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Resumo: Tendo em vista a importância do comércio Internacional para garantia da provisão e 

diversificação de mercadorias, aquecimento da economia e até mesmo aumento do produto 

interno bruto (PIB) dos países envolvidos, este trabalho almejou analisar a conjuntura acerca 

do Tratado de Livre Comércio entre Mercosul e União Europeia (UE), que é um acordo que 

impacta diretamente nas normas de comercialização dos produtos do agronegócio brasileiro. 

Para isso, foram utilizadas diversas fontes de pesquisas bibliográficas, como relatórios, 

documentos e artigos, além de dados referentes ao fluxo de comércio da Estatística de Comércio 

Exterior do Agronegócio Brasileiro (AGROSTAT). Primeiramente realizou-se um debate sobre como 

as transformações que pautaram a busca pela sustentabilidade social, econômica e ambiental 

impactaram nas tomadas de decisões de governanças públicas e privadas a respeito de processos 

produtivos. Logo após foi descrito como se deu a formação dos principais acordos comerciais 

das últimas décadas, com enfoque para o Acordo de Livre Comércio entre União Europeia e 

Mercosul e como a atual conjuntura brasileira vem comprometendo sua ratificação. Por fim, 

foram explorados alguns documentos a respeito das normas do Acordo Comercial em questão 

e dados da pauta exportadora dos produtos do agronegócio brasileiro para a União Europeia, 

que mostraram que a ampliação de produtos brasileiros no mercado europeu representaria 

significativas oportunidades e vantagens para o Brasil e impulsionaria promissores rumos para 

o desenvolvimento da economia brasileira. 

Palavras-chaves: Comércio Internacional; acordo comercial; agronegócio; Brasil; União 

Europeia. 

 

Abstract: Given the importance of international trade to guarantee the provision and 

diversification of products, improvement of the economy and even an increase in the gross 

domestic product (GDP) of the countries involved, this article focused on analyzing the 

situation regarding the Free Trade Agreement between Mercosul and the European Union (EU), 

which is an agreement that can directly impact the rules for marketing Brazilian agribusiness 

products. For this, several sources of bibliographic research were used, such as reports, 

documents and articles, in addition to data related to the trade flow of the Estatística de 

Comércio Exterior do Agronegócio Brasileiro (AGROSTAT). Firstly, a debate was held on 

how the transformations that guided the search for social, economic and environmental 

sustainability impacted public and confidential governance decisions regarding production 

processes. Soon after, it was described how the commercial major of the last decades were 

formed, with a focus on the Free Trade Agreement between the European Union and Mercosur 

and how the current Brazilian situation has been compromising its ratification. Finally, some 

documents were explored regarding the rules of the Trade Agreement in question and data on 

the export basket of Brazilian agribusiness products to the European Union, which demanded 

that the expansion of Brazilian products in the European market would legally represent 

opportunities and advantages for Brazil. and would boost promising directions for the 

development of the Brazilian economy. 

Keywords: International trade; trade agreement; agribusiness; Brazil; European Union. 



1. INTRODUÇÃO 

O Comércio Internacional é uma ferramenta que possibilita diferentes países realizarem 

operações comerciais entre si, impactando assim no aquecimento da economia e até mesmo no 

aumento do produto interno bruto (PIB) de todos os países envolvidos. A importância da 

determinação de acordos comerciais ganhou notoriedade ainda no século passado, garantindo 

a provisão e diversificação de mercadorias entre os países. Uma das justificavas da ocorrência 

do comércio internacional são as vantagens comparativas: o país deve se especializar na 

produção de bens que ele melhor saiba produzir. Normalmente isso implica produzir itens que, 

comparativamente, tenham os menores custos de produção, e comprar no mercado internacional 

os demais itens que seus custos de produção sejam comparativamente mais elevados 

(GONTIJO, 2007). 

No caso do Brasil, o setor que vem apresentando significativa participação na pauta de 

exportações é o agronegócio, contribuindo assim para geração de empregos e divisas para a 

balança comercial do país. Não obstante, o setor conquistou nos últimos anos aumentos 

significativos na produção e produtividade agropecuárias, tornando-se grande provedor de 

alimentos para o mundo todo. A modernização do setor produtivo agropecuário aconteceu 

simultaneamente à incorporação de algumas mudanças de comportamento pela sociedade, 

principalmente aquelas que diz respeito à conscientização do uso dos recursos naturais. 

A busca pela sustentabilidade social, econômica e ambiental trouxe uma nova perspectiva 

mercadológica no comércio nacional e internacional, que passou a reconhecer a conservação 

dos recursos naturais como um fator fundamental. Como consequência dessas transformações 

sociais, governanças públicas e privadas passaram a incentivar a efetivação de acordos, 

protocolos, padrões e certificações transnacionais que garantissem a execução de práticas 

sustentáveis. Baseado em convenções internacionais, também passaram a haver propostas de 

políticas públicas com vistas à mitigação dos impactos da atividade agropecuária sobre o meio 

ambiente, almejando o desenvolvimento sustentável (SAMBUICHI et al., 2014). 

