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BALANÇO GERAL
Em 2012, os desafios impostos à agenda de integração 
econômica regional e à expansão da rede de acordos comerciais 
assinados pelo Brasil foram marcados, principalmente, (i) pela 
crise institucional mais importante da história do MERCOSUL, 
que contou com o afastamento temporário do Paraguai e 
a inclusão da Venezuela; (ii) pela renegociação do acordo 
automotivo entre o Brasil e o México (ACE-55); e (iii) pelo tímido 
avanço na agenda de negociações internacionais brasileira em 
todas as frentes tradicionais (bens, serviços e investimentos), 
em comparação com outros países e blocos regionais.

De maneira geral, essa dinâmica ocorreu sob um contexto de 
agravamento da crise econômica global, baixo crescimento do 
PIB no Brasil e no mundo, e grandes incertezas com relação 
aos rumos da economia mundial a curto e médio prazo. Não há 
dúvidas de que a continuidade da crise econômica internacional 
foi, notadamente, protagonista ao longo de 2012 e norteou 
a agenda econômica do governo brasileiro, influenciando 
diretamente as estratégias nacionais de integração regional. 

Também na esteira dos efeitos da crise internacional, os 
principais parceiros comerciais do Brasil, entre eles, a China, 
deram sinais inequívocos de diminuição da atividade econômica, 
afetando ao mesmo tempo os preços e o quantum total das 
exportações brasileiras.

Tendo em vista essas e outras dificuldades, o principal parceiro 
comercial do Brasil na América do Sul, a Argentina, iniciou o ano 
de 2012 intensificando sua política de restrição às importações, 
o que comprometeu ainda mais a balança comercial brasileira. 
A esse respeito, o próprio governo brasileiro, já no início de 
setembro, admitiu que a meta de exportação para 2012, de US$ 
264 bilhões, não seria atingida.

Neste contexto – menor crescimento da China, crise econômica 
mundial e barreiras argentinas –, aprofundou-se ainda mais 
o vultoso déficit brasileiro na balança de manufaturados e 
deterioraram-se os superávits comerciais nas contas externas, o 
que levou o Brasil a concentrar esforços nas políticas de defesa 
comercial, em detrimento de uma agenda ofensiva de acesso a 
mercados.

No plano interno, incertezas quanto ao comportamento da 
economia, tanto nacional quanto internacional, inibiram os 
investimentos produtivos, e a proporção desta componente no 
PIB não avançou, contrariando a vontade manifesta do governo 
brasileiro. Este buscou, neste ínterim, dar mais competitividade 
à indústria nacional, depreciando o câmbio e reduzindo 
sistematicamente a taxa básica de juros, além de desonerar 
setores-chave da economia e divulgar vultosos pacotes de 
investimento em infraestrutura.

A recuperação, apesar disso, não foi sentida com a intensidade 
e a rapidez que se esperava, sobretudo pelo setor produtivo, 
que ainda é vítima de problemas crônicos de infraestrutura, 
tributação, mão de obra, entre outros. 

A indústria nacional seguiu perdendo espaço para os importados 
nos mercados interno e externo, conforme demonstram os 
Coeficientes de Exportação e Importação da FIESP e outros 
indicadores oficiais. Em geral, 2012 pode ser considerado um 
ano marcado pela estagnação econômica de importantes 
setores produtivos nacionais.

No âmbito regional, a América Latina viveu um período de 
profundas mudanças políticas e institucionais. A suspensão 
temporária do Paraguai pelo MERCOSUL, seguida da imediata 
inclusão da Venezuela ao bloco, trouxe ainda mais dúvidas 
sobre as negociações comerciais com a União Europeia, 
além de aumentar a desconfiança com relação à evolução de 

acordos semelhantes. Em suma, o contexto de instabilidades 
política, jurídica e comercial no MERCOSUL também impactou 
diretamente a agenda de negociações internacionais brasileira.

Para o resto do mundo, entretanto, a dinâmica de integração 
econômica internacional não se viu seriamente abalada, a 
despeito de toda a instabilidade observada ao longo de 2012. 
Efetivamente, novos diálogos exploratórios foram inaugurados 
e novos tratados de preferências tarifárias para bens, serviços 
e investimentos foram celebrados. Diversos blocos regionais, 
em especial na Ásia, intensificaram o ritmo de integração 
produtiva de suas economias, e este movimento tem avançado 
rapidamente sobre a América Latina, atingindo principalmente 
os países do Pacífico.
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Para o Brasil, em termos de estratégia de regulamentação 
de comércio internacional, será fundamental inserir-se neste 
amplo movimento de integração das cadeias produtivas globais, 
por meio de um posicionamento assertivo e pragmático do 
MERCOSUL na região e de uma efetiva ampliação da rede de 
acordos de comércio, serviço e investimento com outras regiões 
do mundo. 

Radar das Negociações 

Internacionais

AMÉRICA 
LATINA
• Além do Chile, país que conta com 27 Acordos Preferenciais 
de Comércio (APCs) e que negocia atualmente outros dois 
(Trans Pacific Partnership - TPP1 e Tailândia2), outros 2 países 
sul-americanos implementaram, recentemente, importantes 
iniciativas em termos de celebração de APCs, as quais deverão 
ter importantes desdobramentos no próximo ano. São eles: Peru 
e Colômbia.

• O Peru, em 2013, deverá prosseguir, segundo o Ministério 
de Comércio Exterior e Turismo (Mincetur) deste país, com as 
negociações do TPP e de outros APCs com Honduras, El Salvador 
e Tailândia. 

• Além disso, deverá ser ratificado, em 2013, o Acordo Comercial 
com a União Europeia (que inclui também a Colômbia), firmado 
em 2012, e os acordos com Costa Rica e Guatemala. Atualmente, 
o país é signatário de 14 APCs, com diversos países da Ásia, 
como China, Japão e Cingapura, e países da América do Norte, 
como EUA e Canadá3. 

• Em 2012, a Colômbia deu dois importantes passos em relação 
à celebração de APCs, principalmente por essas ações terem 
ocorrido com importantes players da economia internacional. 

1 Para mais informações sobre o TPP, favor consultar seção posterior, neste mesmo estudo, 
sobre o assunto.
2 Fonte: Ministerio de Relaciones Exteriores – Chile. Disponível: http://www.direcon.gob.
cl/pagina/1897. Acesso em 03/12/2012.
3 Fonte: Word Trade Organization. Disponível em:  http://rtais.wto.org/UI/PublicSearchBy-
MemberResult.aspx?MemberCode=604&lang=1&redirect=1. Acesso em 03/12/212.

Primeiramente, entrou em vigor, em maio de 2012, o Acordo 
de Livre-Comércio entre o país sul-americano e os EUA, 
celebrado em 2006. Além disso, como já exposto, em junho do 
presente ano, a UE fechou um acordo com Colômbia e Peru, que 
também deverá ser ratificado em breve pelo país colombiano. 
Atualmente, a Colômbia é parte em 11 APCs4 e negocia um 
Acordo de Livre-Comércio com a Coreia do Sul e com o Panamá5.

