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Governo nega
negociação
em separado
com a UE

ANDRE DUSEK/ESTADÂO - 20/6/2013

Brasil busca
acordo com
a Europa,
afirma ‘FT’
País teria iniciado negociação comercial
paralela a conversas da UE com o Mercosul

Fernando Nakagawa
CORRESPONDENTE / LONDRES

A proposta de um acordo co-
mercial entre o Mercosul e a
União Europeia deve ser apre-
sentada no fim deste mês.
Apesar de o tema continuar
ser tratado diretamente en-
tre os blocos sul-americano e
europeu, o governo brasilei-
ro sinaliza a possibilidade de
uma negociação em separado
com os europeus. A indicação
foi dada pelo ministro das Re-
lações Exteriores, Antonio
Patriota, ao jornal britânico
‘Financial Times’.

“A prosperidade crescente
do Brasil leva o País a conside-
rar um acordo próprio de livre-
comércio com a União Euro-
peia”, diz a publicação. A repor-
tagem publicada ontem na in-
ternet ouviu o ministro Anto-
nio Patriota e diz que “o Brasil
pretende apresentar uma pro-
posta” até o fim do mês para um
acordo entre Mercosul e UE.

Além de permitir o avanço da
integração entre os dois blocos,
o texto também deve abrir a pos-
sibilidade de negociações indi-
viduais entre os membros do
Mercosul e a UE, diz o texto.
“Há expectativa de que cada
país (do Mercosul) possa nego-

ciar com velocidades distin-
tas”, disse o ministro brasileiro.

Apesar de ter apontado para
um cenário de negociações em
separado com a UE, o jornal afir-
ma que as autoridades brasilei-
ras reafirmam que estão “firme-
mente comprometidas com o
Mercosul” e que “agendas co-
merciais separadas só terão lu-
gar dentro do grupo”.

A manifestação do governo
brasileiro ocorre exatamente
um mês após Bruxelas ter sinali-
zado que estaria disposta a ne-
gociar em separado com os paí-
ses do Mercosul, e não apenas
em bloco. No início de julho, o
comissário de Comércio da Eu-
ropa, Karel de Gucht, disse a jor-
nalistas brasileiros que não ca-
be à UE decidir como os sul-
americanos negociariam e que
a decisão deve ser do Mercosul.
Na conversa com os jornalistas,
Gucht não rejeitou a opção de
uma negociação em separado
com o Brasil.

Na reportagem, o FT lembra
ainda que as regras da Organiza-
ção Mundial do Comércio
(OMC) permitem que os países
adotem diferentes tarifas exter-
nas numa área de livre-comér-
cio. Isso já ocorre de alguma ma-
neira no Mercosul, com a Lista
de Exceções à Tarifa Externa

Comum. O jornal diz também
que um eventual acordo entre
Brasil e UE cobriria fluxo comer-
cial de US$ 80 bilhões, confor-
me dados de 2011. O Brasil, sozi-
nho,destaca a reportagem, é res-
ponsável por 37% do comércio
entre a América Latina e a UE.

A decisão do Brasil de nego-
ciar um acordo comercial com a
Europa foi recebida com satisfa-
ção por Bruxelas, que há anos
pedia um diálogo direto com
Brasília. Fontes na União Euro-
peia confirmaram ao Estado
que, se o Brasil aparecer para
negociar, terá interlocutores na
cúpula da UE. Os europeus não
escondem o interesse em um
acordo com o Brasil diante do
potencial que a queda de tarifas
daria às exportações da UE,
principalmente num momento
que a demanda doméstica na
Europa está em franca queda
por causa da crise. / COLABOROU
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Escolhas. Jornal atribuiu a Patriota declaração de que acordos com Brasil e Mercosul poderiam ter ‘velocidades distintas’

Célia Froufe / BRASÍLIA

O Brasil aguardará decisão con-
junta dos países do Mercosul –
Brasil, Uruguai, Argentina, Ve-
nezuela e Paraguai (atualmente
suspenso) – para negociar com
a União Europeia. No Itama-
raty, essa possível vontade bra-
sileira é vista como um erro de
interpretação do Financial Ti-
mes relativa à declaração do mi-
nistro das Relações Exteriores,
Antonio Patriota.

Segundo a assessoria de im-

prensa do ministério, não exis-
te qualquer empreitada solitá-
ria nessa área por conta do acor-
do aduaneiro existente com os
países vizinhos. A existência de
acordos bilaterais é considera-
da normal em algumas outras
áreas, mas não no caso do livre
comércio. Isso porque negocia-
ções desse tipo passam por co-
branças de tarifas, que são co-
muns e predefinidas com os de-
mais países do Mercosul.

Mesmo que haja uma postura
mais agressiva do Brasil nessa
área, ela teria que necessaria-
mente ser submetida ao aval
dos demais integrantes do gru-
po do bloco. Além disso, inter-
namente, mudanças nas rela-
ções internacionais precisam
do consentimento da Câmara
de Comércio Exterior (Ca-
mex), que é um grupo intermi-
nisterial.

O que existe de concreto ho-
je, conforme a assessoria, são
as tratativas de avanço de acor-
dos entre os blocos europeu e
sul-americano. Dessa forma,
conforme explicou a assesso-
ria, não haveria espaço para de-
cisões individuais, ao contrá-
rio do que relatou o periódico
britânico.
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 ago. 2013, Economia & Negócios, p. B9.