O conceito de sustentabilidade abrange atender as necessidades do presente sem 

comprometer as possibilidades das futuras gerações atenderem às suas necessidades. Todavia, 

as questões ambientais têm endereçado agendas de políticas de âmbito internacional e, com 

isso, tem-se o aumento da pressão por um modelo de desenvolvimento que incorpore essas 

questões. Nesse sentido, a manutenção do crescimento da agricultura brasileira em consonância 

com práticas de mitigação de impactos sobre os recursos naturais vem sendo um dos principais 

desafios para o desenvolvimento do Brasil. Se por um lado o desenvolvimento do agronegócio 

reflete o avanço da produtividade do setor, responsável pela manutenção e crescimento da 

produção, por outro lado, a demanda externa por commodities agrícolas tem impulsionado uma 

nova expansão de fronteiras agrícolas (XAVIER, 2019). 

Apesar de atualmente a União Europeia (UE) ser um dos grandes parceiros comerciais do 

Brasil, foi em 1999 que foram iniciadas as negociações acerca de um acordo de livre comércio 

entre o bloco econômico e o Mercosul (organização intergovernamental que o Brasil é 

membro). Após quase duas décadas de debates, foi assinado, em meados de 2019, o Tratado de 

Livre Comércio entre Mercosul e União Europeia, que propunha a concessão de algumas 

vantagens e incentivos aos países do Mercosul que exportam seus produtos para a União 

Europeia. Entre as exigências do Acordo, os países signatários se comprometeram a seguir as 

diretrizes estabelecidas pelo Acordo de Paris, que apontam a necessidade de se adotar processos 

produtivos sustentáveis (BRASIL, 2020). Entretanto, esse acordo vem sendo ameaçado por 



tensões políticas entre representantes dos países signatários e pela pressão de organizações 

ambientais em relação à condução da agenda ambiental por parte do Governo brasileiro. 

Com base nesse Acordo de Livre Comércio entre União Europeia e Mercosul, e as 

vantagens que seriam obtidas para a economia brasileira a partir da expansão e facilitação do 

acesso aos mercados europeus, o presente estudo propõe-se a discutir o cenário econômico, 

ambiental e social em torno desse tratado e apontar possíveis perdas, em termos de fluxo de 

comércio, caso o documento não seja ratificado. Desta forma, pretende-se: 1) realizar uma 

discussão a respeito das evoluções da oferta e demanda por bens produzidos de forma 

sustentável, e como isso influenciou na tomada de decisões por parte de organizações 

governamentais e não-governamentais; 2) descrever como se deu a formação dos principais 

acordos comerciais das últimas décadas, com enfoque no Acordo de Livre Comércio entre 

União Europeia e Mercosul, e como a atual conjuntura brasileira vem comprometendo sua 

ratificação; 3) apresentar os principais produtos da pauta exportadora que constam nas normas 

do Acordo de Livre Comércio entre União Europeia e Mercosul e suas respectivas vantagens, 

caso este Tratado seja concluído e oficializado; 4) identificar como tem se dado, no passado 

recente, o fluxo de comércio entre Brasil e União Européia, verificando o valor da pauta de 

exportações brasileiras; 5) discutir os potenciais ganhos atrelados ao Acordo. 

Para ser abordada a discussão sobre o desenvolvimento do mercado sustentável, os 

principais acordos comerciais e as normas do Acordo de Livre Comércio entre União Europeia 

e Mercosul, o presente trabalho utilizou diversas fontes de pesquisas bibliográficas, como 

relatórios, documentos e artigos que abordassem essa temática. Para análise dos valores da 

pauta exportadora brasileira para a União Europeia, serão aplicados alguns dados referentes ao 

fluxo de comércio das Estatística de Comércio Exterior do Agronegócio Brasileiro (AGROSTAT). 

Este artigo está estruturado em cinco seções: 1) esta introdução; 2) discussão a respeito 

das mudanças da oferta e demanda por bens produzidos de forma sustentável; 3) descrição da 

evolução dos principais tratados comerciais e apontamento dos impactos da atual conjuntura 

brasileira para o Acordo de Livre Comércio entre União Europeia e Mercosul; 4) abordagem 

das normas e pauta de exportação retratadas no Acordo supracitado, e, por fim, 5) na última 

seção são apontadas algumas considerações obtidas ao final do desenvolvimento este estudo. 

 

2. Mudanças da oferta e demanda por bens que são produzidos de forma sustentável 

As externalidades negativas decorrentes do atual estilo de desenvolvimento econômico 

podem influenciar na destruição dos recursos naturais e intensificação da mudança climática. 

Possíveis consequências desses processos são: desertificação, inundações, alteração do regime 

das chuvas e escassez de água e recursos em determinados locais. Quanto maior o grau de 

produção de forma insustentável, mais destrutivos serão os impactos futuros a serem 

enfrentados pela humanidade, inclusive estragos irreversíveis nos ecossistemas e na 

biodiversidade, perdas na produção agrícola e retrocessos no desenvolvimento econômico 

mundial (MARENGO e SOUZA, 2018). 

Para eliminar padrões insustentáveis de produção e consumo, demanda-se adequação de 

todas as etapas da cadeia do processo produtivo, desde o setor primário até o consumidor final. 

