
Mercosul ainda patina em acordo com União Europeia 
 
Os países do Mercosul não devem incluir num acordo de livre-comércio com a União Europeia 
(UE) cláusulas de salvaguarda cambial, que compensariam volatilidade do câmbio e 
consequente impacto na competitividade das exportações. Fonte envolvida nas negociações 
afirmou que "não haverá salvaguarda cambial nem setorial". Porém, segundo a graduada 
fonte, existe o entendimento de que "haverá uma cláusula robusta de salvaguarda clássica e 
uma salvaguarda para a indústria nascente".  
 
O texto de ambas as cláusulas ainda não está escrito e não foi acertado com os europeus.  
 
As salvaguardas clássicas são mecanismos de proteção a setores atingidos por súbitas e 
volumosas importações de produtos, enquanto a cláusula da indústria nascente protege os 
setores estimulados por políticas de desenvolvimento.  
 
Na opinião do diretor de relações internacionais e comércio exterior da Federação de Indústrias 
do Estado de São Paulo (Fiesp), Thomaz Zannotto, as negociações entre o Mercosul e a UE se 
encontram em um estado anterior ao de discutir textos de cláusulas de salvaguarda. A 
indústria, neste momento, está concentrada em saber como o Brasil e os demais sócios do 
bloco vão conseguir consolidar uma proposta comum para apresentar à UE em dezembro.  
 
O Brasil já tem uma lista com a liberalização de 87% dos produtos, enquanto o Uruguai 
chegaria a 90%, mesmo percentual que o Paraguai está disposto a ceder, embora não faça 
parte ainda destas negociações enquanto não voltar formalmente ao bloco.  
 
O caso do país caribenho também é diferente porque ainda não aderiu à totalidade da Tarifa 
Externa Comum (TEC) do Mercosul. O problema é a Argentina, que ainda não fechou sua lista, 
que chegaria a só 75% de produtos liberados. Na última sexta, a Argentina teve reunião 
interna para discutir a lista, que enfrenta diferenças no governo. O país corre contra o relógio 
para apresentar sua proposta no dia 15 de novembro, em Caracas, durante reunião de 
ministros do bloco.  
 
"A nossa preocupação agora é no tocante a esta reunião, quando o Mercosul vai consolidar a 
lista e o resultado deve sair dentro do que a Fiesp vinha propondo, que os países façam a 
adesão de acordo dentro das suas possibilidades", disse Zannotto. Ele disse que uma súbita 
desvalorização do euro ou um surto de importação da Europa não está no topo das 
preocupações industriais. "A possibilidade de desvalorização do euro é mínima. O que nos 
preocupa mesmo são as questões sobre regras fitossanitárias e regras sobre as demais 
barreiras não tarifárias. Isso tem que ser discutido com cuidado nestes acordos", arrematou.  
 
A fonte do governo brasileiro preferiu não comentar detalhes sobre o conteúdo possível da 
oferta comum e argumentou que "nada impede que os sócios decidam a apresentação de listas 
individuais com cronogramas diferenciados". Ele lembrou que isso ocorreu por ocasião do 
acordo de livre-comércio entre o Mercosul e os países andinos.  
 
Câmbio  
 
O fluxo cambial ficou negativo em US$ 6,2 bilhões em outubro. O volume é o maior desde 
dezembro do ano passado, quando ficou no vermelho em US$ 6,755 bilhões. Este foi o quinto 
mês consecutivo em que as saídas superam as entradas de recursos no País, segundo 
informações do Banco Central (BC).  
 
Desde o início do ano, o fluxo só foi positivo nos meses de março (US$ 391 milhões), abril 
(US$ 3,515 bilhões) e maio (US$ 10,755 bilhões). Em todos os outros, a conta fechou no 
vermelho, com a maior saída verificada em agosto (US$ 5,850 bilhões) e a menor, em 
fevereiro (US$ 105 milhões).  
 
As operações financeiras responderam pela maior quantidade de saída líquida no em outubro, 
de US$ 5,137 bilhões, diferença entre ingressos de US$ 33,714 bilhões e retiradas de US$ 
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38,850 bilhões. No comércio exterior, o saldo foi negativo em US$ 1,063 bilhão no período, 
com importações de US$ 20,378 bilhões e exportações de US$ 19,314 bilhões. Nas 
exportações, estão inclusos US$ 2,727 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio 
(ACC), US$ 4,965 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 11,622 bilhões de outros 
tipos de entradas.  
 
Até o dia 1º de novembro desse ano, o fluxo cambial ficou negativo em US$ 5,361 bilhões. 
Nos oito primeiros meses do ano, o saldo ficou positivo em US$ 2,238 bilhões, mas houve uma 
reversão da tendência em setembro, que acabou sendo acentuada no mês passado. O saldo 
acumulado de janeiro a 1º de novembro é resultado de um total positivo de US$ 9,104 bilhões 
no segmento comercial e negativo em US$ 14,465 bilhões na área financeira.  
 
Os representantes do BC têm minimizado a reversão dos números para o terreno negativo. 
Eles asseguram que não há fuga de capitais do País mesmo com a maior parte das retiradas 
sendo da área financeira. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 7 nov. 2013, Primeiro Caderno, p. A4. 
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