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Um acordo bilateral entre Mer-
cosul e União Europeia (UE),
ainda que traga questões im-
portantes como o câmbio e a
crise econômica, não deve ser
totalmente descartado. O fato
de a negociação ser mais arris-
cada no curto prazo não deve-
ria inviabilizar os entendimen-
tos entre as partes, diz o eco-
nomista-chefe do Banco ABC
Brasil, Luiz Otávio de Souza
Leal. O acordo pode gerar um
fluxo de caixa muito positivo
para a economia brasileira no
futuro. “Temos de parar com
essa ideia mercantilista de que
o que importa é o saldo, porque
o importante é ter um grande
fluxo de comércio.”

O economista destaca que o
volume de transações é que
mostra o ritmo de uma econo-
mia. “É mais importante ter
um deficit em balança comer-
cial, mas com volume de tran-
sações muito grande, do que
um volume muito pequeno
com grande superavit comer-
cial”, compara. Para Leal, uma
economia mais dinâmica e
com geração de fluxo maior
também tem maior potencial
de atração de investimentos.

“Não acho que, por conta da
expectativa de que o euro conti-
nuará perdendo valor, o acordo
deva ser paralisado. Talvez o ideal
seria apenas dar um tempo nessas
negociações por conta da atual si-
tuação, que não é normal.”

Outros economistas acredi-
tam que não seria vantajoso
para o Brasil neste momento
por conta da questão cambial.
O principal motivo é a desva-
lorização do euro, que poten-
cializa a capacidade de venda
dos países europeus no co-
mércio exterior, mas ameaça-
ria a competitividade dos pro-
dutos brasileiros, aponta o di-
retor-executivo da NGO Cor-
retora, Sidnei Moura Nehme.
“A eficácia do ponto de vista
comercial se dará efetivamen-
te quando a Europa recuperar
o crescimento econômico e o
euro voltar a valorizar-se um
pouco mais”, avalia.

Além da questão cambial, a
crise econômica que envolve os
países da Zona do Euro reduz
muito a capacidade de importa-
ção. A tendência é de que a de-

manda seja reduzida nesses mer-
cados, tendo em vista as políticas
de austeridade que preveem re-
dução de salários, congelamento
e corte de despesa pública para
conter o deficit fiscal. Para
Nehme, não é viável planejar ex-
portações agora para países que
enfrentam medidas extrema-
mente recessivas, e que causam a
desvalorização da moeda local.
Em sua avaliação, a crise da Eu-
ropa “atrapalhou o jogo”.

Para o professor Celso Grisi,
da Faculdade de Economia e
Administração da Universidade
de São Paulo (FEA-USP), a crise
não deve afetar a venda de al-
gumas mercadorias para os
mercados europeus, sobretudo
produtos agrícolas, commodi-
ties metálicas e derivados do
petróleo. “Isso continuará sen-
do comprado, mas ainda em um
nível mais baixo”, pondera. Já
os manufaturados devem per-
der espaço nesse contexto de
diminuição da demanda.

Janela de oportunidades
Do ponto de vista diplomático,
as negociações são muito posi-
tivas, mas é preciso ter cons-
ciência de que, comercialmen-
te, não se vê um futuro bri-
lhante pelos próximos dois ou
três anos, avalia Grisi. Ele acre-
dita que a eficácia do ponto de
vista comercial se dará efetiva-
mente quando a Europa recu-
perar o crescimento econômico
e o euro voltar a se valorizar.

“Acredito que essas relações
ficarão, assim como a economia
europeia, congeladas. Podemos
avançar nos acordos no sentido
de demonstrar nossa boa vonta-
de, mas à espera de um momen-
to de atividade econômica ro-
busta, ou pelo menos de recu-
peração da Europa. Antes disso,
é inútil querer avançar naquele
mercado”, diz Grisi.

Aumentar as vendas para o
mercado externo pode ser con-
siderada uma boa estratégia
para a recuperação das econo-
mias dos membros da União
Europeia. Sidnei Nehme lembra
que as negociações para acor-
dos bilaterais com o Mercosul
foram interrompidas em 2004
pela própria União Europeia,
mas hoje a situação é diferente.
A região, agora, quer aprovei-
tar a moeda desvalorizada e fa-
zer da janela externa uma saída
para seu comércio. ■

O fato de o acordo
bilateral ser mais
arriscado no
curto prazo não
deveria inviabilizar
a negociação

Fator câmbio dificulta
comércio com UE
Apesar de estratégico para ambas as regiões, acordo bilateral precisa superar
obstáculos como a atual crise econômica pela qual passam os países europeus
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Veja os valores comercializados 
no ano passado, em € bilhões

Fonte: MDIC

IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO

21,57

25,64

PONTOS DA NEGOCIAÇÃO

Volume maior de
comércio é salutar
Mesmo que, atualmente,
um acordo bilateral possa
não ser totalmente vantajoso
para o Brasil em termos de
superávit comercial, aumentar o
volume de transações é benéfico.
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Euro em queda afeta
competitividade
Com a moeda da Zona do Euro
expressivamente desvalorizada,
o produto europeu torna-se
muito atrativo para o mercado
internacional. Por outro lado,
isso afeta a competitividade
dos produtos brasileiros.
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Exportação pode ser
saída para a Europa
Focar no mercado externo pode
ser uma saída para a recuperação
econômica dos países da Zona
do Euro, apontam especialistas.
Nesse caso, a desvalorização do
euro pode ser uma oportunidade
para ampliar vendas.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 maio. 2010, Primeiro Caderno, p. 4.
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