Na ótica da oferta, a produção sustentável busca atingir melhorias no desempenho ambiental 

durante o processo produtivo, onde as empresas, para se manterem competitivas e 

permanecerem no mercado, devem fazer uso responsável dos recursos naturais e gerar ganhos 

sociais ao longo de sua cadeia de valor. Na ótica da demanda, o consumo sustentável propõe 

influenciar os consumidores a escolherem produtos cujo processo de produção minimize os 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/desertificacao.htm


impactos ambientais. Para isso, é necessário haver oferta de produtos social e ambientalmente 

preferíveis, por um preço competitivo (Sambuichi et al., 2014). 

Com o aumento de critérios que passaram a ser considerados no momento de comprar 

um produto, surgiram novos conceitos abordando o uso sustentável dos recursos naturais. Um 

exemplo é a Economia Verde, uma iniciativa lançada pelo Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente (Pnuma) em 2008, e popularizada pela comunidade internacional ao longo dos 

anos seguintes, que propõe um modelo de desenvolvimento econômico que leva em conta não 

apenas o preço e a qualidade de um artigo, mas também as questões ambientais envolvidas no 

processo de produção, distribuição e descarte de cada item comercializado. Conforme os 

valores desenvolvidos pela Economia Verde, fatores como a finitude dos recursos naturais, a 

mudança climática e a importância de serviços ecossistêmicos devem ser considerados no 

processo de tomada de decisões de consumo (ASSAD, MARTINS e PINTO, 2012). 

A pressão para que empresas passassem a produzir por meio de critérios mais rígidos 

de sustentabilidade passaram a vir de inúmeras instituições, como organizações internacionais, 

países importadores de bens produzidos pelo país e o mercado de forma geral, que cada vez 

mais cobram por boas práticas de produção. Uma vez que novos consumidores buscam produtos 

sustentáveis, um número maior de fornecedores passa a se especializar neste mercado, 

transformando o apelo ambiental em estratégia empresarial capaz de proporcionar vantagens 

competitivas (YAGASAKI e MARTINS, 2012). 

Como consequência dessas transformações sociais, governanças públicas ou privadas 

passaram a incentivar a efetivação de acordos, protocolos, padrões e certificações 

transnacionais que garantissem a execução de práticas sustentáveis. Surgem assim políticas 

agroambientais que visam a minimização de impactos causados pela agropecuária ao meio 

ambiente. Os principais instrumentos para execução das políticas agroambientais são: 1) 

instrumento de incentivos econômicos, que são tributos, subsídios e pagamentos por serviços 

ambientais. Podem ser considerados exemplos desse tipo de instrumento os planos, programas 

e linhas de crédito voltados ao produtor rural que produz dentro de determinados protocolos 

tidos como sustentáveis; e 2) instrumento de comando e controle, que que limita ou condiciona 

o uso dos recursos naturais (SAMBUICHI et al., 2014) 

 

 

3.0 Acordos internacionais e influências da conjuntura brasileira  

 

A importância da deliberação de acordos comerciais entre países ganhou notoriedade 

ainda no século passado, tendo como propósito a garantia da provisão e diversificação de 

mercadorias, além de atuar como instrumento de promoção do crescimento e desenvolvimento 

econômico. Um dos primeiros e mais importantes esforços para impulsionar o comércio entre 

as economias foi o estabelecimento do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT, do inglês 

General Agreement on Tariffs and Trade), firmado em 1947. Tratou-se de um pacto comum 

entre países signatários que objetivavam a facilitação do comércio, ou seja, a determinação de 

regras que incentivassem o livre comércio e reduzissem as barreiras protecionistas. O GATT 

foi exitoso ao propiciar a expansão da integração comercial entre as nações, de modo que suas 

normas foram herdadas pela Organização Mundial do Comércio (OMC), que a sucedeu em 

1995.  

Em síntese, a OMC busca promover práticas comerciais equitativas, gerenciar e 

estabelecer novos acordos multilaterais, além de supervisionar a aplicação das normativas que 



os regem. Dessa forma, as normas da Organização atuam como uma base jurídica comum para 

as relações comerciais entre Estados que se encontram em diferentes estágios de 

desenvolvimento econômico, por se entender que a fragilização do sistema multilateral de 

comércio pode resultar em acordos assimétricos, principalmente aos países menores, e mais 

suscetíveis a pressões por liberalização comercial unilateral (AMAL e KEGEL, 2013). Coíbe-

se, assim, que níveis díspares de poder influenciem as relações comerciais internacionais.  

Medidas como a Rodada de Doha para o Desenvolvimento, em 2001, e o Acordo de 

Facilitação de Comércio de Bali, em 2013, promovidas pela OMC, são exemplos de iniciativas 

que visam a liberalização e facilitação comercial. No primeiro caso, o Brasil defendeu a abertura 

de suas exportações agrícolas aos países ricos, com a justificativa de que existiam práticas 

desleais que distorciam os preços internacionais e atenuavam a competitividade de países em 

desenvolvimento. Logo, diante do possível favorecimento aos países mais pobres, o resultado 

dessas negociações representaria benefícios econômicos e sociais aos mesmos, a partir da 

penetração de seus produtos agrícolas em mercados mais ricos (AZEVEDO, 2015). 

Outro mecanismo capaz de impulsionar o ritmo de comercialização entre países é a 

estruturação de blocos econômicos, que são formados por países que estabelecem políticas 

comuns referentes aos relacionamentos recíprocos entre si ou mesmo entre diferentes blocos. 

