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LEIA MAIS Futuro das economias
da UE e do Mercosul

deve incluir a África, segundo
Ricardo Espírito Santo
Salgado, presidente executivo
do Banco Espírito Santo.

Indústria e serviços
podem se beneficiar de

associações que contemplem
a transferência de tecnologia e
o acesso à redes de distribuição
e logística na Europa.

Empresários portugueses
animam-se com as

possibilidades de um acordo.
apesar de contradições,
Cristina Kirchner tem ajudado
para que negociações avancem.

Para embaixador da UE no Brasil,
a vontade política, aliada à
flexibilização econômica, deu o
tom do retorno das negociações

Embaixador e chefe da Delega-
ção da União Europeia no Brasil,
João Pacheco dedica-se há cinco
anos a estreitar as relações entre
a principal economia do Merco-
sul e a Europa. Nos últimos me-
ses, ele se converteu em um dos
principais artífices das negocia-
ções que pretendem unir em li-
vre comércio os dois blocos eco-
nômicos. Acompanhe os princi-
pais pontos da entrevista que
este economista agrícola (bom
sinal para o Mercosul?)conce-
deu ao Brasil Econômico.

SOBRE VONTADE POLÍTICA
E ACORDO GANHA-GANHA
A retomada ocorreu porque
houve não só vontade política, o
que é importante, mas flexibili-
dade econômica. Os dois blocos
nunca estiveram tão próximos.
Do lado do Mercosul, a flexibili-
dade ocorre em dois setores im-
portantes. O primeiro é o de au-
tomóveis e autopeças. Houve a
sinalização de que era possível
fazer uma liberalização a prazo,
total. É a extinção de qualquer

barreira, nas trocas entre os
blocos. O outro setor é o das
compras públicas, federais. Sig-
nifica dizer que empresas euro-
peias teriam a chance de parti-
cipar de licitações para venda de
serviços e produtos aos gover-
nos dos países do Mercosul. Do
nosso lado, há indicações de
flexibilidade crescente na agri-
cultura, que é o principal ponto
para o Mercosul. Há uma sinali-
zação para reduzir a lista de
produtos com dificuldades
apresentada na Rodada Doha.
Sabemos que é preciso haver um
acordo que beneficie os dois la-
dos. Ganha-ganha.

ECONOMIAS ENFRAQUECIDAS
E PROTECIONISMO
A saída para a crise não está em
nosso protecionismo. Não
acreditamos nisso. Depois de a
crise estourar, em 2008, nós já
fechamos acordos com a Co-
reia do Sul (começo deste ano)
e já concluímos negociações
técnicas com Peru e com Co-
lômbia, falta apenas a ratifica-
ção. Estamos finalizando tam-
bém um acordo com a América
Central. Portanto, a história de
flexibilização e parcerias co-
merciais entre blocos não é

apenas uma declaração de
princípios. É um fato apoiado
por vários investidores euro-
peus. Para nós, o Mercosul é um
parceiro importante. Nossa
análise é que com este acordo
haverá a adição de € 4,5 bilhões
para cada lado, ou seja, € 9 bi-
lhões a mais de comércio entre
os dois blocos.

INVESTIMENTO DIRETO
Nós temos mais investimentos
no Mercosul (€ 167,2 bilhões) do
que nos outros Bric. Vemos o
acordo como mais uma possibi-
lidade de aumentar investimen-
tos. O que é bom. Aumenta o
comércio, aumenta o fluxo de
dinheiro na região e aumenta
emprego.

PERDA DE EMPREGOS NA
EUROPA DEVIDO À
FLEXIBILIZAÇÃO AGRÍCOLA
Os agricultores europeus estão
dizendo que há risco para 28
milhões de empregos na Europa
por conta da flexibilização agrí-
cola. Existe um grande exagero
neste número. Mas não vamos
esconder que haverá, de fato,
pressão sobre o setor agrícola.
Teremos de ajudar o setor, sem
criar subsídios, e tentar acomo-

dar essas pressões. Temos me-
canismos para isso, como a po-
lítica agrícola comum que, aliás,
está sendo revista. O ponto é o
seguinte: se em alguns setores
haverá uma pressão maior, mas
a Europa como um todo vai ga-
nhar, paciência. Pensamos
como bloco. E esse é o princípio
da Comissão Europeia.

O “FATOR” FRANÇA
A França não pode rejeitar a re-
tomada das negociações, como
sugeriu um ofício publicado
pela Assembleia Nacional Fran-
cesa na tarde de ontem. Trata-
se apenas de uma opinião, que
respeitamos, mas que não em-
perra nada. A retomada das
conversas com o Mercosul é
comprovada em documento
oficial emitido pelos Estados
Membros. A decisão é do bloco e
não de um país.

AGRICULTURA LÁ, CAÇA AQUI
Não sei e ninguém sabe se o Bra-
sil vai comprar os caças france-
sas. Mas posso dizer o seguinte.
Tudo o que acontecer para me-
lhorar o relacionamento econô-
mico e político entre Brasil e
União Europeia pode ajudar na
contrapartida. ■

“A França não pode
rejeitar a retomada
das negociações.
Pode opinar,
claro, mas a
decisão é do bloco,
e não de um país

João Pacheco,
embaixador e chefe da

Delegação da União
Europeia no Brasil

Evandro Monteiro

Cotas de exportação
de cereais, assim como de carne

e frutas, estão na pauta “Os dois blocos nunca
estiveram tão próximos”

TAXAS

50%
é o pico tarifário na União
Europeia para alguns produtos
agrícolas provenientes de países
do Mercosul. Além disso, há cota,
em valor e em quantidade, para
a entrada dessas mercadorias.

PRODUTOS

15 anos
é o tempo que pode levar para que
a Tarifa Externa Comum (TEC) sobre
manufaturados europeus chegue a
zero. Os quatro países do Mercosul
levam a proposta à negociação.

RETOMADA

2004
é desde quando estavam paradas
as negociações para a formação
de um acordo entre os blocos.
São retomadas no momento
em que a Espanha preside
a UE e a Argentina, o Mercosul.

Bruno Stuckert

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 7 maio. 2010, Primeiro Caderno, p. 5.
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