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No dia 28 de junho de 2019, os paí-
ses do Mercosul e da União Europeia 
concluíram as negociações para a 
criação de uma área de livre-comércio 
entre os dois blocos. O acordo preci-
sa ser aprovado pelo Congresso dos  
países para que entre plenamente em 
vigor. Pronunciamentos contra a apro-
vação do acordo já começaram a ser 
veiculados na imprensa francesa por 
representantes do setor agropecuário. 
No entanto, se os outros países euro-
peus acatarem o acordo, a França terá 
que aceitá-lo caso não queira romper 
com a disciplina do mercado comum, 
que supõe igual tratamento comercial 
pelos membros da União em relação a 
terceiros países. 

As negociações do acordo foram 
iniciadas em 1999 e não avançaram 
por diversas razões. Uma se refere 
aos obstáculos para uma liberaliza-
ção do setor agropecuário liderado 
pela França e outra às divergências 
que ocorreram entre os países do 
Mercosul no que se refere à oferta de 
concessões para a indústria, serviços 
e outros temas regulatórios. No en-
tanto, o contexto político e econô-
mico ajuda a explicar a demora para 
o fechamento do acordo.

Durante a primeira década dos 
anos 2000 e até por volta de 2013, os 
ganhos com o boom das commodities 
colocou a agenda de ganhos de aces-
so a mercados nos bastidores para os 

Primeiras reflexões sobre o 
Acordo Mercosul-União Europeia  

Uruguai sempre se posicionaram, de 
forma geral, a favor de menos prote-
ção ao setor industrial. São economias 
com parques industriais pequenos e 
pouco diversificados. No caso do Bra-
sil, adiciona-se que a assinatura do 
acordo deve facilitar a entrada do país 
na OCDE, pois é esperado o apoio da 
União Europeia. 

No caso da União Europeia, o bloco 
já possui acordos de livre-comércio na 
América do Sul com o Chile, Colôm-
bia, Peru e Equador, além de um acor-
do com o México. O posicionamento 
beligerante dos Estados Unidos, que 
já afetou as exportações de produtos 
siderúrgicos europeus e ameaça as ex-
portações de automóveis, leva a que os 
países europeus tendam a privilegiar 
comportamentos que mostrem dispo-
nibilidade para negociações. Além dis-
so, num mundo onde as negociações 
multilaterais não conseguem avançar, 
o aumento de acordos bilaterais e re-
gionais é esperado. Nesse sentido, os 
países do Mercosul sabem que a plena 
liberalização agrícola é uma meta cada 
vez mais distante e, logo, valeria obter 
algum ganho num acordo bilateral.

O contexto econômico e polí-
tico era favorável ao acordo Mer-
cosul-União Europeia. A seguir 
alguns pontos do acordo divulgados 
pela União Europeia (http://trade.
ec.europa.eu/doclib/docs/2019/june/
tradoc_157964.pdf) em 1o de julho. 

países do Mercosul. Não que o tema 
de acesso a mercado dos produtos 
agropecuários na União Europeia es-
tivesse ausente da pauta da política 
comercial dos países. Entretanto, se 
considerava que ganhos substanciais 
só seriam alcançados na esfera mul-
tilateral, Rodada Doha. Após 2012, 
políticas protecionistas como exi-
gências de conteúdo local, impostos 
de exportações, licenciamentos de 
importações, entre outras, passaram 
a ser utilizadas pelas duas maiores 
economias do Mercosul, o que difi-
cultava negociações para uma área de 
livre-comércio. Na União Europeia, a 
atenção estava voltada para os efeitos 
da crise de 2008 sobre os seus países 
membros mais vulneráveis e possíveis 
repercussões na consolidação da inte-
gração da região. O cenário não era 
favorável para as negociações.

O novo governo brasileiro, que 
tomou posse em janeiro de 2019, 
através de Paulo Guedes, ministro da 
Economia, anunciou desde a campa-
nha eleitoral o compromisso com um 
programa de liberalização comercial. 
O governo argentino, apesar de algu-
mas medidas protecionistas recentes, 
se apresenta como comprometido com 
um programa liberal. Ademais, quer 
assegurar cenários que favoreçam a 
credibilidade do país, num momento 
onde as políticas do governo são in-
terpretadas como voláteis. Paraguai e 
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segura que a União Europeia e o Mer-
cosul poderão utilizar normas para a 
segurança da saúde e do meio ambien-
te, mesmo que a informação científica 
não seja conclusiva. Na interpretação 
dos negociadores brasileiros, o princí-
pio exclui questões relativas a normas 
fitossanitárias, mas não está clara essa 
exceção no comunicado europeu.

Serviços. Foram negociadas ofertas 
de liberalização nos diversos serviços, 
mas o texto ainda não está detalhado 
no comunicado. O que é certo no caso 
dos serviços marítimos, é que se ex-
cluem os serviços de cabotagem entre 
portos de um mesmo país.

