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O reinício das negociações co-
merciais entre a União Europeia
e o Mercosul, com vista a um
acordo de livre comércio, é uma
medida “extremamente positi-
va” para os empresários portu-
gueses. Paulo Melo, administra-
dor executivo do grupo têxtil
Somelos, recorda que o Brasil
“tem um grande potencial para
o mercado europeu”, mas que é
ainda pouco explorado devido
“às grandes dificuldades que as
empresas têm para exportar”.

As taxas aduaneiras são um
dos grandes entraves a que gru-
pos como a Somelos explorem
devidamente “um mercado
com 170 milhões de pessoas,
com enorme potencial”, diz
Melo. Neste momento, as taxas
aduaneiras “atingem 60% do
preço base do produto, o que
torna impraticável a exporta-
ção”, salienta. O grupo, que
possui uma unidade industrial
no Brasil, recusa-se, neste mo-
mento, a exportar para esse
mercado do Mercosul. “Um
produto sai daqui, por exemplo,
com um custo de 10 euros, ainda
não chegou à loja e já custa 16”,
salienta. Ele vê, no entanto,
grande futuro no Brasil para
empresas como a “Somelos,
com produtos que integram de-
sign, inovação, moda, que se
destinam a nichos de mercado”.

Potencial ampliado
Carlos Martins, presidente do
conselho de administração da
Martifer, uma das empresas
portuguesas presentes no Brasil

na área de energias renováveis,
diz que “isso vai potencializar
muito as relações entre os dois
mercados. Os países do Merco-
sul tenderão a ser mais compe-
titivos e a nós, empresários por-
tugueses, também nos ajuda,
uma vez que a carga aduaneira
desses países é muito pesada, o
que tenderá a mudar”.

José Manuel Fernandes, pre-
sidente do grupo metalomecâ-
nico Frezite, também instalado
no Brasil, concorda que o reto-
mar das negociações “é uma
grande oportunidade para a Eu-
ropa”. O empresário sublinha
que o Brasil “tem uma base eu-
ropeia muito forte, que pode
ajudar a desenvolver e consoli-
dar laços comerciais com a Eu-
ropa”. No entanto, a “Europa
deve assegurar acordos com fi-
delidade às práticas europeias
de comércio, deve salvaguardar
os interesses europeus”, para
evitar situações como as que
ocorreram com a liberalização
do comércio com a China.

Fernandes realça o aspecto
das “alterações súbitas nas ta-

xas alfandegárias”, que prejudi-
cam as exportações, ou altera-
ções políticas com “motivos pa-
trióticos e estratégicos que blo-
queiam as regras do comércio
livre”. No caso do Brasil, recor-
da “que o protecionismo pode
ser alavancador, se houver uma
paridade nas regras”.

Abertura latina
Da parte da Associação Empre-
sarial de Portugal (AEP), o
apoio a este acordo é também
total. José António Barros, pre-
sidente da AEP, acredita que
“potencializa as trocas comer-
ciais de Portugal não só com o
Brasil, mas também com uma
série de outros países na Amé-
rica Latina, como Argentina,
Venezuela, Colômbia e Trini-
dad e Tobago”. Destaca, ainda,
o papel importante do “Brasil,
a quinta economia mundial”.
Mas o presidente da AEP deixa
um alerta aos empresários por-
tugueses: “Portugal tem que
ter uma atitude mais ativa e so-
bretudo estar mais aberto a es-
tabelecer parcerias”. ■

Empresas portuguesas
aplaudem possível acordo
Maior abertura comercial com o Brasil e consequentemente com outros países
da América Latina é vista com otimismo, mas taxas aduaneiras precisam mudar

OPINIÃO PÚBLICA

João de Deus Pinheiro é
ex-Comissário Europeu e
ex-ministro das Relações
Exteriores de Portugal. Amigo
do atual presidente da Comissão
Europeia, o português José
Manuel Durão Barroso, ele sabe
como poucos o que se passa “do
lado de lá” das negociações de
um possível acordo de livre
comércio entre o Mercosul e
União Europeia (UE). E, para ele,
o momento não poderia ser mais
propício para as conversas. “Em
primeiro lugar, a Rodada de Doha
fracassou e a tendência é de se
fechar acordos bilaterais ou entre
blocos. Outra situação favorável
é a de que nem Mercosul nem UE

têm perspectivas de fechar
um acordo melhor do que este,
bilateral. Por último, o momento
político é muito animador, já
que Espanha tem a presidência
da UE, Portugal a da Comissão
Europeia e do lado do Mercosul
há o presidente brasileiro, Lula,
como um bom negociador e um
líder carismático”, sintetiza.
Opinião parecida tem o presidente
da Fundação Luso-Brasileira e
vice-presidente do Banco Espírito
Santo- Investimento, Miguel Horta
e Costa. “Tenho a esperança de que
na Cúpula de Madri, em meados de
maio, será possível avançar alguns
passos no sentido de um acordo,
principalmente na área de produtos

agrícolas processados e no setor
automobilístico” declara.
Tanto Costa quanto Pinheiro
participam, hoje, em São Paulo, de
um encontro com 30 empresários,
além de diplomatas e do
ex-presidente Fernando Henrique
Cardoso, para discutir as relações
bilaterais entre europeus e
sul-americanos. O foco do debate
será o tão falado acordo entre
Mercosul e UE, cujas negociações
estão congeladas há mais de seis
anos. “O lobby da sociedade civil
é importante para a vida política
e econômica de todos os países.
A opinião dessas pessoas chega
aos órgãos decisórios”, explica
Pinheiro. Marina Gomara

A Frulact, que atua no setor
agroindustrial frutícola, poderia
acelerar seus planos para o Brasil
caso a iniciativa entre os dois
blocos comerciais se concretize.
“Estamos estudando a
possibilidade internacional
para o mercado brasileiro,
mas estávamos à espera de
consolidar nossos investimentos
mais recentes, como é o caso
na França”, afirma João Miranda,
presidente da Frulact. “Caso

o acordo de livre comércio
avance, isso será facilitador
para as empresas portuguesas,
até porque o Brasil é uma
plataforma bastante conhecida
entre nós”. Nesse caso,
a empresa faria “uma reflexão
mais profunda para ir mais
rápido para o Brasil, um mercado
com aumento de consumo e,
sobretudo, onde se dá destaque
aos produtos de maior valor
agregado”, finaliza Miranda.

MERCADO

700 milhões
é o número de consumidores
que farão parte do bloco
União Europeia — Mercosul
se o acordo de livre
comércio for fechado.

PARCEIRO

20,7%
das exportações do Mercosul,
no ano passado, foram destinadas
para a UE, o maior parceiro
comercial do bloco. Isso equivale
a € 35 bilhões, ou R$ 80,1 bilhões.

Cristina Kirchner
ameniza postura à
frente do Mercosul de olho
nos ganhos políticos

Frulact pode antecipar vinda ao Brasil

“A Europa deve
assegurar acordo
com fidelidade
às práticas europeias
de comércio,
deve salvaguardar
seus interesses

José Manuel Fernandes,
presidente da Frezite

Encontro com sociedade civil ajuda a formar lobby para o avanço das conversas

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 7 maio. 2010, Primeiro Caderno, p. 10.
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