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Expectativa de retomada das
negociações com o Mercosul ,
Após a crise, há perspectivas de maior aproximação com o bloco
econômico, que é o segundo maior parceiro comercial do país

Com relações mercantis se-
culares, Brasil e Europa in-
vestem em um novo plano

de ação para intensificar seus
negócios. A parceria estratégi-
ca Brasil-UE, sacramentada em
janeiro deste ano, tem por obje-
tivo elevar o diálogo bilateral e
ampliar a colaboração em áreas
de interesse mútuo (energia/bio-
combustível, ciência e tecnolo-
gia, meio ambiente, cooperação
técnica, temas sociais, desenvol-
vimento regional e transportes
marítimos). Esta convergência
de idéias deve trazer benefícios à
corrente de comércio.

Assim, a aproximação do bloco
econômico é bem-vinda e a expec-
tativa é que gere bons frutos no
pós-crise. "Há um futuro promis-
sor nesta relação. Por meio do Bra-
sil, a UE pretende retomar as ne-
gociações com o Mercosul. Temos
moeda de troca, além de um bom
mercado. Os europeus nos enxer-
gam como líder regional", avalia
Roberto Rodrigues, coordenador
do Centro de Agronegócio da Fun-
dação Getúlio Vargas (FGV).

Apesar do protecionismo da
Europa, o intercâmbio tem evolu-
ído. De acordo com dados do Mi-
nistério das Relações Exteriores, a
corrente de comércio entre Brasil e
União Européia cresceu 183,8% en-
tre 2002 e 2008. Neste período, as
exportações verde-amarelas para o
bloco tiveram aumento de 197,2%
e as importações, de 168,2%. Em
2008, a pauta comercial ultrapas-
sou US$ 82 bilhões. No ano pas-
sado, o comércio bilateral evoluiu
15% e a UE representou 23,4% das

exportações e 20,91% das importa-
ções brasileiras.

Mesmo com o volume de negó-
cios arrefecido, o que ocorreu em
toda a corrente de comércio mun-
dial, a UE manteve sua posição na
balança comercial brasileira em
2009. Pelos dados do Ministério
do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior (MDIC), de
janeiro até setembro de 2009, o
comércio bilateral chegou a US$
40 bilhões. As exportações para a
UE foram 30% menores, enquanto
que as importações caíram 25%.
Apesar do recuo nas transações,
o bloco manteve participação de
22,58% nas exportações e 22,96%
nas importações.

"Temos de ter paciência. A
União Européia demorará um
pouco mais que os Estados Uni-
dos para se levantar da avalanche
financeira. No ano que vem, ain-
da enfrentaremos um mercado
em recuperação", diz Marcos Lé-
lis, coordenador da área de inte-
ligência comercial e competitiva
da Agência Brasileira de Promo-
ção de Exportações e Investimen-
tos (Apex-Brasil).

Atualmente, a UE é o segundo
parceiro comercial do Brasil, per-
dendo apenas para a Ásia, que
respondeu por 26,8% das expor-
tações brasileiras no primeiro
semestre deste ano e por 27,7%
das importações, de acordo com
análise do MDIC. Sem dúvida, o
grande peso asiático está na Chi-
na, que, sozinha, comprou 15%
de tudo o que o Brasil vendeu de
janeiro a junho e enviou para cá
12,1% dos produtos importados,

tornando-se o principal parceiro
comercial do país durante a crise.

A diversificação da pauta é o
grande imbróglio das relações
Brasil-UE. Em tempos bicudos,
os europeus tendem a fechar as
portas para os produtos agríco-
las, prejudicando os brasileiros.
Quando o tema é manufatura, a
coisa piora bastante. "Trabalha-
mos com bens ligados a recursos
naturais. Nos manufaturados
com alto valor agregado, entra-
mos apenas em alguns nichos. A
tendência é que a balança fique
segura nos básicos e nos produ-
tos que estão ligados a esta ca-
deia", alerta Lélis.

De acordo com o MDIC, 47% das
exportações para o bloco euro-
peu em 2008 foram de produtos
básicos, 15% de semimanufatura-
dos e 38% de manufaturados. No
primeiro semestre deste ano, a
equação manteve-se, sendo 48% de
produtos básicos, 11% de semima-
nufaturados e 41% de manufatura-
dos. "Entre os principais produtos
estão: soja, café, produtos minerais
e petróleo", lembra Lêlis.

