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O peso do setor agrário nas negociações sobre um tratado de livre
comércio entre a União Europeia e o MERCOSUL

............ Alfredo G.A. Valladão (Chaire Mercosur)
04.05.2004, 11:15-13:30

Antes de mais nada queria agradecer a Fundação Heinrich Böll e ao FDCL de estar para estes
debates muito interessantes e muito vivos. Eu estou muito contente de estar aqui, sobretudo
estou contente de estar em Berlim, porque eu não vim a Berlim desde o muro. Eu só conheço
Berlim com o muro, então pelo primeira vez eu vou passear um pouco pela cidade para ver o
que mudou.

Uma catedra para seguer as negociações da UE com o Mercosul

Em segundo lugar queria só apresentar em duas palavras o que é a catedra Mercosul da
Science Po. Science Po é um dos institutos mais importantes na França de formação dos
quadros franceses e foi criado uma cátedra Mercosur, que não é uma catedra, é um polo de
cooperação em termos universitários e de pesquisa. Nós fizemos muitas ações, mas a principal
foi criar um grupo de seguimento das negociações União Européia-MERCOSUL, onde
criamos uma rede de 40 experts, 40 especialistas, 20 de cada lado, 20 europeus e 20
latinoamericanos, que seguem as negociações passo a passo e que fazem estudos muito
aprofundados, muito precisos sobre cada ponto da negociação.

A parte destes estudos nós fazemos reuniões, fechadas, sem imprensa, muito fechadas, onde
nós pomos juntos os negociadores, as empresas interessadas, as organizações não-
governamentais interessadas, os acadêmicos interessados em geral, entre 40 e 80 pessoas,
onde se discute de maneira mais livre possível - porque é um território neutro e acadêmico -
as diferentes problemas da negociação. Então durante estes 4 anos foi uma espécie de
laboratório, onde foram desenvolvidas novas idéias, onde foram desenvolvidas novas
parcerias, novos contatos e interessantes contatos entre interlocutores que estavam muito
longe uns dos outros. Em particular me lembro da primeira reunião sobre agricultura, onde
havia de um lado agro-business brasileiros e do outro lado as organizações protecionistas
franceses, onde havia uma impossibilidade de diálogo total. Hoje já há dialogo, entre estas
duas coisas, eu acho que tivemos um papel importante neste diálogo.

Contexto geral das negociações entre a União Européia e o Mercosul

Mas voltando ao tema geral, eu acho que antes de falar diretamente da questão agrícola, temos
falar do contexto geral das negociações. Ontem o nosso amigo Jorge Balbis disse que não se
podia olhar para a negociação União Européia-Mercosul sem olhar para as outras. Ela está
vinculada a negociação da ALCA, a zona de livre comércio das Américas e a negociação da
Organização Mundial de Comércio. O acordo União Europeia-Mercosul tem que ser
compatível com as regras da Organização Mundial de Comércio, então aí há um vínculo
muito forte, é a questão das concessões cruzadas, uma coisa que se dá para a União Européia
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de um lado ser obrigados a dar para os Estados Unidos e outros e vice versa. Então as
negociações estão muito conectadas nesse sentido, particularmente a negociação agrícola.

Neste quadro o que é importante entender, é que a negociação, o acordo União Européia-
Mercosul é fundamentalmente um acordo político e não um acordo econômico. Isso é a
primeira coisa que nós temos que entender. Para o Brasil é um acordo que visa reforçar sua
posição, e a posição do Mercosul em geral, nas negociações da Área de Livre Comércio das
Américas frente aos Estados Unidos. É uma maneira de reforçar a capacidade negociadora do
Brasil nisso tudo.

Não vamos esquecer que apesar de tudo que foi dito, a ALCA continua sendo um objetivo
fundamental não somente para o Brasil e a Argentina mas também para todos os países da
América do Sul. Um simples dado: 75% das exportações de maior valor agregado, não estou
falando de agricultura, estou falando de máquina, veículos, etc., as boas exportações que dão
dinheiro, que dão emprego etc., vão para as Américas, para os Estados Unidos e o resto das
Américas. Então é um mercado absolutamente essençial para a economia brasileira e a
economia do Mercosul. A idéia é negociar de uma maneira mais dura pra obter com qualquer
país numa negociação, maiores vantagens e dar o mínimo possível o que é normal em
qualquer negociação.