No que se refere à participação do Brasil, tem-se a Associação Latino Americana de Integração 

(ALADI), criada em 1980 a partir do Tratado de Montevidéu; e, com mais evidência, o Mercado 

Comum do Sul (Mercosul), fundado a partir do Tratado de Assunção, ratificado em 1991 e em 

vigor desde 1995. Trata-se de uma iniciativa para integração regional da América Latina, 

objetivando a reaproximação e a colaboração entre os países da região. O bloco prevê a redução 

gradual das tarifas alfandegárias até a sua completa eliminação, criando assim uma zona de 

livre comércio. Desta forma, “o Mercosul torna-se o eixo estratégico da política externa 

brasileira para a promoção de melhores fluxos de comércio, da atração de investimentos, do 

equilíbrio entre seus vários parceiros comerciais” (SAVINI, 2001). 

A União Europeia (UE), que se encontra em estágio de integração mais avançado, é um 

dos principais parceiros comerciais do Mercosul, ficando atrás apenas da China. As relações 

entre ambos os blocos datam desde 1992, por meio do Acordo de Cooperação Interinstitucional. 

As negociações acerca de um acordo de livre comércio entre os blocos, contudo, se iniciou em 

1999. Após quase duas décadas de debates, foi assinado, em meados de 2019, o Tratado de 

Livre Comércio entre Mercosul e União Europeia, com potencial de geração de importantes 

incrementos para as economias europeias e do Cone-Sul. Juntos, os blocos representam 

aproximadamente 25% da economia mundial e contam com 780 milhões de pessoas. Trata-se 

do acordo mais abrangente já negociado pelo Mercosul, que aborda aspectos tarifários, 

regulatórios, facilitação de comércio, barreiras técnicas e medidas fitossanitárias, dentre outros 

(BRASIL, 2019). 

Entre as exigências do acordo, os países signatários se comprometeram a seguir as 

diretrizes estabelecidas pelo Acordo de Paris, que orienta a promover a redução da emissão de 

gases do efeito estufa (GEE), gerados pela queima de combustíveis fósseis e madeira, como 

forma de contribuir para com as metas mundiais de contenção das mudanças climáticas 

(BRASIL, 2020). Entretanto, a ratificação do Acordo de Livre Comércio pode estar ameaçada 

por tensões políticas entre representantes dos países signatários e pela pressão de organizações 

ambientais e de direitos humanos. Uma das principais críticas refere-se à condução da agenda 

ambiental levada a cabo pelas autoridades brasileiras da atual gestão da pasta do Meio Ambiente, 

em especial, no que se refere ao controle de queimadas da Floresta Amazônica e à exploração 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Efeito_estufa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mudan%C3%A7a_do_clima


econômica da floresta por empresas mineradoras.1 Não obstante, a possibilidade de boicotes a 

produtos e bens comerciáveis brasileiros tem sido considerada por empresas e associações 

globais em razão da postura do atual Governo Federal, que estaria contribuindo para com 

produções não sustentáveis em termos ambientais, com o aumento da taxa de incêndios 

florestais e com o desmatamento de florestas e matas2. 

Conforme apontado por Cavalett (2018), desde meados de 2014 a política ambiental 

brasileira tem assumido certa flexibilização, que pode ser explicitamente percebida pelo 

enfraquecimento de exigências para licenciamento ambiental, pela redução das áreas de 

proteção da Amazônia e da Mata Atlântica e pela suspensão da ratificação de terras indígenas. 

Contudo, essa guinada intensificou-se na atual gestão do País a partir de 2019. Dados do sistema 

DETER, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), mostram que, de janeiro a março 

de 2020, os registros de desmatamento atingiram novo recorde: um crescimento de 51% de 

áreas desmatadas em comparação ao primeiro trimestre de 2019. Em abril de 2020, primeiro 

mês completo após a imposição das medidas de distanciamento social em função da pandemia 

do SARS-CoV-2, houve um crescimento de 24,2% em relação ao mês imediatamente anterior, 

e um expressivo aumento de 63,75% em relação ao mesmo mês de 2019. Esses dados 

contrapõem-se às expectativas de refreamento do desmatamento durante a pandemia, tal como 

presenciado em outros países (TERRABRASILIS, 2021). 

Percebe-se também uma articulação política com vistas ao aumento da exploração 

econômica e legalização do garimpo, como sugere a Medida Provisória 910 de 2019, a qual 

prevê a regularização fundiária das ocupações incidentes em terras situadas em áreas da União; 

e o Decreto da Garantia da Lei e da Ordem, que prevê a atuação de militares no combate a 

queimadas, alocando órgãos de atuação no combate ao desmatamento – como o Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e o Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) – sob o comando do Exército. Mesmo 

com a atividade da força militar na Amazônia Legal, não houve redução no número de alertas 

de desmatamento, segundo o DETER (TERRABRASILIS, 2021). 

Todavia, é importante ressaltar que as mudanças do uso da terra, como o desmatamento, 

podem implicar em custos significativos ao País. Do ponto de vista sanitário, conforme 

mostrado por Patz et al. (2004), essas mudanças propiciam o surgimento de doenças infecciosas 

com potencial de geração de prejuízos significativos para a saúde pública, além de refrear a 

capacidade de fornecer serviços ecossistêmicos. Além disso, em vista da importância que tem 

sido gradativa e paulatinamente atribuída ao desenvolvimento sustentável, o desmonte 

institucional da política brasileira na área ambiental também pode representar perdas em termos 

de fluxo comercial com parceiros comerciais.  

