
mente gigantescos. Com um setor 

agrícola forte, baseado em subsídios 

governamentais maciços, as pressões 

internas para acordos multilaterais 

que envolvam a abertura do mercado 

agrícola europeu sempre acabaram em 

dramas sem final feliz. 

Após o fim da Segunda Grande 

Guerra, a Europa elegeu o setor agrí-

cola como prioritário. Foram criados 

amplos programas de incentivo aos 

produtores agrícolas, que geraram 

uma produção sem precedentes, muito 

além das necessidades de consumo lo-

cais. Nos anos 1990, os europeus ti-

nham até mesmo dificuldade de esto-

car o volume dos excedentes agrícolas 

e de custear o enorme rombo nas con-

tas públicas dos países do bloco causa-

do por essa política. As pressões inter-

nas, porém, têm impedido a extinção 

dos subsídios, que passaram a susten-

tar a preservação de muitas áreas 

rurais sem produção. 

Os agricultores europeus também 

sempre se mobilizaram contra a aber-

tura do mercado europeu para produ-

tos de outros países, como o Brasil, 

que, segundo eles, concorrem desleal-

mente porque contam com vantagens 

que eles não têm - como amplas áreas 

agriculturáveis, condições excepcio-

nais de clima etc. Por isso, os euro-

peus vêm barrando avanços em nego-

ciações multilaterais no âmbito da 

Organização Mundial do Comércio 

(OMC) que envolvam o comércio de 

produtos agrícolas. 



As primeiras conversações entre a 

União Europeia e o Mercosul foram 

iniciadas em meados dos anos 1990. 

Em 2001, houve a abertura das nego-

ciações propriamente ditas, mas elas 

acabaram paralisadas em 2004, com 

prejuízos para ambos os lados. Os 

dois blocos estão retomando as 

conversações. O bloco sul-americano" 

busca a abertura do mercado europeu 

para produtos agrícolas e a redução 

dos subsídios, enquanto os europeus 

querem ingresso em nosso mercado 

de produtos industriais e de serviços. 

PERSPECTIVAS. A r e t o m a d a das con-

versações é vista com otimismo pelos 

empresários. "As chances para um 

acordo melhoraram muito", diz Tho-

maz Zanotto, diretor do Departa-

mento de Relações Internacionais e 

Comércio Exterior (Derex) da Fede-

ração das Indústrias do Estado de São 

Paulo (Fiesp). Ele afirma que, além 

de a Argentina ter mudado sua posi-

ção para aceitar a cobertura de 90% 

dos itens tarifários nas negociações, 

atualmente há muita pressão dentro 

da UE para abrir o setor agrícola e 

promover itens industriais. 

Para o embaixador Rubens Barbo-

sa, presidente do Conselho Superior de 

Comércio Exterior (Coscex) da Fiesp, 

as negociações com os europeus ainda 

estão em uma fase preliminar. 

O embaixador destaca que é neces-

sária a elaboração de uma lista de pro-

dutos sensíveis e também lembra ou-

OUTROS PARCEI-

ROS. "O Merco-

sul ainda mantém 

negociações com a 

União Aduaneira Sul-

Africana (Sacu), que reúne cinco paí-

ses da Africa Meridional, e com o Con-

selho de Cooperação do Golfo (inte-

grado por seis países)", informa Bar-

bosa. As conversações com ambos os 

blocos estão avançadas e devem ser 

concluídas em breve. 

Com os africanos, está em pauta a 

abertura de mercados para produtos 



agrícolas e industriais sul-americanos. 

Já o Mercosul está interessado nos mi-

nérios produzidos pelos países da 

União Aduaneira Sul-Africana e nos 

produtos petroquímicos do Golfo Pér-

sico, que também quer os produtos 

agrícolas e industriais sul-americanos. 

No Brasil, essas conversações enfren-

tam a oposição da Associação Brasi-

leira da Indústria Química (Abiquim), 

segundo Barbosa. 

O Mercosul negocia também acor-

dos de livre comércio com alguns paí-

ses, como índia, Jordânia. Com a ín-

dia, discute-se a ampliação do Acordo 

de Preferências Fixas Mercosul-ín-

dia, que entrou em vigor no Brasil em 

maio de 2009 pelo Decreto n°. 6.864 e 

com o Egito já assinou acordo. 

A política de comércio exterior bra-

sileira fez grandes esforços para ultra-

passar as fronteiras dos continentes 

RUBENS BARBOSA: é preciso elaborar 
uma lista de produtos sensíveis 

americano e europeu nos últimos anos 

com o objetivo de diminuir a influência 

desses países por aqui. No governo Lu-

la, o foco foi o fortalecimento de rela-

ções comerciais com países emergen-

tes, como índia e China, e com nações 

da África. Com isso, o País assume o 

papel de nova liderança mundial. 

Mas a estratégia de negociações 

comerciais brasileira também é alvo de 

críticas. "E preciso aprofundar acordos 

no âmbito da Associação Latino-Ame-

ricana de Integração para ampliar o 

mercado para os produtos brasileiros, 

principalmente os manufaturados", 

afirma Barbosa. "Estamos perdendo o 

mercado que já tínhamos nos países 

vizinhos, onde há boas condições de 

competir por causa do baixo custo de 

frete", completa. 
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