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O Comitê de Negociações Birregionais Mercosul e União Europeia esteve reunido em Assunção, 
Paraguai, no início deste mês. O objetivo foi apresentar as ofertas de cada grupo que 
permitam viabilizar a área de livre-comércio entre as duas regiões. De posse dessas ofertas, os 
negociadores voltaram a seus países para uma avaliação final e, em julho, o acordo será 
selado em Bruxelas. Os sinais, porém, é o de que estamos longe desse "final feliz". -  
 
No ano de 1999 foram iniciadas as negociações para um acordo de livre-comércio entre o 
Mercosul e a União Europeia. Depois datroca de listas para abertura do comércio de 
mercadorias, além de demandas européias nos setores de serviços e compras governamentais, 
as negociações chegaram a um impasse em 2004. Ambas as partes consideraram que as 
concessões obtidas eram insuficientes para fecharem um acordo. 
 
Em maio de 2010, a Comissão Europeia surpreendeu os governos dos países do Mercosul ao 
propor a re-abertura das negociações. Os efeitos da recessão de 2008 ainda se faziam sentir 
na maior parte dos países europeus e o cenário mundial era incerto. O fracasso de Doha pode 
ser invocado como uma das motivações para o interesse europeu. A crescente importância dos 
grandes países em desenvolvimento, como o Brasil, nas negociações sobre o sistema 
multilateral seria outra. No entanto, esses não seriam os únicos motivos.  
 
O Brasil acumula superávits comerciais com a União Europeia desde 2000. No ano de 2010, o 
valor do saldo comercial foi de US$ 4 bilhões. Menor do que com a China que foi de US$ 5,2 
bilhões ou a América Latina e Caribe, US$ 17,2 bilhões, mas superior ao déficit com os Estados 
Unidos no valor de US$ 7,8 bilhões. Em recente boletim divulgado pela Eurostat (Statistics in 
Focus 17/2010 em http://epp.eurostat.ec.europa.eu/), é expressa a preocupação com o déficit 
dos países europeus com o Brasil. A questão não é o valor, mas a sua evolução. 
 
Entre os anos de 2000 e 2008, a participação do Brasil nas importações extrabloco da União 
Europeia de carne e suas preparações cresceram de 29% para 35%, a de celulose e papel de 
13% para 30%, de sementes oleaginosas de 32% para 41% e a de minérios de 13% para 
19%. No total, a participação do Brasil nas importações totais extrabloco aumentaram de 
1,9% para 2,3% entre 2000 e 2008. Enquanto isso, a participação do Brasil nas exportações 
extrabloco se mantiveram constante em 2%. O crescimento, quando ocorreu foi pequeno, 
como no caso de automóveis de 2,2% para 2,4% ou manufaturas de metais de 2,1% para 
2,5%. Por outro lado, caiu de 3,4% para 2,9%, a participação nas importações de máquinas.  
 
As exportações europeias para o Brasil emitem sinais de pouco dinamismo. A crescente 
importância da China como fornecedora de máquinas e equipamentos na região contribui para 
esse resultado. Logo, num cenário de acirrada concorrência, o mercado das grandes 
economias sul-americanas, como o Brasil, merece atenção, mesmo que a participação no 
comércio total extrabloco seja pequena. Além disso, na região, os países do Mercosul 
Venezuela e Equador são os únicos que ainda não assinaram acordos, quer seja com os 
Estados Unidos ou a União Europeia. A possibilidade de um acordo entre o Mercosul e os 
Estados Unidos parece remota no momento. Não existe nenhuma declaração formal nesse 
sentido. No caso da União Europeia, existe o arcabouço institucional e as negociações foram 
retomadas. As perspectivas, entretanto, são pessimistas. 
 
A visita de uma Delegação do Parlamento Europeu para as Relações com os países do 
Mercosul, na última semana de abril para mostrar o empenho europeu para o término da 
negociação não conseguiu ofuscar a resistência dos setores agrícolas. Não foi por acaso que a 
Copa-Cogeca (Comitê que reúne os produtores e as cooperativas agrárias) apresentou no dia 2 
de maio no Parlamento Europeu, um estudo que prevê perdas de até 13 bilhões se o acordo 
for assinado. O setor de carnes europeu é um dos que mais sofreria. Além disso, o estudo 
ressalta que a produção de carne nos países do Mercosul não atenderia aos requisitos e 
padrões técnicos exigidos na Europa para assegurar o desenvolvimento sustentável e levariam 
a um aumento da emissão de gás carbônico. Soma-se à resistência já esperada dos setores 



agropecuários, a recuperação lenta e incerta na maioria dos países europeus. Não é um 
cenário propício. 
 
Do lado de cá, a valorização cambial funciona como um choque de redução de tarifas de 
importações para os setores industriais brasileiros. Uma oferta generosa para os europeus - na 
negociação seriam prazos curtos para o livre acesso ao mercado brasileiro de bens industriais - 
não deverá estar presente na mesa de negociações. Logo, mesmo na presença extremamente 
improvável de uma concessão que atenda plenamente os interesses agropecuários do Brasil, 
os setores industriais deverão demandar cronogramas mais lentos de liberalização comercial. 
Não são, portanto, apenas as medidas protecionistas da Argentina, como mencionou o 
Comissário de Comércio da União Européia (citado em artigo do jornal argentino La Nación de 
4 de maio deste ano) que são um dos principais obstáculos para o acordo Mercosul e a União 
Europeia, no momento.  
 
Logo, a não ser que haja fatos novos surpreendentes, ou se fechará um acordo de alcance 
reduzido para alguns setores ou, o mais provável, quem sabe em 2012 a "bicicleta das 
negociações" chega à reta final.  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 21, 22 e 23 maio 2011, Primeiro Caderno, p. A2. 