Por exemplo, desde a assinatura do Tratado, algumas tensões pontuais indicavam os 

muitos desafios que seriam enfrentados ao longo das tratativas para a sua ratificação. Alguns 

representantes de países membros da UE expressavam insatisfações com as condições do pacto, 

tendo como principal justificativa a ausência de proteção à Amazônia e de combate ao 

                                                             
1 Além desse, outros fatores têm influenciado o comportamento oposicionista de alguns países membros da UE 

quanto a assinatura da ratificação do acordo nos moldes atuais, como pressão política de produtores agrícolas 

europeus, que se opõem às cotas de importação de produtos sul-americanos, temendo perdas significativas. 
2 Como exemplo dos boicotes, pode-se citar empresas internacionais do ramo alimentício (McDonalds, Burger 

King, Nando’s) e do varejo (Tesco) que, atendendo a pedido do Greenpeace, suspenderam aquisições de carnes 

brasileiras como boicote à conduta das autoridades frente às queimadas da Floresta Amazônica. Ver:  

<https://www.greenpeace.org.uk/resources/winging-it-chicken-soya-climate-change/>. Acesso em 22/01/2021 

https://www.greenpeace.org.uk/resources/winging-it-chicken-soya-climate-change/


desmatamento ilegal. Ainda que tais manifestações não implicassem em uma suspensão do 

Tratado, as mesmas sinalizavam pontos de tensão que se colocaram como barreiras para a 

conclusão do Acordo. Por fim, em junho de 2020, a Holanda outorgou oficialmente uma moção 

contra a ratificação (BRASIL, 2021). Com isso, a garantia do acesso às vantagens da exportação 

dos países membros do Mercosul a um grande mercado, como o da EU, pode não se verificar 

na prática, não ao menos no curto prazo. 

 

3. Relações comerciais entre o Brasil e a União Europeia 

 

A União Europeia (UE) é um exemplo de bloco que apresenta desenvolvida integração 

econômica, social e política, e conta com um Parlamento Europeu composto por deputados dos 

países membros que foram eleitos democraticamente pelos seus cidadãos. As relações entre o 

Brasil e a UE vem desempenhando, há tempos, papel de destaque nas relações internacionais 

brasileiras, tanto como bloco econômico, assim como os países europeus de forma individual, 

que há várias décadas protagonizam a participação da pauta comercial brasileira (TÁVORA, 

2019). 

Portanto, a inserção de produtos brasileiros no mercado europeu representa significante 

oportunidade para aumento da exportação de produtos brasileiros e integração às cadeias 

globais de valor, impactando em maior competitividade dos setores produtivos nacionais 

(THORSTENSEN, 2020). De qualquer forma, levando em conta a teoria das vantagens 

comparativas, o comércio internacional é uma ferramenta capaz de proporcionar o 

desenvolvimento econômico sustentável das nações, inclusive do Brasil (GONTIJO, 2007). 

Conforme fora debatido na Audiência Pública sobre as “Consequências do acordo 

comercial entre o Mercosul e a União Europeia”, realizada na Comissão de Agricultura, 

Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR), as expectativas do Governo 

Federal brasileiro para com a concretização do Acordo em questão incluíam os seguintes 

benefícios para o Brasil: 

 Maior competitividade para a economia;  

 Redução dos custos dos insumos para todos os setores econômicos;  

 Queda do preço dos produtos finais oferecidos ao consumidor brasileiro;  

 Ganhos no PIB e atração de investimentos para o país; 

 Ampliação de acordos comerciais do Brasil; 

 Maior participação do comércio no PIB brasileiro; 

 Reconhecimento mútuo de indicações geográficas; 

 Avanços normativos internos, desburocratização e maior dinamismo. 

O acordo contempla a ocorrência de cestas de desgravação tarifária em prazos de 0 a 10 

anos, alguns produtos terão comércio ampliado ao mercado europeu através de quotas, e outros 

terão ainda tratamentos mistos com desgravação parcial. A desgravação tarifária significa o 

intervalo de tempo em que a alíquota do imposto de importação de um determinado produto 

será reduzida a zero. Já as quotas de importação são restrições à quantidade de produto 

importado ou linha tarifária, limitada a um número pré-estabelecido (TÁVORA, 2019). 

Sem a implementação do Acordo Comercial, cerca de 24% das exportações brasileiras 

entram na UE sem a necessidade de pagamento de tarifa. Caso a desgravação prevista no 

Tratado entrasse em vigor, 92% das importações provenientes do Mercosul estariam livre de 

tarifas ao longo do prazo de 10 anos. Os números ficam ainda mais impressionantes se incluídas 



as linhas com desgravação parcial (que inclui quotas, preços de entrada e preferências fixas): o 

percentual de bens exportados para a União Europeia com algum grau de desgravação seria 

elevada para 99% do volume de comércio (BRASIL, 2019). 