• Em 2012 iniciaram-se os trabalhos formais da Área de 
Integração Profunda, ou Bloco do Pacífico, criado em maio de 
2011 por México, Peru, Colômbia e Chile. Esta iniciativa pretende 
aprofundar a integração entre os países da região do Pacífico, 
liberalizar o comércio, facilitar os investimentos e melhorar 
o ambiente de negócios, além de servir como contraponto à 
hegemonia econômica do Brasil na América Latina.

Suspensão paraguaia do 

MERCOSUL

• No dia 29 de junho de 2012, o Paraguai foi suspenso das 
instâncias decisórias do MERCOSUL, com base no Protocolo 
do Ushuaia (compromisso democrático no MERCOSUL), após o 
impeachment do então presidente Fernando Lugo. Além disso, 
o Paraguai também foi suspenso da União de Nações Sul-
americanas (Unasul).

• Imediatamente após a suspensão do Paraguai, os líderes do 
MERCOSUL aprovaram a entrada da Venezuela6 como membro 
pleno do bloco; a matéria seguia bloqueada no Congresso 
paraguaio havia anos. A última manifestação contrária à entrada 
da Venezuela no MERCOSUL ocorreu em sessão plenária do 
Senado daquele país, celebrada em 23 de agosto de 2012.

• Em suma, a suspensão paraguaia dos blocos da região 
reavivou uma série de questionamentos acerca do projeto de 
integração latino-americana, especialmente quando comparado 
às estratégias dos países do Pacífico, como Peru, Colômbia e 
Chile, que optaram por políticas focadas essencialmente no 
Livre-Comércio e na integração com outras regiões do mundo, 
como a Ásia, a Europa e os EUA.

4 Fonte: World Trade Orgranization. Disponível em:   
http://rtais.wto.org/UI/PublicSearchByMemberResult.aspx?MemberCode=170&lang=1&re
direct=1. Acesso em 03/12/12.  
5 Fonte: Ministerio de Relaciones Exteriores – Republica de Colombia. Disponível em:
http://www.cancilleria.gov.co/footer/juridicainternacional/tratados/tlc. Acesso em 
03/12/12.
6  Para maiores informações sobre a entrada da Venezuela no MERCOSUL, favor consultar, 
adiante, a seção “Tema em foco”.
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• O processo de reinclusão do Paraguai ao MERCOSUL deverá 
ter início após as eleições presidenciais naquele país, marcadas 
para 21 de abril de 2013. Até lá, o bloco opera normalmente, com 
reuniões periódicas de suas principais Comissões e Grupos, em 
que decisões relacionadas ao comércio regional são tomadas.

• A importância da relação Brasil-Paraguai em números: 

► Membros fundadores do MERCOSUL, em 1991, Brasil 
e Paraguai possuem uma sólida relação comercial. 
Ambos os países acumularam uma corrente de comércio 
de US$ 3,7 bilhões em 2011, o que faz do Brasil o 
principal parceiro comercial do Paraguai no período 
(Tabela 1).

► O Paraguai também é destino de investimentos 
brasileiros diretos (IBD), devido, em grande medida, 
aos custos de produção sensivelmente mais baixos do 
que no Brasil, além de ser um parceiro fundamental 
no campo da cooperação energética, em virtude da 
hidrelétrica binacional de Itaipu.  

Tabela 1 – Balança Comercial Brasil-Paraguai (US$ Bilhões)

Período Exportação Importação Corrente Saldo

2006 1,2 0,3 1,5 0,9

2007 1,6 0,4 2,1 1,2

2008 2,5 0,7 3,1 1,8

2009 1,7 0,6 2,3 1,1

2010 2,5 0,6 3,2 1,9

2011 3 0,7 3,7 2,3

2012 (Jan-Nov) 2,4 0,9 3,3 1,5

Fonte: MDIC.

Renegociação do ACE-55 com o 

México

• Em virtude do aumento expressivo das importações de 
veículos fabricados no México, sobretudo a partir de 2010 e 
2011, o governo brasileiro decidiu renegociar, no início de 2012, 
parte do Acordo de Complementação Econômica 55 (ACE-55), 
assinado em 2002, entre o bloco do cone Sul e o México, o qual 
liberalizou o comércio de veículos e autopeças entre as partes.

• Com isso, no dia 30 de março de 2012, foi ratificado o “Quarto 
Protocolo Adicional ao Apêndice II – Sobre o comércio do setor 
automotivo entre Brasil e México”, do ACE-55. Este documento 
instituiu quotas de importação recíprocas e temporárias no 
comércio de veículos e autopeças entre ambas as partes 
até o ano de 2015. O Quarto Protocolo estabeleceu também 
um aumento das exigências de conteúdo regional mínimo, 
passando de 30 para 40% entre 2012 e 2016. Apesar disso, não 
foi possível observar, durante o ano de 2012, sinalizações claras 
de que seriam retomadas as negociações para um Acordo de 
Livre-Comércio mais amplo com o México, o que é apoiado por 
uma parcela importante do setor privado brasileiro.

• O Gráfico 1 demostra a rápida deterioração da balança 
comercial brasileira com o México no setor automotivo a partir 
de 2008, fato que levou à renegociação do acordo.
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Adesão da Bolívia ao MERCOSUL

• Os governos de Brasil, Argentina, Uruguai, Venezuela e 
Bolívia assinaram, no dia 07 de dezembro de 2012, em Brasília, 
o Protocolo de Adesão7 deste último país como membro 
permanente do MERCOSUL.

• De acordo com o documento, a Bolívia adotará, gradualmente, 
o acervo normativo vigente do MERCOSUL, no mais tardar em 
quatro anos contados a partir da data de entrada em vigência do 
instrumento. A Bolívia deverá adotar também a Nomenclatura 
Comum do MERCOSUL, a Tarifa Externa Comum e o Regime de 
Origem do bloco em igual período máximo de tempo. O Livre-
Comércio entre as partes também deverá ser alcançado em 
quatro anos.

7 Fonte: Ministério das Relações Exteriores. Disponível em: http://www.itamaraty.gov.
br/sala-de-imprensa/notas-a-imprensa/protocolo-de-adesao-do-estado-plurinacional-da-
-bolivia-ao-mercosul. Acesso em 14/12/2012.

Gráfico 1 – Balança Comercial Automotiva Brasil-México

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).

• O documento assinado em Brasília faz menção, em seu 
preâmbulo, à suspensão do Paraguai, de acordo com a cláusula 
democrática do Protocolo de Ushuaia. Ainda assim, o Protocolo 
está aberto à posterior adesão das partes signatárias do 
Tratado de Assunção, o que deixa aberta a possibilidade do 
Paraguai também assiná-lo. Dessa forma, os países-membros 
do MERCOSUL deverão, a partir de agora, ratificar internamente 
o Protocolo, que entrará em vigência 30 dias após o depósito do 
último instrumento de ratificação. O Protocolo cria, também, em 
seu artigo 12, um Grupo de Trabalho, que deverá desenvolver as 
tarefas previstas neste protocolo em até 180 dias.

