociações internacionais de livre-comércio apenas podem 
ser feitas em comum acordo com os países membros, exigência que incomoda analistas 
brasileiros, já que muitas vezes os interesses comerciais são distintos. Uma prova dessa 
dissonância de pensamentos econômicos foi vista na reunião da Rodada de Doha, em Genebra, 
que terminou em fracasso. Na ocasião, a imprensa argentina questionou a posição brasileira 
de abertura industrial, chamando o País de "traidor". 
 
Na última semana, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic), 
Miguel Jorge, disse que enquanto o Mercosul não consolida novos tratados comerciais 
bilaterais, o Brasil pode fazer acordos setoriais com outros países do mundo em áreas de 
interesse mútuo. Inclusive, o ministro confirmou o desejo de firmar uma ação desse tipo com o 
Reino Unido. "Poderemos verificar essa possibilidade para setores onde podemos esperar 
avanços em curto prazo", afirma. Apesar de ainda não anunciar setores contemplados, Miguel 
Jorge informou que vários setores poderiam fazer parte de acordos assim. "Um acordo bilateral 
precisaria do aval completo do Mercosul, mas se for determinado apenas setorialmente, pode 
ser feito como o recente acordo automotivo entre Brasil e Uruguai", informou na ocasião. 
 
O vice-presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), José Augusto de Castro 
é categórico em seu ponto de vista: "é melhor um acordo menor do que nenhum". Segundo o 
representante dos empresários exportadores, o ideal sempre seria buscar acordos bilaterais, 
mas com a dificuldade de negociações em bloco, é preciso buscar alternativas. "Claramente 
temos que tentar recuperar o tempo perdido. O México e Chile têm mais de 50 acordos 
bilaterais cada um, por isso largaram na frente. Eles têm um mercado que oferece tarifas 
reduzidas e nós não temos nada", dispara. Castro alega que a iniciativa dos acordos setoriais, 
só pelo fato de poder ser realizado de forma individual, já vale a pena. "O Mercosul é no papel 
uma união aduaneira, mas na prática ela é uma área de livre-comércio. Como o Brasil é maior 
do que os parceiros, fica difícil negociar acordos de interesse comum", defende. 
 
Para finalizar, o especialista sugere o fim da necessidade de acordos apenas em comum acordo 
com o bloco. "Defendo que o Mercosul dificulta o País em fazer acordos. O órgão hoje é mais 
político e menos econômico. Mas deveria ser mais econômico e menos político. Se querem 
continuar com o grupo que continuem, mas que libertem os países dessa limitação de acordos 
bilaterais. Quando sacramentar a entrada da Venezuela vai dificultar ainda mais", conclui.  
 
Regras 
 
Para o professor de economia da Fundação Getulio Vargas (FGV), Paulo Ferracioli, os acordos 
setoriais podem até ser mais fáceis de atingir consenso, mas não significam mudar as regras. 
"O Brasil não pode fazer isso sem comunicar o Mercosul, pois descumpre a cláusula da Tarifa 
Externa Comum (TAC) do bloco. Eles não podem ser vistos como uma válvula de escape 
automática". 
 
Porém, o acadêmico acrescenta que a alternativa pode ser considerada já que ela 
aparentemente é menos trabalhosa do que os conhecidos acordos bilaterais. "Talvez possa ser 
considerado menos complexo dependendo do setor envolvido. Os acordos bilaterais exigem 



que 85% dos produtos do comércio estejam incluídos, já o setorial, se não prejudicar os 
parceiros, é mais simples", comenta. No entanto, Ferracioli informa que um acordo feito sem o 
aval do Mercosul e da Organização Mundial do Comércio (OMC) pode obrigar o País a estender 
os benefícios a todos as nações membros da OMC.  
 
O professor de comércio exterior da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC), 
Marcel Guedes Leite, afirma que o mecanismo não deixa de ser bilateral, mas é mais direto. 
"Não é a solução, porém é uma possibilidade. Realmente é uma alternativa para eliminar 
alguns gargalos. A idéia é que como os países do Mercosul têm interesses diferentes, seria 
uma forma direta de buscar setores de interesse do País", informa. Leite argumenta que se o 
setor não afetar os parceiros de bloco, o mecanismo pode se tornar vantajoso. 
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