Celso Grisi, professor da Fa-
culdade de Economia e Admi-
nistração da Universidade de São
Paulo (FEA/USP) e presidente do
Instituto de Pesquisa Fractal, de-
fende que é preciso aproveitar a
aproximação com a União Euro-
péia para mudar a relação comer-
cial com o bloco. "Não podemos
pensar como um fazendeiro que
quer produzir comida e mandar
para lá". Em sua visão, é hora de
o Brasil exigir trocas e ter, de ver-
dade, um parceiro comercial. "A
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Europa deve ser um fornecedor
de tecnologia, trazendo investi-
mentos para o Brasil e até mon-
tando mais fábricas por aqui",
destaca. Neste cenário, além de
empregos, o Brasil ganharia com
a agregação de valor na pauta de
exportação. Com tecnologia e pa-
drão europeus, as barreiras para
produtos manufaturados na UE
tendem a cair, gerando uma rela-
ção onde todos ganham.

"É preciso definir os setores

prioritários. Não dá só para pen-
sar em vender soja, carne e frango.
Temos empresas como a Embraer.
Podemos participar da siderurgia
européia e inserir produtos petro-
químicos de segunda e terceira
gerações", exemplifica. Para atin-
gir as metas, Grisi sustenta que as
associações de classe terão de tra-
balhar em sintonia com o governo,
sinalizando os mercados onde pre-
tendem atuar. Desbravar a Europa
exigirá esforço e parceiras, que vão

desde as negociações políticas até
a definição de planos estratégicos
para cada setor. "Ainda negocia-
mos como uma fazenda. Um co-
mércio maduro exige trocas como
atualização tecnológica e envolve
governo, universidades e empre-
sas", reclama.

Um bom exemplo de nego-
ciação está na aproximação com
a França, no episódio dos caças
Rafale, da empresa francesa Das-
sault. Mais do que negociar preço,

Cyrino, da
Fundação Dom
Cabral: país

precisa adotar

boas estratégias



o Brasil exigiu a transferência de
tecnologia. Incluiu ainda o pedido
de venda de aviões franceses para
a América Latina. Em um contrato
estimado em US$ 4 bilhões. "A evo-
lução tecnológica é fator crucial
para vendermos manufaturados
para a União Européia. Eles pos-
suem muito mais tecnologia que
o Brasil e temos de aprender com
eles", lembra Lélis.

Mesmo na área agrícola, as ne-
gociações têm de evoluir. Entre
as convergências está a delicada
questão da preservação ambiental.

Este foi um dos assuntos que do-
minaram a 3a reunião de cúpula
entre Brasil e União Européia, que
aconteceu em Estocolmo (Suécia),
no início de outubro. São inegáveis
a vocação e a disponibilidade de
terras 110 Brasil para o desenvolvi-
mento da agricultura sustentável.
É preciso, no entanto, estabelecer
as regras recompensar o esforço.
Rodrigues destaca a concentração
e o movimento de internacionali-
zação em dois segmentos impor-
tantes: bioenergia e carnes.

Na bioenergia, principalmente

no etanol, Rodrigues vê boas opor-
tunidades. Há um movimento de
consolidação que tende a beneficiar
toda a cadeia produtiva. "O avanço
da bioenergia é inexorável e temos
de manter a liderança neste seg-
mento. A UE é um parceiro impor-
tante na evolução do setor". Para a
conferência sobre clima, marcada
para dezembro em Copenhague
(Dinamarca), o Brasil preparou
um discurso sobre a importância
de biocombustíveis. Como garoto-
propaganda, ele defenderá o uso
do etanol em larga escala.



Outra vantagem que o Brasil
tem em manter a proximidade
com a União Européia está no
crescimento do próprio bloco.
Hoje, com 27 nações integradas,
a UE ê ambição para os países do
leste europeu, que buscam no de-
senvolvimento a oportunidade
de participar deste importante
guarda-chuva. "Este é um merca-
do de extrema importância para o
Brasil, uma vez que este grupo de
países tende a se recuperar de for-
ma mais rápida que a UE", destaca
Álvaro Cyrino, professor do núcleo
de internacionalização da Funda-
ção Dom Cabral.

De acordo com Cyrino, há pos-
sibilidades na venda de manufatu-
rados, de alimentos industrializa-
dos e de presença brasileira nestes
países. Ele afirma: "Pela proximi-
dade, a UE tende a comprar dos
países do leste. Por isso, a região
é importante nos movimentos de
internacionalização de empresas
e marcas brasileiras". Segundo ele,
ainda, apesar de a UE estar em mo-
mento de recuperação econômica,
a aposta no bloco ê fundamental,
mas depende de estratégias bem
montadas. A articulação entre go-
verno, empresas e entidades deve
ser eficiente para que os investi-
mentos sejam direcionados de
forma correta. "É uma aposta de
médio e longo prazos", afirma. Grisi, da FEA-USP: é hora de o Brasil exigir trocas e ter, de verdade, um parceiro comercial
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