Inclui-se facilitação para o trânsi-
to de homens de negócios.

Comércio e desenvolvimento sus-
tentável. Nesse capítulo foram inclu-
ídos os compromissos com os prin-
cípios fundamentais da Organização 
Internacional do Trabalho (proíbe 
trabalho escravo e trabalho infan-
til; não discriminação por qualquer 
razão de igual trabalho, igual remu-
neração; direito à livre associação e 
processo de barganha coletiva). É re-
querido que as partes do acordo cum-
pram com as diretivas do Acordo so-
bre clima de Paris e que se empenhem 
para eliminar produtos obtidos em 
áreas que foram desmatadas (carne, 
por exemplo). É incluído o tema do 
bem-estar dos animais.

É requerida adesão aos princípios 
de responsabilidade social corpora-
tiva previstos pela OCDE e práticas 
relativas aos direitos humanos. 

Existem capítulos sobre mecanis-
mo de cooperação para a pequena e 
média empresa, preferências nas lici-
tações de compras governamentais, 
propriedade intelectual e indicações 
geográficas. É um acordo típico da 
“nova geração de acordos de livre-
comércio” onde a agenda regulatória 

Os principais pontos destacados são 
descritos a seguir.

Acesso a mercados. Noventa e um 
por cento das exportações do Merco-
sul terão livre entrada no mercado dos 
países europeus em 10 anos e para a 
União Europeia, o grau de cobertura 
é de 92%. Ambas as partes reservam 
um período de 15 anos e/ou liberali-
zação parcial para produtos sensíveis.

Para os países do Mercosul, a lis-
ta compreende automóveis, partes e 
componentes, máquinas, químicos e 
fármacos para a total liberalização 
em 15 anos. No caso dos automóveis 
haverá um período de transição com 
uma cota de 50 mil com taxação de 
17,5%, que é a metade da tarifa de 
importação praticada pelo Mercosul 
(35%). Nessa lista entraram as be-
bidas alcoólicas, como o vinho que 
terá livre acesso em 12 anos. 

Para a União Europeia, são sen-
síveis os produtos da agropecuária e 
correspondem a 18% das exportações 
do bloco. São eles: carnes, etanol, ar-
roz, mel e milho. Nesse caso as con-
cessões são cotas com tarifas reduzi-
das. Além disso, foi criada uma lista 
de tarifas com cota recíprocas para 
queijos e lácteos.  

Em suma é uma liberalização admi-
nistrada do comércio onde cada parte 
preserva o grau de proteção desejado 
para os seus produtos sensíveis.

Barreiras não tarifárias. No co-
municado da União Europeia é en-
fatizado que os países preservam o 
direito de imporem normas para a se-
gurança da saúde de sua população e 
meio ambiente. Nenhuma norma eu-
ropeia será modificada ou flexibiliza-
da. O que o acordo propõe é maior 
transparência no uso das normas e 
canais de diálogos institucionais. 

É enfatizado que faz parte do acor-
do o “princípio da precaução” que as-

tem um peso tão relevante ou mais do 
que a questão de acesso a mercados.

Por último, o acordo incorpora 
um mecanismo de solução de dispu-
tas com possibilidade de uso de co-
missões arbitrais. 

A avaliação dos possíveis impac-
tos do acordo exige o acesso ao tex-
to completo. A solução de acesso a 
mercados foi resolvida via acordos 
de comércio administrado. Com 
baixa probabilidade de avanço nas 
negociações no âmbito da Organiza-
ção do Comércio é preferível alguma 
margem de preferência a nenhuma. 
O acordo traz diversos compromis-
sos na área ambiental que será preci-
so analisar como os países do Merco-
sul irão responder a essa agenda. Sob 
esse aspecto, o acordo é um ganho 
político para a União Europeia no 
debate com os Estados Unidos na re-
gulação mundial no tema ambiental. 

O acordo é um instrumento que 
poderá contribuir para reduzir custos 
de produção da indústria via acesso a 
bens de capital e intermediários mais 
baratos e tecnologicamente mais mo-
dernos. No entanto não é uma condi-
ção suficiente. O acordo, em si, não 
assegura melhora de infraestrutura, 
reforma tributária e outros itens da 
agenda de reformas microeconômi-
cas. O México é sempre lembrado 
como o país que fez o acordo com os 
Estados Unidos, mas não conseguiu 
melhorar a produtividade da sua in-
dústria. Quanto ao tema de acesso de 
mercados, as tarifas sobre bens indus-
triais já tendem a ser baixas na União 
Europeia e ganhos nessa área depen-
dem da melhora da competitividade 
dos produtos brasileiros. 

Ganhos com o acordo poderão 
vir, mas a agenda doméstica conti-
nua prioritária para que o acordo se 
traduza em benefícios. 