• Ressalta-se o fato de que o Protocolo de Adesão da Venezuela, 
assinado no ano de 2006, precisou de quase seis anos para ser 
ratificado e entrar em vigência, o que só foi possível após a 
suspensão do Paraguai do MERCOSUL. Considerando a menção 
expressa no capítulo IV do Tratado de Assunção de que a 
adesão de novos membros deve ser objeto de decisão unânime 
dos Estados-partes, não é possível prever quando a Bolívia se 
tornará, efetivamente, um membro pleno do MERCOSUL.
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• Há, por fim, uma série de conflitos, legais e técnicos, que 
envolvem a presença da Bolívia em dois blocos de integração 
concomitantemente: o MERCOSUL e a Comunidade Andina de 
Nações (CAN). Diferentemente da Venezuela, que se desligou 
formalmente da CAN para, então, entrar no MERCOSUL, o 
governo boliviano já expressou o desejo de permanecer também 
no bloco andino.

UNIÃO 
EUROPEIA
• A União Europeia possui uma ambiciosa agenda de 
negociações de Acordos de Comércio, Investimento e Serviços 
com países e regiões de todo o mundo. Em 2012, a UE avançou 
nas negociações de acordos com Índia, Japão, Cingapura, 
Malásia, Vietnã, além de Canadá e MERCOSUL. A UE negociou, 
ainda, o aprofundamento de acordos já estabelecidos com 
países do Oriente Médio e do Norte da África, notadamente nos 
temas relativos à liberalização de serviços, ao estabelecimento 
de mecanismos de solução de controvérsias e à criação de 
zonas de Livre-Comércio com países como Marrocos, Tunísia e 
Jordânia.

• Como já observado, a UE concluiu as negociações para um 
acordo de Livre-Comércio com a Colômbia e o Peru, membros da 
Comunidade Andina de Nações, no início de 2010. Em meados 
de 2012, o Tratado foi finalmente aprovado pelo Conselho 
Europeu, e sua vigência plena está condicionada, hoje, pela 
ratificação das partes.

• Com o leste europeu, o bloco buscou, durante o ano de 2012, 
aprofundar os acordos que já possui com Ucrânia, Geórgia, 
Armênia e Moldávia. Já com a África, seguiram as negociações 
para um Economic Partnership Agreement (EPA) com os países 
da Eastern African Community (EAC), que compreende Burundi, 
Ruanda, Tanzânia, Quênia e Uganda, além de diálogos para a 
ratificação e o aprofundamento de acordos os mais variados 
com países como Maurício, Seychelles, Zimbábue, Madagascar, 
além de Botswana, Lesoto, Namíbia, Moçambique, Suazilândia, 
África do Sul e Angola, membros da South African Development 
Community (SADC)8.

8 Fonte: DG Trade, Comissão Europeia, “Overview of FTA and other Trade Negotiations”. 
Disponível em: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf. 
Acesso em 10/12/2012.

• Destaca-se, ainda, o relatório do EU-U.S. High Level Working 
Group on Jobs and Growth9, elaborado pelo grupo de trabalho de 
alto nível entre União Europeia e Estados Unidos, que, em julho 
de 2012, recomendou a negociação de um acordo abrangente 
para bens, serviços e investimentos entre EUA e UE como 
a melhor maneira de se criar empregos e gerar crescimento 
econômico nas relações transatlânticas. O presidente dos 
EUA, Barack Obama, o presidente da Comissão Europeia, José 
Manuel Durão Barroso, e o presidente do Conselho Europeu, 
Herman Van Rompuy, aprovaram oficialmente o conteúdo do 
relatório. A proposta de um Acordo de Livre-Comércio entre 
EUA e UE é amplamente apoiada pelo Parlamento Europeu, que 
aprovou, no dia 25 de outubro de 2012, por 526 votos a 94, uma 
resolução invocando o início das negociações já na primeira 
metade de 2013, desejo que também é compartilhado pela 
Comissão Europeia10. 

Na hipótese de um acordo entre EUA e UE, que compreenda 
uma abertura substancial deste último mercado aos produtos 
agropecuários norte-americanos, uma das maiores potências 
agroexportadoras do mundo, as dificuldades de acesso do 
Brasil a este importante nicho do mercado europeu deverão ser 
incrementadas.

Consulta pública para Acordo 

de Livre-Comércio (ALC) entre 

MERCOSUL e União Europeia

• A Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) publicou, 
no final de setembro de 2012, uma consulta pública (circular 
SECEX nº 44)11 aos setores produtivos nacionais sobre as 
negociações para um ALC entre MERCOSUL e União Europeia.

• Em linhas gerais, as negociações para um ALC com a UE 
surgiram oficialmente em 1999 e foram interrompidas em 2004. 
Em 2010, as negociações foram retomadas, em face do interesse 
manifesto dos europeus pela assinatura do acordo. Depois de 
nove rodadas de negociação entre os blocos desde então, pode-

9 Fonte: DG Trade, Comissão Europeia. Disponível em: http://trade.ec.europa.eu/doclib/
docs/2012/june/tradoc_149557.pdf. Acesso em 13/12/2012.
10 Fonte: Parlamento Europeu. Disponível em: http://www.europarl.europa.eu/news/en/
pressroom/content/20121019IPR54034/html/Free-trade-with-the-US-but-not-at-any-price-
-say-MEPs. Acesso em 13/11/2012.
11 Documento disponível em: http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=26/09/2012&
jornal=1&pagina=71&totalArquivos=156.
 Acesso em 01/12/2012.
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se constatar avanços pontuais entre as partes, sobretudo em 
termos da elaboração do marco normativo de diversos temas, 
como acesso a mercado em bens, defesa comercial, solução 
de controvérsias, investimentos, serviços, barreiras técnicas, 
medidas sanitárias e fitossanitárias, entre outros12.

• Especificamente em 2012, foram realizadas duas reuniões 
do Comitê de Negociações Birregionais (CNB), sendo uma em 
Bruxelas, Bélgica, no mês de março, e outra em Brasília, no mês 
de outubro.  Em suma, os avanços no estabelecimento do marco 
normativo prosseguiram, e os vários Grupos de Trabalho (GTs) 
continuaram a esclarecer suas posições e a apresentar novas 
propostas com vistas a consolidarem um quadro que possibilite, 
em breve, o intercâmbio de ofertas13.

Ainda não foi fixado um prazo para a troca de ofertas entre as 
partes, mas espera-se que as negociações prossigam em 2013, a 
despeito das particularidades institucionais do MERCOSUL e das 
dificuldades econômicas que a Europa atravessa.

• A despeito da ausência de um acordo comercial entre Brasil 
e UE, os números mostram que a corrente de comércio entre as 
partes cresceu em média 12% ao ano desde o início da década. 
Ganham importância, da mesma forma, as exportações brasileiras, 
que, apesar de terem crescido, em média, também 12% ao ano no 
mesmo período, quase dobraram se compararmos o ano de 2011 
em relação a 2005, como mostra a Tabela 2, a seguir. 