O segundo elemento para o Brasil é demonstrar que o Brasil tem capacidade de assinar
acordos de livre comércio, e não só dizer não. Isso é fundamental para o Brasil, porque isso
vai reforçar sua posição como uma espécie de intermediário entre o grupo dos 20 países em
desenvolvimento, países emergentes e o grupos dos países mais desenvolvidos. Então isso
também da um espaço de manobra diplomática pro Brasil muito importante.

Terceiro ponto é reforçar os vínculos com os parceiros, que é a UE, que também defende a
idéia de uma maior regulação do mercado mundial, uma maior promoção de um mundo
multilateral, e isso é muito importante, um acordo desse tipo, porque reforça os dois lados, a
UE e o Mercosul, que tem essa idéia de um mundo mais organizado e mais regulado. Para a
Europa, a idéia é promover o único processo de integração, o Mercosul que tem alguma
semelhança com o dela própria.

Um reforço do multilateralismo contra as tendências unilateralistas

O Mercosul tem como horizonte uma integração profunda, regulada com políticas
macroeconômicas, políticas sociais, uma integração profunda. É o único processo de
integração no mundo hoje que tem esse objetivo, que é o objetivo da UE.

Então a UE precisa no mundo de um animal que pareça com ela, para não ficar sozinha frente
às zonas de livre comércio que estão sendo criados pelo mundo. Então desde o inicio a UE
disse que isso era um objetivo estratégico, fortalecer um animal parecido com ela naquela
região.

Obviamente, o que que é a Európa, é um parceiro que partilha sua visão de um mundo mais
regular, mais multilateral. Mas há também um interesse direto da Európa agora, sobretudo na
negociação agrícola. É que um acordo com o Mercosul vai permitir que na Organização
Mundial de Comércio, nas grandes negociações que estão para vir no ano que vem, vamos ter
uma atitude um pouco mais camarada no Mercosul em relação a UE, menos agressivo.
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Se há um acordo entre Mercosul e UE as divergências vão se manter na OMC, mas
obviamente os parceiros vão ter que discutir, coordenar posições etc, e isso é bom para a
Europa não ficar isolada na questão agrícola na OMC. Portanto do ponto de vista político
juntem a fome e a vontade de comer, o que significa um win-win para os dois lados. Daí esse
otimismo reservado que existe hoje de que pode haver um acordo antes do final de outubro.

O problema é que sendo o acordo fundamentalmente político, ele é uma contribuição para
uma melhor governança global, é neste sentido que está sendo visto pelos dois lados. Para um
reforço do multilateralismo contra as tendências unilateralistas, não só dos Estados Unidos,
mas também dos países européias que têm tendências unilateralistas e a UE na OMC onde ela
tem força, ela tem uma atitude também fundamentalmente unilaterais quando se trata de seus
interesses. Então esse acordo é também uma maneira de tentar trazer mais multilateralismo.

O problema é que para existir esse acordo tem que estar baseado numa forte e crescente
interdependência de interesses entre as duas regiões. Porque não se trata de pura retórica.
Uma dimensão política retórica sem interesses claros, uma vinculação cada vez mais forte que
esse acordo, que é fundamantalmente político tem que ser baseado num acordo econômico-
comercial. Se não houver acordo econômico e comercial toda essa arquitetura política torna se
puramente retórica e sem capacidade de expressão política, sem uma dinâmica de integração,
sem uma capacidade de compartir desenvolvimento, etc.

O acordo em termos de produtos industriais e de serviços e investimentos

Portanto quando se olha de perto as pendências comerciais e ecomômicas entre as duas
regiões na negociação, o único problema realmente difícil é a agricultura. Se olhar bem de
perto as coisas. Se pegamos todos os produtos industriais não-agrícolas, o que se chama na
linguagem NAMA - non agricultural products market access - para a UE, a UE já tem
praticamente um bom acesso ao Brasil e ao Mercosul em matéria de produtos industriais. É
claro, há tarifas ainda, relativamente importantes de doze a trinta porcento na região e é claro
que se houver um acordo nisso, uma desgravação tarifária. As indústrias europeias um pouco
“across the border” aliás, vão ganhar, vão ganhar alguma coisa, que será consistente mas não
será extraordinária. Já tem o acesso.

Com relação ao Mercosurl o acesso para produtos industriais na Europa salvo alguns produtos
com picos industriais muito fortes já está garantido. Pior ainda, a Europa tem cotas de
produtos industriais que são dadas ao Mercosul que o Mercosul não consegue preencher. Não
consegue preencher porque tem competência, não tem produtividade para isso, não sabe como
fazer isso. Tem cotas testes, p.ex., onde o Mercosul não preenche a cota quer lhe é já atribuida
para a entrada na Europa. Então vai mudar muito pouco em termos de produtos industriais
com alguns ganhos de aqui pra lá, mas sem ser uma coisa muito importante.

