
esde sua fundação, em 1991, o Mercosul sonha 
com uma integração semelhante à da União 
Europeia, com décadas de evolução e criação 

de uma moeda única. Após seis anos de discussão e 
em meio às recorrentes dificuldades institucionais, no 
úl t imo dia 3 de agosto, os governos dos sócios do bloco 
regional finalmente aprovaram uma das medidas de 
maior impacto nos úl t imos dez anos em direção à união 
aduaneira completa: o fim da dupla cobrança de impos
tos sobre a circulação de mercadorias importadas por 
Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai de terceiros países, 
com distribuição das receitas dos tributos. 

A impor tação de centenas de produtos e bens de 
capital, sobre os quais atualmente recai a Tarifa Externa 



Comum (TEC), terá seu custo diminuído 
até janeiro de 2019. Para isso, terá de ser 
criado o Código de Valoração Aduaneira 
do Mercosul e ser colocada em funcio
namento a interconexão de sistemas 
de gestão aduaneira, com uma base de 
dados que permita o in tercâmbio de 
informações para a divisão dos recursos 
arrecadados entre os países membros. 
Outra providência necessária é o esta
belecimento de uma compensação para 
o Paraguai, por causa de sua condição 
especial de país sem litoral - as impor
tações entram por portos dos vizinhos 

- e da elevada dependência dos tributos 
de importação na composição de suas 
receitas públicas. 

Diante da falta de regulamentação 
dos procedimentos e do prazo de im
plementação - entre 2012 e 2019 -, na 
prática, segundo analistas, o Decreto 
1.010 do Conselho do Mercosul é mais 
um sinal político de que o bloco regional 
está caminhando, apesar dos percalços. 
"Há tempos os empresár ios esperam 
essa atitude, mas ainda vai demorar 
para que ela tenha efeitos concretos nas 
operações comerciais das empresas", 
afirma Rubens Barbosa, presidente do 
Conselho Superior de Comércio Exterior 
da Federação das Indústrias do Estado 
de São Paulo (Fiesp). 

O que está sendo feito, no entanto, é 
o possível para avançar em um contex
to marcado pela falta de vontade polí
tica dos governos, sublinha Barbosa. "O 
Decreto 1.010 é cheio de indefinições", 
diz. Até mesmo as datas de funciona
mento das três etapas são previstas no 
condicional - "no mais tardar", segun

do a Dec la ração 
de San Juan, 'na 
Argentina. 

Em uma pri
meira fase - que 
e n t r a r á e m v i 
gência a té 1- de 
janeiro de 2012 -, 
poderão circular 
l ivremente pro
dutos importados 
de terceiros paí
ses, desde que não 

passem por nenhum tipo de alteração. 
Na segunda etapa - a partir de 1- de 
janeiro de 2014 -, as empresas poderão 
transformar e agregar valor a um grupo 
de produtos importados para reexportá-
los aos demais integrantes do bloco. 
Serão beneficiados os itens taxados pela 
menor faixa da TEC - entre 2% e 4% - e 
geralmente sem produção local. 

"Hoje, isso é permitido, mas as exi
gências são de toda ordem, entre elas a 
de incorporação, no processo produtivo, 
de certo percentual de bens e serviços 
nacionais. Com a ú l t ima resolução do 

Mercosul, esse requisito cai", explica 
Ricardo Mendes, sócio da Prospectiva 
Consultoria Internacional. Mas a lista 
de itens que poderão ser beneficiados 
nessa etapa do cronograma ainda será 
definida. Na úl t ima fase, a liberalização 
será total. "No mais tardar, a partir de 1º 
de janeiro de 2019", segundo o decreto, 
todos os bens importados de fora do blo
co regional poderão ser transformados 
e exportados dentro do Mercosul. 

DIVIDIR O BOLO 
Outro ponto em aberto é a distribuição 
das receitas da TEC, que d e m a n d a r á 
um acordo entre os sócios em torno de 
um mecanismo de coparticipação nas 
receitas. As importações do Paraguai, 
por exemplo, que são feitas por meio 
dos portos brasileiros, passarão a serta-
xadas uma única vez, quando a Receita 
Federal do Brasil cobrará o tributo, e os 
recursos recolhidos aqui serão compar
tilhados com o Tesouro paraguaio. 

O fato de as empresas, a partir de 
2012, poderem importar componentes 
e insumos e deixá-los estocados no país 
de entrada por algum tempo, em um 
centro de distr ibuição regional, para 
depois enviá-los aos vizinhos, com me
nos etapas de importação e exportação, 
pode estimular os países a criarem lo
gística para atender a essa demanda das 
empresas, observa Mendes, da Prospec
tiva. "Isso tende a acontecer no Brasil, 
pelo fato da escala de mercado ser maior 
que na Argentina, no Uruguai e no Pa
raguai", prevê. Segundo ele, essa pers
pectiva é interessante para portos com 
menos problemas de estrangulamento, 
como Sepetiba, no Rio de Janeiro. 

Embora a medida seja de regula
m e n t a ç ã o comercial, outro impacto 
econômico possível é o est ímulo aos in
vestimentos para agregar valor visando 
à reexportação para o bloco regional, na 
segunda e na terceira fases. "Na União 
Europeia, as empresas fazem uma plan
ta industrial em um dos países e t êm 
acesso aos mercados da comunidade. 
Com o Decreto 1.010, foram criadas as 
condições para que isso aconteça no 
Mercosul", destaca Mendes. 

Text Box
Foto

Text Box
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 392, p. 68-69, out. 2010.