• Um possível acordo entre as partes tenderia a potencializar 
o aumento da corrente de comércio, bem como viabilizar o 
incremento do intercâmbio de serviços e investimentos entre as 
partes.

12  Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). 
Disponível em http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.
php?area=5&menu=2635. Acesso em 02/12/2012.
13 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). 
Disponível em http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.
php?area=5&menu=2635. Acesso em 02/12/2012.

Tabela 2 – Fluxo de Comércio 

Brasil-União Europeia (US$ 

bilhões – FOB)

 
Ano Exportação Importação Saldo

Corrente 
 de 

Comércio
2000 15,3 14,5 0,81 29,9
2001 15,5 15,4 0,04 30,9
2002 15,6 13,5 2,1 29,1
2003 18,8 13,1 5,8 31,9
2004 24,7 16,0 8,7 40,7
2005 27,0 18,2 8,8 45,3
2006 31,0 20,2 10,8 51,2
2007 40,4 26,7 13,7 67,2
2008 46,4 36,2 10,2 82,6
2009 34,0 29,2 4,8 63,3
2010 43,1 39,1 4,0 82,3
2011 52,9 46,4 6,5 99,4

Fonte: MDIC.

Reforma do Sistema Geral de 

Preferências (SGP) Europeu 

• O Parlamento Europeu aprovou, no dia 13 de junho de 
2012, um novo texto regulatório para o SGP, que exclui do seu 
Programa de Preferências todos os países que apresentarem 
uma renda per capita média-alta, de acordo com a classificação 
adotada pelo Banco Mundial. A nova lei passará a vigorar em 
2014, quando, então, o Brasil será automaticamente excluído 
do SGP europeu, sem perspectivas de retorno. Com as novas 
regras, o número de beneficiários do SGP europeu deverá cair 
de 176 para 89 países.

Teme-se que esta iniciativa inédita tenha aberto um precedente 
e que outros parceiros comerciais relevantes para o Brasil, 
como os EUA, também promovam reformas que prejudiquem os 
interesses nacionais.

• É importante ressaltar que outros países da América do Sul, 
como Colômbia, Peru, Argentina e Uruguai, também serão 
excluídos do Sistema, pelos mesmos motivos que o Brasil. Os 
dois primeiros, no entanto, seguirão gozando dos benefícios 
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do esquema até que o Acordo de Livre-Comércio assinado 
recentemente entre em vigência, de acordo com o disposto nas 
novas regras do SGP.

• De acordo com estudo elaborado pelo Departamento de 
Relações Internacionais e Comércio Exterior da FIESP – DEREX14 
– sobre os impactos da exclusão do Brasil do SGP europeu, 
somente no ano de 2010 o Brasil exportou 3,6 bilhões de euros 

14 Fonte: Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP). Disponível em: http://
www.fiesp.com.br/indices-pesquisas-e-publicacoes/o-impacto-do-sistema-geral-de-
-preferencia-sgp-europeu-nas-exportacoes-brasileiras/. Acesso em 30/11/2012.

Capítulo
Diferença Tarifária 

NMF - SGP/UE 
Exportações 

totais pelo SGP

84 2,2 594.613.546€      

87 3,8 592.075.664€      

39 5,7 344.320.534€      

64 3,9 329.283.884€      

29 4,9 318.843.830€      

41 3,4 260.822.700€      

85 2,5 182.035.384€      

08 3,6 149.935.870€      

72 3,2 131.084.540€      

28 4,5 74.022.838€         

68 1,6 64.585.937€         

15 3,7 64.181.210€         

40 3,3 54.573.812€         

82 2,9 49.703.011€         

73 3,2 46.565.811€         

Tabela 1 - Diferença entre a tarifa NMF e Preferencial dos principais capítulos do SH exportados pelo Brasil para a U.E. via SGP  (2010) 

Descrição Tarifa NMF e SGP

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

Obras de ferro fundido, ferro ou aço

Ferramentas, artefatos de cutelaria e talheres

Borracha e suas obras

Gorduras e óleos animais ou vegetais

Obras de Pedra, Gesso, Amianto ou Mica

Produtos químicos inorgânicos

Ferro fundido, ferro e aço

Frutas; cascas de cítricos e de melões

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos

Peles, exceto a peleteria, e couros

Produtos químicos orgânicos

Calçados, polainas e artefatos semelhantes

Plásticos e suas obras

Veículos automóveis e tratores

Reatores nucl. caldeiras, máq. e instr. Mecânicos

 TARIFA SGP TARIFA NMF

para a União Europeia em produtos com a preferência tarifária 
do SGP, o que representa cerca de 10% das vendas totais a este 
bloco. 

Mais importante ainda, 95% destas exportações beneficiárias 
do SGP são classificadas como manufaturadas ou 
semimanufaturadas. Se consideradas as exportações totais do 
Brasil para a UE, essa mesma proporção é de apenas 49%. 

'

        

Figura 1 – Diferença entre a Tarifa de Nação Mais Favorecida (NMF) e a 

Preferencial dos principais capítulos do SH exportados pelo Brasil para a 

U.E. via SGP (2010)

Fonte: Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) 
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ESTADOS UNIDOS 
E CANADÁ
Entrada em vigor do  

Acordo Colômbia x EUA

• Entrou em vigor, no dia 15 de maio de 2012, o Acordo de Livre-
Comércio (ALC) entre Colômbia e Estados Unidos (EUA). Segundo 
o United States Trade Representative (USTR), mais de 80%15 das 
exportações (em termos de volume de comércio) dos Estados 
Unidos à Colômbia serão desgravadas imediatamente, e as 
demais o serão em no máximo dez anos. 

• O ALC entre as partes possui 23 capítulos, que abordam 
temas tradicionais, como (i) barreiras técnicas ao comércio, (ii) 
medidas sanitárias e fitossanitárias, (iii) propriedade intelectual, 
(iv) facilitação de comércio, entre outros, bem como temas 
que vão, em certa medida, além da regulação da OMC, como  
relações trabalhistas e meio ambiente16. 

• Para o Brasil, este acordo pode vir a provocar uma queda das 
exportações nacionais à Colômbia, em favor dos produtos norte-
americanos. Mais ainda, com este acordo, a Colômbia passará 
a gozar de condições mais favoráveis de acesso ao mercado 
americano, prejudicando potencialmente as vendas brasileiras 
para os EUA, especialmente de produtos agrícolas.

Avanço nos diálogos da  

Trans-Pacific-Partnership (TPP)

• Em julho de 2005, Chile, Nova Zelândia, Cingapura e 
Brunei Darussalam assinaram o Trans-Pacific Strategic 
Economic Partnership, acordo com 20 capítulos que visava ao 
aprofundamento da cooperação entre esses países, membros da 
Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico (APEC). O acordo 
prevê a eliminação das tarifas de todos os produtos entre os 
quatro membros, com cronogramas de desgravação até 2017. 

15 Fonte: United States Trade Representative. Disponível em: http://www.ustr.gov/
uscolombiatpa. Acesso em 03/12/2012.
16 Fonte: United States Trade Representative. Disponível em:  
http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-tradeagreements/colombia-fta/final-text. 
Acesso em 03/12/2012. 