No setor agrícola em específico, o Acordo propõe que a UE liberalize 82% do volume de 

comércio e 77% das linhas tarifárias agrícolas. A gestão e organização destas cotas ficarão por 

conta dos países membros do Mercosul. Ressalta-se que a União Europeia é o maior importador 

agrícola do mundo: em 2018, por exemplo, o bloco importou US$ 182 bilhões de comodities 

do setor. O Brasil, por sua vez, é o segundo maior país ofertante de produtos agrícolas ao 

mercado europeu (BRASIL, 2019). Com a vigência do acordo, grande parte destes produtos 

agrícolas importados do Mercosul pela EU - produtos estes que compõem setores estratégicos 

para o desenvolvimento da economia brasileira - seriam abrangidos por diversas vantagens e 

benefícios, como apresentado no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Principais produtos contemplados pelo Tratado de Livre Comércio entre 

Mercosul e União Europeia e suas vantagens 
 (Início...) 

Produto 
Meio de acesso à ampliação do 

comércio 
Vantagens com Acordo 

Carne bovina Quotas 99 mil toneladas peso carcaça 

Carne de aves Quotas 180 mil toneladas peso carcaça 

Carne suína Quotas 25 mil toneladas 

Açúcar Quotas 180 mil toneladas 

Etanol Quotas 450 mil toneladas de etanol industrial 

Arroz Quotas 60 mil toneladas 

Mel Quotas 45 mil toneladas 

Milho Quotas 1 milhão de toneladas 

Abacate Eliminação de tarifas Desgravação anual de 1,00% sobre a atual tarifa 

máxima de 4,00% 

Laranja Eliminação de tarifas Desgravação anual de 1,60% sobre a atual tarifa 

máxima de 16,00% 

Limão e lima Eliminação de tarifas Desgravação anual de 1,83% sobre a atual tarifa 

máxima de 12,80% 

Uva fresca de mesa Eliminação de tarifas Desgravação total imediata da atual tarifa de 

14,40% 

Melancia Eliminação de tarifas Desgravação anual de 1,26% sobre a atual tarifa 

máxima de 8,80% 

Melão Eliminação de tarifas Desgravação anual de 1,26% sobre a atual tarifa 

máxima de 8,80% 

 

 

 

 

Quadro 1 – Principais produtos contemplados pelo Tratado de Livre Comércio entre 

Mercosul e União Europeia e suas vantagens 
 (...Conclusão) 



Produto 
Meio de acesso à ampliação do 

comércio 
Vantagens com Acordo 

Maçã Eliminação de tarifas Desgravação anual de 0,72% sobre a atual tarifa 

máxima de 7,20% 

Banana Eliminação de tarifas Desgravação imediata de 75 EUR/ton sobre a 

atual tarifa de 117 EUR/ton 

Café Eliminação de tarifas Desgravação anual de 2,25% sobre a atual tarifa 

máxima de 9,00% 

Fumo manufaturado Eliminação de tarifas Desgravação anual de 10,71% sobre a atual 

tarifa máxima de 75,00% 

Fumo não manufaturado Eliminação de tarifas Desgravação anual de 2,75% sobre a atual tarifa 

máxima (11,00%) 

Preparações de bonito Eliminação de tarifas Desgravação anual de 2,50% sobre a atual tarifa 

máxima (25,00%) 

Preparações de sardinha Eliminação de tarifas Desgravação anual de 1,79% sobre a atual tarifa 

máxima (12,50%) 

Suxo de laranja Tratamento misto Diferentes degravações ao longo de 10 anos e 

preferência fixa de alíquotas 

Cachaça Tratamento misto 
Garrafas inferiores a 2 litros: comércio 

liberalizado. Cachaça a granel: quota de 2.400 

ton. 

 Fonte: Elaboração própria do autor com base na CNA (2019) e BRASIL (2019). 

 

Em relação às normas do Acordo que tratam das relações entre os diferentes países 

envolvidos, todas as partes têm direito a exigir medidas de defesa comercial previstas na OMC, 

como as medidas antidumping, medidas compensatórias e salvaguardas bilaterais, de forma a 

proteger os países em possíveis casos de surtos de importação, em razão do processo de 

liberalização birregional para produtos industrializados e agrícolas (BRASIL, 2019). 

Ao se abordar a participação do Brasil no Acordo, vale ressaltar que dos 40 maiores países 

investidores no Brasil no ano de 2017, 16 deles são países da UE, totalizando US$ 28,7 bilhões 

em investimentos (cerca de 47,5% das inversões totais recebidas naquele ano). O Itamaraty 

aposta que a ultimação do Acordo levaria à entrada de US$ 113 bilhões em investimentos no 

Brasil num prazo de 15 anos (CNA, 2019). 

Tamanha importância do Acordo para o país se deve à proporção da pauta exportadora 

destinada à União Europeia. Nos últimos 8 anos, um percentual entre 15% a 22% da produção 

anual exportada originária do agronegócio brasileiro tem o bloco econômico como destino final 

(ver Figura 1). Apesar dessa proporção ter reduzido ao longo dos anos observados, ainda assim, 

é o segundo maior mercado do agronegócio brasileiro, perdendo apenas para a China. A 

ampliação dessa pauta já existente poderia possibilitar a relação comercial Brasil-UE se tornar 

grande incentivadora de promissores rumos para o desenvolvimento interno, e, até mesmo, 

tornar a UE o principal parceiro comercial brasileiro (TÁVORA, 2019). 
 

