
Estudo analisa as 
oportunidades de exportações, 

ameaças de importações 
e orientações para o 

posicionamento do Brasil no 
acordo comercial 

com a União Europeia 
no âmbito dos produtos 

da indústria gráfica. 

Negociações Internacionais: 
Brasil x União Europeia 

m outubro do ano passado, foi reali
zada em Estocolmo, Suécia, a terceira 
reunião de cúpula entre a União Eu
ropeia (UE) e o Brasil, com a presen

ça do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 
Os principais objetivos do encontro foram 
as mudanças climáticas e o reforço das re
lações bilaterais. A reunião motivou o De
partamento Econômico da Abigraf a reali
zar um estudo voltado para as negociações 
internacionais do Brasil com a UE. O tra
balho procura identificar as oportunidades 
de exportações, as ameaças de importa
ções e orientações para o posicionamen
to do Brasil no âmbito dos produtos da 
indústria gráfica. 

Foram analisadas compras de produtos 
gráficos de 28 países: Alemanha, Áustria, 
Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamar
ca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, 
Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hun
gria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Lu
xemburgo, Malta, Polônia, Portugal, Reino 
Unido, Romênia, Suécia e Turquia. 

Os anos considerados para a elaboração 
do estudo foram os de 2007 e 2008. Nesse 
período, o mundo comercializou US$ 149 bi
lhões em produtos relacionados à indústria 
gráfica, valor que leva em conta os 44 produ
tos (NCMs) da indústria gráfica brasileira. 

O continente europeu importou US$ 92 bi
lhões em produtos gráficos (respondendo 
por 61% do total de US$ 149 bilhões), pro
venientes de fornecedores intraeuropeus e 
também do restante do mundo. Esses núme
ros mostram que a Europa é um excelente 
mercado para a indústria gráfica mundial, 
inclusive a brasileira. 

Nesse contexto, o Departamento Econô
mico iniciou pesquisa para saber quais os 
produtos de maior interesse dos europeus, 

quem são seus fornecedores e qual a posição 
do Brasil nessas compras. 

A análise mostrou que o nosso país ven
deu apenas US$ 255 milhões para a Europa, 
o que significa menos de 1% do que ela im
portou. Ao mesmo tempo em que não re
presentamos um fornecedor relevante de 
produtos gráficos para o Velho Mundo, este 
tem grande importância para o País, já que 
o mesmo consumiu 50% das exportações 
gráficas brasileiras no mundo, que soma
ram US$ 536 milhões no período. 

Entre os produtos mais comprados pelos 
europeus encontramos: quebra-cabeças (puz
zles); outros livros, brochuras e impressos se
melhantes; impressos publicitários, catálo
gos comerciais e semelhantes; outros jornais 
e publicações periódicas impressos; e caixas 
de papel ou cartão ondulados. 

Os produtos que o Brasil mais expor
tou para a comunidade europeia, incluem: 
outros jornais e publicações periódicas im
pressos; outros livros, brochuras e impres
sos semelhantes; caixas de papel ou car
tão ondulados (canelados); cartas de jogar; 
e outros impressos publicitários, catálogos 
comerciais e semelhantes. 

A análise permitiu observar que não 
existe uma coerência entre os produtos 
mais importados pelos europeus e os pro
dutos brasileiros mais exportados para lá. 
Também não há uma relação lógica entre 
os países europeus com maior consumo de 
produtos gráficos (França, Reino Unido e 
Alemanha) e, por outro lado, os que mais 
consomem produtos gráficos brasileiros 
(Portugal, Holanda e Espanha). 

Isso mostra que o estudo do Departamen
to Econômico será de grande valia para auxi
liar na redefinição das estratégias de expor
tações da indústria gráfica para a Europa. 





A partir da relação dos produtos mais 
comprados versus mercados compradores 
na Europa, citada anteriormente, o estudo 
procurou identificar as oportunidades, ou 
seja, os itens mais procurados pelos euro
peus, que ao mesmo tempo o Brasil tenha 
condições de fornecer, devido ao nível de 
produção em alta escala. O resultado está 
exposto no Quadro 1. 

Depois de analisar os melhores merca
dos e os produtos mais interessantes para a 
formação de acordos e exportações, estão 
sendo analisados os caminhos contrários. 

O Brasil exporta para a União Europeia, 
mas também consome produtos originados 
lá. Foi então necessário verificar quais se
riam os produtos gráficos europeus, que, se 
importados em condições favorecidas defi
nidas em acordos comerciais futuros, pode
riam causar ameaça aos fabricantes locais, 
ao 'roubar mercado' dos produtos nacio
nais (Quadro 2). Nos anos de 2007 e 2008 
o Brasil importou US$ 261 milhões de pro
dutos gráficos europeus, o que mostra um 
déficit na balança comercial bilateral entre 

Brasil e Europa de US$ 6 milhões. Entre os 
principais fornecedores estão a Espanha, o 
Reino Unido e a Alemanha. O produto mais 
comprado pelo Brasil foi o da NCM defini
da por outros livros, brochuras e impressos 
semelhantes (US$ 119 milhões). 

CONCLUSÕES 
Da análise individual de cada um dos 44 pro
dutos da indústria gráfica, a partir da reu
nião dos dados de exportações brasileiras e 
mundiais para a Europa e de importações 
brasileiras provenientes da Europa, pôde-
se perceber quais os produtos de maior in
teresse para a formação de acordos e para a 
expansão das exportações brasileiras para a 
Europa; e aqueles de menor interesse, que 
poderíamos ceder nas negociações multila
terais, por não representarem risco de im
portações excessivas, a ponto de causarem 
dano à indústria local. 

Esse estudo será disponibilizado no site 
da Abigraf e distribuído às áreas do governo 
federal responsáveis pelas negociações co
merciais entre Brasil e União Europeia. 

Text Box
Fonte: Revista Abigraf, São Paulo, ano 35, n. 245, p. 54-56, jan./ fev. 2010.