Ademais, o texto estabelece diretrizes e regulamentos em 
áreas como facilitação aduaneira, concorrência, propriedade 
intelectual, compras governamentais, comércio de serviços, 
entre outros17. O objetivo principal do acordo era, justamente, 
criar um modelo que atraísse outros países da APEC, o que 
acabou ocorrendo, em 2008, logo após o início das negociações 
entre os quatro membros originais de um protocolo relacionado 
a serviços financeiros e investimentos.

• Dessa forma, em setembro de 2009, Estados Unidos, Austrália, 
Peru e Vietnã aderiram formalmente à negociação para expandir 
o TPP original. A Malásia se juntou ao grupo negociador em 
2010 e, em 2012, foi a vez de Canadá e México se unirem às 
rodadas.  

• Em 3 de dezembro de 2012, a cidade de Auckland, Nova 
Zelândia, foi sede da 15a Rodada de Negociação entre os 
11 países que buscam celebrar esse acordo que conta com 
ambiciosa agenda negociadora. Nessa rodada, marcada pela 
integração formal de Canadá e México às negociações, os países 
procuraram consolidar, gradualmente, o texto que já detém 29 
capítulos. Avanços foram obtidos em diversos temas, como: 
liberalização de comércio de bens; serviços e investimento; 
regulação em compras governamentais e definição das 
regras de origem. Em termos de concreto acesso a mercado, 
as delegações continuaram a trabalhar no desenvolvimento 
de “pacotes tarifários” tanto em bens agrícolas quanto não 
agrícolas18. 

• Entre essa e a próxima rodada, que ocorrerá em março de 2013, 
em Cingapura, as partes trabalharão internamente, visando 
ao estabelecimento de propostas em temas relacionados a 
questões aduaneiras, telecomunicações, barreiras técnicas ao 
comércio e medidas sanitárias e fitossanitárias. Paralelamente, 
os Estados Unidos já divulgaram que estão comprometidos em 
avançar em questões relacionadas à transparência, aos direitos 
trabalhistas e à proteção ambiental, como têm feito em seus 
acordos preferenciais.

17 Ministério das Relações Exteriores e Comércio da Nova Zelândia. 
Disponível em: http://www.mfat.govt.nz/downloads/trade-agreement/transpacific/main-
-agreement.pdf. Acesso em 05/12/2012.
18 Fonte: United States Trade Representative. Disponível em http://www.ustr.gov/
trade-agreements/free-trade-agreements/trans-pacific-partnership/round-15-newzealand. 
Acesso em 05/12/2012.
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• Interessante notar que, dentre os dez dias da negociação, 
um deles foi reservado para que os negociadores tivessem 
contato com mais de 300 partes interessadas (stakeholders). 
Essas partes realizaram apresentações breves e tiveram 
a oportunidade de ter briefings com representantes das 
delegações presentes no evento19.

• Como se pode perceber, os interesses individuais e a 
ausência de uma negociação multilateral estão fazendo com 
que os negociadores do TPP promovam esforços para avançar 
na consolidação de um texto passível de criar as bases para um 
amplo acordo comercial, que, em tese, deverá beneficiar os EUA 
e servir de contraponto à influência chinesa no Pacífico.

ORGANIZAÇÃO 
MUNDIAL  
DO COMÉRCIO 
(OMC)
Acessão da Rússia à OMC

• No dia 22 de agosto de 2012, a Rússia, país que faz parte de 
9 acordos regionais, segundo a OMC, foi o último dos grandes 
players do comércio internacional a aderir formalmente à 
Organização, após 19 anos de negociações. Para os interesses 
do Brasil, a submissão da Rússia aos órgãos de controle da 
OMC trará mais segurança jurídica aos exportadores nacionais, 
ao obrigar a incorporação das regras básicas da OMC e do GATT 
por este país, e melhorará o ambiente de negócios em geral20.

• Como parte do processo de adesão à OMC, a Rússia concluiu 
30 acordos bilaterais em matéria de acesso a mercado para 
serviços e 57 acordos em acesso a bens. A tarifa máxima 
consolidada média para produtos agrícolas será de 10,8%, ante 
uma tarifa média anterior de 13,2%. Para bens manufaturados, 
esta mesma tarifa passará a ser de 7,3%, se comparado à 
média de 9,5% de antes da acessão à OMC. 

19 Idem.
20 Fonte: Word Trade Organization Website. Disponível em:  http://www.wto.org/english/
thewto_e/acc_e/a1_russie_e.htm.  Acesso em 30/11/2012.

Para os interesses brasileiros, além dos ganhos relacionados 
às reduções tarifárias em diversos produtos agrícolas, 
merece destaque também a obtenção de cotas de exportação 
significativas para carnes bovinas, suínas e de frango21.

• A Rússia, em 2011, ocupava o 17º lugar no ranking de 
principais importadores elaborado pela OMC, com 1,8% de 
participação no comércio mundial, somando US$ 323 bilhões 
em importações. Neste mesmo ranking, o Brasil ocupava o 21º 
lugar em 2011, com 1,3% de participação global.

• Já no campo das exportações, também em 2011, e de acordo 
com ranking da OMC, a Rússia ocupava o 9º lugar, com vendas 
totais para o resto do mundo de US$ 522 bilhões, e 2,9% de 
participação no comércio global22. Neste mesmo ranking, o 
Brasil ocupava o 22º lugar em 2011, com 1,4% de participação 
mundial.

• Mais de 80% das importações brasileiras advindas da 
Rússia, de um total de US$ 2,4 bilhões, concentraram-se nos 15 
principais produtos da pauta, no período de janeiro a novembro 
de 2012. Dentre eles, destacam-se: fertilizantes, ureia, nafta, 
petróleo, hulha, borracha e helicópteros. Já as exportações 
brasileiras para a Rússia, no mesmo período, totalizaram US$ 
2,9 bilhões, concentradas, em mais de 90%, nos 15 principais 
produtos da pauta. Dentre eles, destacam-se: carnes desossadas 
de bovino, açúcar de cana, carne de suíno congelada, fumo, café 
e tratores23.

• A corrente de comércio bilateral com a Rússia atingiu US$ 7,1 
bilhões em 2011, conferindo a este país o posto de 16o principal 
parceiro comercial do Brasil, mesma posição obtida no ano 
anterior, 201024.

21 Fonte: Organização Mundial do Comércio. Disponível em http://www.wto.org/english/
news_e/news11_e/acc_rus_10nov11_e.htm. Acesso em: 15/12/2012.
22 Fonte: Organização Mundial do Comércio. In: MDIC. “Balança comercial brasileira – da-
dos consolidados de Janeiro a Junho de 2012”. Disponível em: http://www.desenvolvi-
mento.gov.br/arquivos/dwnl_1349207864.pdf. Acesso em: 17/12/2012.
23 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).
24  Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).
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Notificação de acordos regionais

• Desde o início de 2012 até o mês de dezembro, foram 
notificados oficialmente à OMC 21 Acordos de Livre-Comércio 
(ALC) e Acordos de Integração Econômica (AIE) em Bens e 
Serviços. Todos estes acordos estão em vigor, sendo que alguns 
já há algum tempo (como no caso daqueles nos quais a Rússia 
é parte), porém somente agora foram oficialmente notificados 
à entidade máxima em termos de regulação do comércio 
internacional (Tabela 3).