Em termos de serviços e investimentos, se a gente olhar para a posição negociadora da UE, a
Europa é muito pouco gulosa se a gente compara com os Estados Unidos. A única coisa que
no fundo a Europa quer é consolidar os regimes que já lhe foram atribuidos em materia de
serviços e investimentos, abrindo um pouquinho uma coisa ali, mas consolidar os regimes que
lhe foram atribuidos.
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Dentro de um quadro de um tratado para impedir, o que sempre existiu na América Latina, o
que é um problema para nós, que e voltar atrás em qualquer momento. Muda o governo,
mudam as regras, muda tudo, etc. Então a Europa o que ela quer é garantir o mínimo patamar
que já existe para o futuro. Consolidação das regras e se tiver que voltar para trás um
mecanismo que permita uma consulta e que não seja uma coisa puramente unilateral, como
nós sabemos. Vou dar simplesmente um exemplo: recentemente o governo brasileiro
introduziu um novo imposto de importação de peças muito importantes para as industrias
estabelecidas no Brasil, as industrias começaram a se adaptar a esse novo imposto, quatro
meses depois mudaram o imposto de novo. Quer dizer: não há possiblidade de planificação
para uma empresa num quadro, onde há um distúrbio legal de regulamentar tão forte. Europa
quer garantir isso.

Do ponto de vista do Mercosul, tem muitos poucos interesses ofensivos em termos de serviços
na Europa. Existem alguns, turismo, distribuição para grandes empreiteiras, que vão fazer
trabalhos de construção, mas não são grandes problemas, são coisas fundamentais. Se houver
um acordo, ele será certamente muito "Light", como se diz, nesses dois campos, terá um
desgravação tarifária etc, e o impacto será pequeno a curto prazo. Vai haver impactos setoriais
importantes, mas o impacto geral vai ser muito pequeno a curto prazo. A largo prazo os
impactos podem ser maior em termos de criar mais vínculos de investimento, criar cadeias
produtivas biregionais etc., mas isso é a prazo, vai durar um certo tempo para isso.

O problema do sétor agricultura e alimentação nas negociações

Mas na agricultura o problema é muito mais complexo. Eu vou caricaturar um pouco as duas
posições. A posição da UE no fundo é que ela quer defender e manter por mais tempo
possível, sabendo que um dia vai acabar, os fundamentos da política agrícola comum. Não
esqueçamos, a política da agrícola comum é a primeira política comum européia, tem um
papel fundamental na construção européia e continua sendo o primeiro posto orçamentário da
UE. Então ela quer manter essa coisa por mais tempo possível, os subsidíos internos e as
chamadas restituições que são de fato subsídios de exportação. Em outros termos, Europa
quer manter por mais tempo possível seu mercado fechado nesses produtos fundamentais. O
mercado europeiu agrícola não é fechado, o mercado é aberto, ele só é fechado para
determinados produtos muito específicos, que são poucos, mas que são os produtos onde o
Mercsul tem as maiores vantagens comparativas.

Do lado do Mercosul, a agricultura é o sétor onde a região tem as maiores vantagens
comparativas do mundo. Brasil sobretudo, é hoje em dia, provavelmente a maior se não a
segunda maior potência agrícola exportadora do planeta. Isso é importante, porque não é só
uma questão de terras baratas ou trabalho barato. A produtividade do Brasil vem sobretudo de
uma imensa aplicação de tecnologia de ponta na agricultura e de uma organização agrícola
muito forte. Inclusive, se o Brasil fosse um pouquinho mais eficiente no escuamento da
produção nas estradas, nos caminhos de ferro, nos portos etc, seria infinitamente mais
produtiva. A soja, que vem de Mato Grosso, que é um Estado que é no centro do Brasil, podia
baixar o seu preço de 40 % se não fosse o preço do transporte.

Então nós vemos que há aí uma capacidade enorme, é esse setor que puxa o crescimento
econômico dos países da região, que contribui de maneira fundamental pra o equilíbrio das
contas correntes e da balança comercial e que emprega em todo caso no Brasil, é o setor que
emprega 40 % da força de trabalho indireta- ou diretamente e representa 35% do produto



Negociaciones entre la EU y el MERCOSUR:
Efectos del libre mercado, de la liberalización y la privatización sobre el desarrollo y los derechos humanos

FDCL -Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile - Lateinamerika e.V., Berlin

5

Interno Bruto. Quer dizer é fundamental ter acesso a mercado para esses produtos. São esses
produtos que hoje em dia são fundamentais para esses países continuarem até o mínimo
crescimento econômico. Então é fundamental o acesso.