 

 

 

 



Figura 1 – Participação da UE-28 nas Exportações Brasileiras do Agronegócio (%) – 2013 a 2020 

 

Fonte: elaboração própria do autor com base na AGROSTAT (2021). 

 

Além de manter a força das commodities para exportação, o processo de especialização 

e diversificação da produção agropecuária interna, junto da ampliação dos destinos das 

exportações são formas de elevar a competitividade de produtos com baixa participação de 

mercado, investir mais na negociação de acordos comerciais e na abertura de novos mercados, 

e atrair investimentos e empresas inovadoras para o Brasil (TÁVORA, 2019). 

Os dados do Agrostat (2021) classificam os produtos exportados do agrupamento do 

agronegócio em 25 principais setores. A Tabela 1 aponta a pauta de exportação desses setores 

do agronegócio brasileiro para a União Europeia nos últimos 6 anos. 
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Tabela 1 – Valor da pauta de exportações brasileiras para a UE-28, por setores do Agronegócio 

Brasileiro – 2015/2020 (em milhares de US$) 

Setores 

Total de 

produtos 

(unidades) 

Valor (US$) 

exportado 

em 2015 

Valor 

(US$) 

exportado 

em 2016 

Valor 

(US$) 

exportado 

em 2017 

Valor 

(US$) 

exportado 

em 2018  

Valor 

(US$) 

exportado 

em 2019 

Valor 

(US$) 

exportado 

em 2020  

Animais vivos (exceto 

pescados) 
65 218 121 45 127 90 1.025 

Bebidas 34 11.431 11.074 11.025 12.026 11.638 8.801 

Cacau e seus produtos 13 36.838 38.944 30.652 22.497 19.562 20.012 

Café 9 3.003.681 1.051.710 2.522.031 2.387.397 2.417.359 2.679.684 

Carnes 104 1.908.381 1.801.251 1.635.315 1.466.960 1.258.404 1.137.239 

Cereais, farinhas e 

preparações 
105 239.898 1.353.977 760.189 662.316 883.579 735.999 

Chá, mate e 

especiarias 
57 164.813 145.587 137.216 88.573 71.840 82.053 

Complexo soja 10 5.502.183 4.914.086 4.624.526 5.391.778 5.070.610 5.776.395 

Complexo 

sucroalcooleiro 
26 203.556 320.450 287.223 161.532 191.831 334.815 

Couros, produtos de 

couro e peleteria 
186 706.427 636.545 641.335 492.649 413.621 322.114 

Demais produtos de 

origem animal 
102 112.760 118.618 128.529 119.166 137.803 144.145 

Demais produtos de 

origem vegetal 
234 305.462 305.069 368.650 364.848 309.046 278.628 

Fibras e produtos 

têxteis 
518 53.679 53.325 66.280 62.714 63.099 48.585 

Frutas  131 584.496 572.933 649.066 635.252 677.304 664.858 

Fumo e seus produtos 20 840.336 787.356 801.476 752.902 782.724 621.350 

Lácteos 42 15 19 26 186 690 849 

Pescados 527 27.676 33.058 24.469 1.752 2.333 1.890 

Plantas vivas e 

produtos de 

floricultura 

27 10.058 8.343 8.647 8.831 8.748 9.054 

Produtos alimentícios 43 91.612 79.435 118.315 122.896 122.301 148.516 

Produtos apícolas 3 16.183 9.534 11.326 17.647 9.844 19.063 

Produtos florestais 490 3.027.764 6.073.339 2.721.405 3.596.273 2.928.049 2.158.639 

Produtos hortícolas 118 8.761 8.960 11.791 12.842 16.251 22.108 

Produtos oleaginosos 92 104.899 63.978 67.202 42.690 22.001 46.627 

Rações para animais 13 11.284 14.215 19.038 21.557 19.702 31.637 

Sucos 31 1.284.745 1.277.823 1.301.490 1.337.908 1.369.850 1.101.392 

Total 3000 18.257.156 19.679.751 16.947.269 17.783.317 16.808.278 16.395.477 

Fonte: elaboração própria do autor com base na AGROSTAT (2021). 

 

Entre os anos de 2015 e 2020, a União Europeia importou entre 16 a 19 bilhões de dólares 

anualmente em produtos do Agronegócio Brasileiro, sendo que o pico das importações ocorreu 

em 2017 (US$ 19,67 bilhões). Dentro do bloco econômico em questão, os principais destinos 



das exportações brasileiras são: Alemanha, Países Baixos (Holanda), Itália Espanha,  e Bélgica 

(AGROSTAT, 2021). 

Ao longo dos anos abordados na Tabela 1, os principais setores cujos produtos foram 

exportados para a UE foram:  

 Complexo soja: as vendas do setor chegaram a US$ 5,5 bilhões em 2015 - valor que 

representou 30% do total das exportações para a União Europeia naquele ano; 

 Carnes: mais de um 1 bilhão de dólares em carnes foram exportadas do Brasil para a UE 

em cada um dos anos - item que representou um percentual entre 6% a 10% das 

exportações anuais totais para o bloco; 

 Café: apesar das exportações deste produto terem demonstrado certa oscilação ao longo 

dos anos analisados, é um item essencial da pauta exportadora para a UE (variou entre 

US$ 1 e US$ 3 bilhões entre 2015 e 2020); 

 Produtos florestais: item que variou entre 13% e 31% das exportações totais para a UE 

ao longo dos anos entre 2015 e 2020, sendo que o principal produto comercializado deste 

setor é a celulose; 

 Sucos: representou um percentual que variou entre 6% e 8% da pauta anual exportada 

para a UE entre 2015 a 2020; 

 Fumo: setor que abrangeu entre 3% e 5% das exportações anuais totais do Brasil para a 

UE entre 2015 e 2020. 