Tabela 3 – Acordos Preferenciais de Comércio e Serviços notificados  

à OMC – 2012

Acordo em Bens (ALC) Acordo em Bens e Serviços (ALC - AIE)

Federação Russa - Bielorrússia
Associação Europeia 

de Livre-Comércio (AELC) – Hong Kong, China

Federação Russa - República da Moldávia
Colômbia – El Salvador, 

Guatemala, Honduras

Federação Russa – Azerbaijão
Associação Europeia de Livre-Comércio (AELC) 

– Ucrânia

Federação Russa - Cazaquistão Estados Unidos – Colômbia

Federação Russa - Tadjiquistão Panamá – Peru

East African Community (EAC) - Adesão de 

Burundi e Ruanda (União Aduaneira)
Chile – Guatemala

União Europeia - Estados da África Oriental 

e Austral (Acordo de parceria econômica 

interino)

Coreia do Sul – Estados Unidos

Associação Europeia de Livre-Comércio (AELC) 

– Montenegro
China – Costa Rica

Japão – Peru

Peru – México

Nova Zelândia – Malásia

República Dominicana – América Central

Estados Unidos – Panamá

Fonte: Organização Mundial do Comércio (OMC)
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APEC – Bens Ambientais

• Os líderes dos países-membros da APEC (Asia-Pacific 
Economic Cooperation Forum) divulgaram, em setembro de 2012, 
uma lista de 54 produtos considerados “bens ambientais”, para 
os quais se comprometeram a cortar as suas tarifas aplicadas 
de importação, até 2015, para 5% ou menos25. Na sequência, 
este tema foi reintroduzido na OMC, por meio de declarações de 
apoio à lista e da sugestão de alguns países de que a proposta 
da APEC havia restabelecido as condições para uma retomada 
das discussões sobre bens ambientais no âmbito da entidade. O 
Diretor Geral, Pascal Lamy, já afirmou ser favorável à extensão 
da iniciativa da APEC para todos os membros da OMC26. 

• Efetivamente, a lista de produtos considerados como bens 
ambientais pela APEC inclui:

► 1 produto do capítulo 44 (madeira, carvão vegetal); 
► 23 produtos do capítulo 84 (caldeiras, máquinas, 
aparelhos e instrumentos mecânicos); 
► 11 produtos do capítulo 85 (máquinas, aparelhos, 
materiais elétricos e suas partes); e 
► 19 produtos do capítulo 90 (instrumentos e aparelhos de 
óptica).
Obs.: A lista não inclui o etanol.

• Em suma, são produtos que dizem respeito a27:

► Tecnologias renováveis e de energia limpa, como 
painéis solares e turbinas a gás e eólica, em que as 
tarifas da região (APEC) se situam em até 35%.
► Tecnologias de tratamento de águas residuais, tais 
como filtros e equipamentos de desinfecção ultravioleta 
(UV), no qual as tarifas da APEC se situam atualmente 
em até 21%.
► Tecnologias e controle da poluição do ar, tais como 
removedores de fuligem e conversores catalíticos, em 
que as tarifas possuem picos de 20%.
► Tecnologias de tratamento de resíduos sólidos 
perigosos, tais como incineradores de resíduos e 
máquinas de esmagamento e triagem, cujas tarifas 
aplicadas da região atualmente atingem até 20%.

25 Fonte: Asia-Pacific Economic Cooperation Website. ANNEX C - APEC List of Environ-
mental Goods.
 Disponível em: http://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/2012/2012_
aelm/2012_aelm_annexC.aspx. Acesso em 06/12/2012.
26 Disponível em: http://www.wto.org/english/news_e/sppl_e/sppl250_e.htm. Acesso 
em 13/10/2012.
27 Disponível em: http://www.ustr.gov/about-us/press-office/fact-sheets/2012/septem-

ber/apec-environmental-goods. Acesso em 20/10/2012.

► Equipamentos de monitoramento e avaliação 
ambiental, tais como monitores de qualidade do ar e da 
água, manômetros para medir a pressão e sistemas de 
distribuição de água, nos quais a tarifa regional alcança 
um máximo de 20%.

• Os Estados Unidos, de acordo com o USTR, exportaram, 
em 2011, US$ 27 bilhões desses produtos somente para a 
região da APEC. Desse total, US$ 1,2 bilhão corresponderam 
a produtos cuja tarifa aplicada foi maior do que 5%, o novo 
teto estabelecido pelo bloco. Já o Brasil exportou, para todo 
o mundo, apenas US$ 1,8 bilhão destes produtos em 2011, de 
acordo com dados do MDIC. Do ponto de vista brasileiro, pode-
se constatar que os produtos da referida lista possuem certo 
nível de proteção interna.

 A Tabela 4, a seguir, que agrega os produtos contidos na lista 
em termos de capítulo do SH, mostra que estes apresentam uma 
média que varia entre 8 e 12% de tarifa aplicada, bem como 
uma variação de 19 a 32% de tarifa consolidada.

Tabela 4 – Tarifa média aplicada 

pelo Brasil aos produtos da lista 

de bens ambientais da APEC 

(agregada por capítulo)

Capítulo TEC (%) Consolidada 
(%)

Número 
de 

produtos

44 8,0 19,2 1

84 11,5 32,7 23

85 12,3 32,7 11

90 11,2 32,3 19

Fonte: MDIC.



13

RELATÓRIO PERIÓDICO DE NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS

ASPECTOS 
POLÍTICOS E 
TÉCNICOS
Em linhas gerais, dois momentos foram cruciais para a entrada 
definitiva da Venezuela no MERCOSUL em 2012: a Cúpula de 
Mendoza, na Argentina, no dia 29 de junho, e a Cúpula de 
Brasília, no dia 07 de dezembro. 

Cúpula de Mendoza – junho 2012

• Em junho, aproveitando-se da suspensão do Paraguai das 
instâncias decisórias do bloco, as Presidentes da Argentina e 
do Brasil, além do Presidente do Uruguai e do Ministro do Poder 
Popular para as Relações Exteriores da Venezuela, anunciaram 
o ingresso da Venezuela no MERCOSUL.

• Durante esta cúpula, a agenda de trabalho do Grupo Mercado 
Comum (GMC) focou-se na Adesão da Venezuela e nos Aspectos 
Operacionais da Suspensão do Paraguai.

• Com relação à adesão da Venezuela ao MERCOSUL, as 
delegações concordaram em acelerar os trabalhos para a 
plena integração do país no bloco e, para tanto, convocaram a 
primeira reunião do Grupo de Trabalho Ad Hoc (GTVENE) para os 
dias 13 a 15 de agosto de 2012, em Montevidéu. Desde então, 
o GT Ad Hoc passou a reuniu-se mensalmente, apoiado por 
seis subgrupos técnicos: i) incorporação normativa; ii) NCM; iii)  
TEC; iv) programa de liberalização comercial; v) relacionamento 
externo; e vi) temas institucionais. 

• Com relação à suspensão do Paraguai, o GMC manifestou, 
nesta ocasião, o entendimento de que poderiam ser mantidos 
os contatos estritamente técnicos com o Paraguai, pois estes 
seriam considerados imprescindíveis à manutenção do fluxo 
de pessoas e do comércio de bens e serviços entre todos os 
Estados-membros. 

• Definiu-se também que a suspensão não afetará o andamento 
dos projetos em execução, aprovados ou em vias de aprovação, 
dos quais participe o Paraguai e que contem com financiamento 
do Fundo de Convergência Estrutural do MERCOSUL (FOCEM).

• A decisão de inclusão da Venezuela foi tomada em um 
momento de crise no bloco, deflagrada em 22 de junho, quando 
Fernando Lugo, então presidente do Paraguai, foi destituído do 
cargo por decisão do Senado (39 votos a 4), sob a alegação de 
que, dentre outras coisas, teria sido incompetente na condução 
de uma crise no campo, que culminou na morte de 17 pessoas. 
Todo o processo de impeachment durou pouco mais de 24 horas.

• A ação provocou críticas dos demais integrantes do bloco, 
que, recorrendo ao Protocolo de Ushuaia (Compromisso 
Democrático do MERCOSUL, de 1998), suspenderam o direito do 
país a participar nos órgãos do MERCOSUL até que as próximas 
eleições ocorram, em abril de 2013, sob acusação de “ruptura 
da ordem democrática”. 

• Os apoiadores desta percepção defendem que, no caso Lugo, 
foram ignorados tanto (i) o Artigo 17 da Constituição paraguaia, 
que determina que “no processo penal, ou em qualquer outro 
do qual possa derivar pena ou sanção, toda pessoa tem 
direito a dispor das cópias, meios e prazos indispensáveis 
para apresentação de sua defesa e a poder oferecer, praticar, 
controlar e impugnar provas”; bem como o (ii) artigo 16, que 
ratifica a inviolabilidade do direito de defesa das pessoas.

• Dado que o Paraguai era o único membro do MERCOSUL que 
ainda não havia aprovado o Protocolo de Adesão da Venezuela, 
de julho de 2006, Argentina, Brasil e Uruguai aproveitaram-se 
da suspensão temporária deste país para aprovar, finalmente, 
a entrada da Venezuela no bloco. Opositores de tal decisão 
alegam que esta não está de acordo com os textos fundacionais 
do Bloco, os quais definem que a adesão de novos membros 
deve ser referendada por todos os Estados-membros, de 
maneira unânime. 

• Após esta série de acontecimentos, o Senado Paraguaio 
votou o protocolo de adesão da Venezuela no MERCOSUL, 
rechaçando-o, finalmente. Com isso, há a expectativa de que 
o Paraguai, quando voltar a ser membro pleno do MERCOSUL, 
conteste a presença da Venezuela, aumentando a instabilidade 
institucional do bloco.

TEMA EM FOCO 
Adesão da Venezuela ao MERCOSUL
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Cúpula de Brasília – dezembro 2012

A reunião de Cúpula do MERCOSUL, realizada em Brasília, no 
dia 07 de dezembro de 2012, marcou o final da Presidência Pro 
tempore do Brasil e os primeiros resultados concretos do Grupo 
de Trabalho Ad Hoc, criado anteriormente, com a finalidade de 
acelerar os trabalhos para a plena integração da Venezuela no 
bloco. O Grupo reuniu-se três vezes, desde a entrada oficial da 
Venezuela no MERCOSUL, nos dias 13 a 15 de agosto, 26 a 28 
de setembro e 5 a 8 de novembro.

Durante a reunião de Cúpula, dentre as inúmeras decisões 
adotadas pelos Chefes de Estado relacionadas à inclusão da 
Venezuela no MERCOSUL, muitas delas refletiam os avanços 
obtidos pelos seis subgrupos técnicos de trabalho criados na 
Cúpula anterior em Mendoza. Destacam-se:

• Incorporação Normativa
A Venezuela já incorporou internamente uma série de normas 
do MERCOSUL e deverá adotar, até o dia 31 de março de 2013, 
uma ampla lista de outros regulamentos do bloco. O Subgrupo 
de Trabalho para a incorporação normativa deverá elaborar um 
cronograma para a gradual incorporação do restante de normas 
e regulamentos do MERCOSUL pela Venezuela.

• Fundo para a Convergência Estrutural do MERCOSUL – 
FOCEM
A Venezuela, por meio da Decisão CMC no 41/12, adere ao FO-
CEM, comprometendo-se a aportar a este fundo, anualmente, 
US$ 15,5 milhões.

• Adoção pela Venezuela da NCM
A Venezuela concluiu o trabalho técnico de correlação entre a No-
menclatura Venezuelana e a NCM, como resultado dos esforços 
realizados pelo Grupo de Trabalho Ad Hoc. Esta decisão, CMC no 
51/12, entrará em vigor a partir do dia 05 de abril de 2013.

• Adoção pela Venezuela da TEC
A decisão CMC no 31/12 estabelece a adoção pela Venezuela 
da Tarifa Externa Comum, a TEC, em quatro etapas, sendo a pri-
meira no dia 05 de abril de 2013, e as outras três em igual data 
dos anos subsequentes, 2014, 2015 e 2016.

• Lista de Exceção à TEC
A Venezuela poderá manter, de acordo com a decisão CMC no 
49/12, uma lista nacional de exceções à TEC com, no máximo, 
225 códigos NCM, até 31 de dezembro de 2017.

REGULAÇÃO 
ATUAL 
DO COMÉRCIO 
ENTRE AS 
PARTES
Atualmente, as relações comerciais entre o MERCOSUL e a Ve-
nezuela são pautadas pelo Acordo de Complementação Econô-
mica (ACE) 59, no âmbito da ALADI. Assinado no ano de 2004, 
este já se encontra em um estágio intermediário de desgravação 
tarifária. Com a entrada da Venezuela no MERCOSUL, este pro-
cesso deverá ser acelerado, a fim de alcançar o Livre-Comércio 
entre os países.

Neste sentido, as delegações de Argentina, Brasil, Uruguai e 
Venezuela, por intermédio do Subgrupo técnico sobre programa 
de liberalização comercial, no âmbito do Grupo de Trabalho Ad 
Hoc, criado pela decisão CMC 12/07, chegaram, em 7 de de-
zembro de 2012, a um acordo com relação aos programas de 
liberalização comercial, previstos no artigo 5o do Protocolo de 
Adesão da Venezuela ao MERCOSUL.