Se efetivado o Acordo Comercial entre o Mercosul e a União Europeia, boa parte destes 

produtos brasileiros dos setores da Tabela 1, que são exportados para a União Europeia, 

passariam a ser comercializados com cotas e redução ou eliminação de tarifas, proporcionando 

vantagens e benefícios para o Brasil, e, assim, abrir margem para robusto desenvolvimento da 

economia brasileira. 

 

5.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A prática do comércio Internacional possibilita provisão e diversificação de mercadorias, 

impactando no aquecimento da economia e até mesmo no aumento do PIB dos países 

envolvidos. Como o setor do agronegócio vem apresentando significativo aumento da 

participação na pauta de exportações brasileiras, o presente artigo realizou uma análise 

conjuntural acerca do Tratado de Livre Comércio entre Mercosul e União Europeia, que 

impacta diretamente nas normas de comercialização dos produtos do agronegócio brasileiro 

que são exportados para UE. 

A modernização do setor produtivo aconteceu simultaneamente à incorporação de 

algumas mudanças de comportamento pela sociedade, principalmente aquelas que diz respeito 

à conscientização do uso de recursos naturais. A busca pela sustentabilidade social, econômica 

e ambiental trouxe uma nova perspectiva mercadológica no comércio nacional e internacional, 

que passou a reconhecer a conservação dos recursos naturais como um fator fundamental. Como 

consequência dessas transformações sociais, governanças públicas ou privadas passaram a 

incentivar a efetivação de acordos, protocolos, padrões e certificações transnacionais que 

garantissem a execução de práticas sustentáveis. 

Um mecanismo capaz de impulsionar o ritmo de comercialização entre países é a 

estruturação de blocos econômicos, como o Mercado Comum do Sul (Mercosul) e a União 

Europeia. As negociações acerca de um acordo de livre comércio entre os dois blocos se 

iniciaram em 1999, mas somente depois de duas décadas de debates, foi assinado, em meados 

https://www.fazcomex.com.br/blog/exportacoes-brasileiras-para-a-italia/
https://www.fazcomex.com.br/blog/exportacoes-brasileiras-para-a-espanha/


de 2019, o Tratado de Livre Comércio entre Mercosul e União Europeia, com potencial de 

geração de importantes incrementos para as economias dos países envolvidos. 

Entre as exigências do acordo, os países signatários se comprometeram a seguir as 

diretrizes estabelecidas pelo Acordo de Paris, que deixa clara a necessidade de se produzir por 

meio de processos sustentáveis. Entretanto, a ratificação do Acordo de Livre Comércio pode 

estar ameaçada por tensões políticas entre representantes dos países signatários, vista a 

condução da agenda ambiental levada a cabo pelas autoridades brasileiras da atual gestão da 

pasta do Meio Ambiente, em especial, no que se refere ao controle de queimadas da Floresta 

Amazônica e à exploração econômica da floresta por empresas mineradoras. 

A exploração de documentos a respeito das normas do Acordo Comercial e de dados da 

pauta exportadora dos produtos do agronegócio brasileiro para a União Europeia mostraram 

que a ampliação de produtos brasileiros no mercado europeu representaria significativas 

oportunidades e vantagens para o Brasil. O Acordo contempla a ocorrência de cestas de 

desgravação tarifária em prazos de 0 a 10 anos. Alguns produtos teriam comércio ampliado ao 

mercado europeu através de quotas, e outros teriam ainda tratamentos mistos com desgravação 

parcial. Sem a ratificação do documento, cerca de 24% das exportações brasileiras entram na 

UE sem a necessidade de pagamento de tarifas. Caso as normas do Tratado entrassem em vigor, 

até 99% do volume comercializado poderiam entrar no bloco com algum grau de desgravação.  

Os números são ainda mais impressionantes: nos últimos 8 anos, um percentual entre 15% 

a 22% da produção exportada anualmente originária do agronegócio brasileiro tem o bloco 

econômico como destino final. Além disso, entre 2015 e 2019, a União Europeia importou do 

Brasil valores entre 16 a 19 bilhões de dólares ao ano. Portanto, a ampliação dessa pauta já 

existente poderia possibilitar a relação comercial Brasil-UE se tornar grande incentivadora de 

promissores rumos para o desenvolvimento interno do Brasil. 

Para futuros trabalhos a serem abordados nessa temática, sugere-se o uso de métodos para 

realizar previsões a médio e longo prazo com base em diferentes cenários: mensuração dos 

possíveis ganhos da exportação do agronegócio brasileiro para a UE caso as regras do acordo 

não sejam implementadas; e em um cenário alternativo mensurar possíveis ganhos provenientes 

da exportação de produtos do agronegócio brasileiro para a UE caso o Acordo seja ratificado. 
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