Os referidos programas estão pautados pelos seguintes princí-
pios: i) flexibilização em relação às sensibilidades apresentadas 
pela Venezuela; ii) desgravação a partir dos níveis atingidos no 
marco do ACE-59 em 31 de dezembro de 2012; iii) desgrava-
ção para a totalidade dos produtos sensíveis até 1 de janeiro 
de 2018; e iv) adoção das normas de origem do MERCOSUL até 
31 de dezembro de 2013 para aqueles produtos sem regime de 
origem previsto no ACE-59, salvo produtos sensíveis, o que não 
poderá exceder o prazo de 05 de abril de 2015. Os programas de 
liberalização comercial deverão ser formalizados pelas partes 
no âmbito da ALADI ainda em 2012.
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ANÁLISE DAS 
CONCESSÕES DA 
VENEZUELA AO 
BRASIL (ACE-59)
De maneira geral, as concessões da Venezuela ao Brasil, no 
âmbito do Acordo de Complementação Econômica – ACE – 59, 
abrangem cerca de 7.000 produtos em nomenclatura NALA-
DI-96, como mostra a Tabela 5, a seguir. 

Estabelecendo como critério básico os tipos de desgravação tari-
fária aos quais estes produtos estão sujeitos, podemos categori-
zá-los em:

• Itens com desgravação imediata;
• Itens com desgravação intermediária (1 a 7 anos);
• Itens sensíveis (8 a 14 anos);
• Itens que não serão completamente desgravados (seja por 
estarem excluídos do acordo ou por receberem preferências ta-
rifárias fixas – PTF).

O ACE-59 foi assinado em outubro de 2004 e entrou em vigor 
no Brasil em fevereiro de 2005, de maneira que os bens com 
desgravação intermediária encontram-se atualmente isentos de 
tarifas. 

Ainda estão sujeitos ao processo de redução tarifária somente 
os produtos sensíveis, que serão totalmente liberalizados entre 
2013 e 2018 (cerca de 4.500 produtos).

Tabela 5 – Concessões da 

Venezuela ao Brasil (ACE-59)

Desgravação Número 
de linhas

Representação
 sobre 

o total de linhas 
negociadas

Total 
de linhas 
liberalizadas 
até 2012

1720 25,56%

Total de linhas 
a serem 
liberalizadas
 (2013 – 2018)

4490 66,73%

PTF/Excluídos 519 7,71%

Total Geral 6729 100%

Fonte: ACE-59, MDIC.

Análise qualitativa das concessões

Foi concedida desgravação imediata a cerca de 700 linhas ta-
rifárias (NALADI/1996), sendo que a maioria delas representa 
produtos como máquinas e equipamentos, ferro fundido, semen-
tes e frutas, brinquedos, químicos, peixes e outros produtos de 
origem animal; e instrumentos e aparelhos (capítulos 84, 72, 12, 
95, 27, 08, 85, 90, 5 e 3, respectivamente).

As desgravações intermediárias (até 2012), por sua vez, concen-
tram-se nos capítulos 28, 29, 84, 85 e 90, que, consequente-
mente, são compostos por produtos como: químicos, máquinas 
e aparelhos e instrumentos de óptica.

As desgravações de produtos sensíveis (a partir de 2013 até 
2018) distribuem-se por quase todos os capítulos; entretanto, 
cerca de 50% destas linhas estão nos capítulos referentes a 
produtos como: gorduras e óleos, químicos, plásticos, madeira e 
carvão vegetal, cortiça, fibras naturais e sintéticas, ferro, pedras 
e metais preciosos e máquinas e equipamentos.
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Os capítulos 61, 62 e 63, que correspondem aos produtos da 
indústria têxtil, representam aproximadamente 60% do total de 
linhas que não serão totalmente desgravadas. 

No caso dos produtos destes capítulos, foram concedidas pre-
ferências tarifárias fixas (PTF), com uma média de corte tarifário 
de 40%. Os produtos excluídos somam 24 linhas tarifárias que 
correspondem aos seguintes produtos: leite, açúcar, pneus, pre-
parações de carne e álcool (distribuídos pelos capítulos 4, 16, 

17, 22, 29 e 40). 

Concessões & exportações

As exportações do Brasil à Venezuela, de maneira diversa à que 
ocorre com os demais países da América Latina em geral, não 
apresentam uma pauta extremamente concentrada em uma res-
trita quantidade de produtos. 

Pelo contrário, pode-se constatar que as 15 maiores exportações 
brasileiras em valor, em 2011, ao país venezuelano, correspondem 
a pouco menos de 50% do total exportado pelo Brasil àquele país 
em 2011, como mostra a Tabela 6, a seguir. Dentre estes produtos, 
há apenas um excluído do acordo: o açúcar, principal exportação 
brasileira à Venezuela em 2011.

Quando observamos as 15 principais exportações brasileiras à Ve-
nezuela à luz dos cronogramas estabelecidos no ACE-59, pode-se 
constatar que a grande maioria destas linhas pode ser classifica-
da como produtos sensíveis, ou seja, a sua desgravação ocorrerá 
dentro de um período de 8 a 14 anos. 

São os casos de carnes, bebidas, café, borracha e plásticos. Três 
produtos apenas apresentaram desgravação imediata, e outros 
dois terão uma Preferência Tarifária Fixa (PTF). O único produto 
desta lista que possui desgravação intermediária são os pneus 
novos para ônibus e caminhões, completamente desgravados 
em 2010.
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NCM Descrição NCM NALADI 96 Exportações 
2011

Representação 
sobre o total das 

exportações
Desgravação

17011100 Açúcar de cana,
 em bruto 17011100 515.790.652 11,23% Excluído

2023000 Carnes desossadas de bovino, 
congeladas 2023000 376.348.403 8,20% 14 anos

1029090 Outros bovinos vivos 1021000 359.554.800 7,83% Imediata

2071200 Carnes de galos/galinhas, não 
cortadas em pedaços congeladas 2071200 356.112.039 7,76% 14 anos

21069010 Outras preparações para 
elaboração de bebidas 21069010 74.739.301 1,63% 9 anos

87089990 Outras partes e acessórios para 
tratores e veículos automóveis 87089900 68.650.947 1,50% PTF 

(corte de 54%)

40112090 Outros pneus novos para ônibus 
ou caminhões 40112000 57.133.967 1,24% 5 anos

9011110 Café não torrado, não 
descafeinado, em grão 9011110 56.592.619 1,23% 14 anos

4070011 Ovos de galinha para incubação 4070010 54.172.562 1,18% Imediata

39076000 Tereftalato de polietileno em 
forma primária 39076000 50.843.075 1,11% 9 anos

40012920 Borracha natural granulada ou 
prensada 40012920 48.698.598 1,06% 11 anos

2032900 Outras carnes de suíno 
congeladas 2032990 48.181.537 1,05% 14 anos

87019090 Outros tratores 87019000 47.562.170 1,04% PTF 
(corte de 94%)

15171000 Margarina, exceto a margarina 
líquida 15171000 47.017.127 1,02% 14 anos

87082999
Outras partes e acessórios 

de carroçarias para veículos 
automóveis

87082900 45.538.048 0,99% Imediata

Fonte: MDIC.

Tabela 6 – 15 maiores exportações do Brasil à Venezuela (US$ FOB)
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