Para a Europa é fundamental fechar esse acesso. O Brasil e o Mercosul já são um ótimo
vendedor para a Europa. A Europa compra enormemente dessa região. Europa compra 35%
da produção do Mercosul, 40% da exportação brasileira é comprada pela Europa, o que é uma
coisa muito importante. A China está começando agora a ter um papel importante para a Soja,
mas por enquanto a Europa é o maior parceiro agrícola do Mercosul sem dúvida nenhuma.

O proteccionismo e a concorrência desleal de Europa

O problema é que o Mercosul vende para a Europa o que a gente chama de comidinha, a gente
vende matéria prima -commodities-em geral para a Europa. Porque? Porque cada vez que se
sobe um pouco mais a escala do valor agregado, a Europa coloca picos tarifários
extremamente fortes que impedem o acesso. P.ex. a soja bruta entra na Europa com
praticamente sem tarifas. O óleo de soja já tem uma tarifa enorme. Isso é uma coisa muito
interessante. O problema é que os produtos nos quais o Brasil e o Mercosul são os mais
produtivos são também os mais protegidos na Europa.

Então vou dar uma pequena lista dos produtos: carnes, bovina, suina e aves, açúcar,  Etanol
porque o alcool vem do açúcar, tabaco, leite em pó, milho e trigo, suco de laranja e frutas.
Frutas, suco de laranja da pra negociar, não é muito complicado. O complicado é carne e
açúcar. Até o trigo hoje em dia dá pra fazer alguma coisa, mas carne e açúcar é o que há de
mais conflitável.

E esses produtos são protegidos por uma série de mecanismos que vem desde cotas, tarifas,
impossibilidades para entrar ao mercado, subsídios, picos tarifários, tem todo, regras
fitosanitárias etc..Vou dar só um exemplo pra vocês que é muito conhecido. Durante um certo
tempo a Alemanha foi o maior exportador mundial de café, estanho, né, a Alemanha não
planta café. Porque? Porque a Alemanha deixava entrar o grão de café praticamente a zero,
tranformava isso em café solúvel e vendia para o mundo inteiro. Agora se a gente quisesse
exportar café solúvel para a Alemanha era impossível, porque os picos eram altos demais.
Recentemente houve um acordo que melhorou um pouquinho, mas mesmo assim.

Então a gente mostra o problema que a gente está. E a questão não é só a proteção do mercado
e os subsídios internos, mas também como combater a concorrência desleal da Europa em
matéria de exportação para terceiros mercados. Vou dar um exemplo: o açúcar feito em São
Paulo, que é a zona mais produtiva do país, custa 160 dolares a tonelada. Esse mesmo açúcar
na Europa feito de beterraba custa entre 700 até 850 dolares a tonelada, uma diferença
fundamental. O problema é que nos encontramos açúcar europeu competindo com o açúcar
brasileiro no mercado asiático mais barato do que o açúcar brasileiro. Então quem paga essa
conta? O contribuinte europeu, os tesouros europeus, por isso os brasileiros e mercosurinos
dizem, a gente pode competir com vocês, mas a gente não pode competir com o tesouro de
vocês.
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A questão dos subsídios é um problema global para o OMC

Então o problema é que a questão dos subsídios não pode ser negociada a nível bilateral UE-
Mercosul. Por uma razão simples. É que a Europa p. ex. não pode diminuir ou tirar os seus
subsídios unilateralmente com o Mercosul porque os Estados Unidos também têm subsídios, e
o Japão também tem subsídios. Então a Europa não pode dar alguma coisa ao Mercosul que
ela é obrigada a dar pro mundo inteiro e ficaria ela frente a concorrência desleal americana.

Alias é sempre o argumento que os americanos e os europeus dão pro resto do mundo. Assim:
ah não!, - enquanto o outro não fizer, a gente não faz, então ninguem faz, fica aí para o resto
da vida. Mas é verdade que a única maneira de discutir subsídios internos e subsídios de
exportação é na OMC, porque aí temos uma coisa global, geral, regras universais, que se
aplicam a todos. A única questão que resta na negociação do acordo é a questão do acesso ao
mercado, a questão das regras. Então será que a Europa vai dar algum acesso ao mercado a
produtos do Mercosul? Sim ou Não? É o que fica no acordo.

O principal problema na Europa é a França. Vocês sabem que a França é um país europeu
onde tem os lobbis agrícolas mais fortes da Europa e mais duros e inclusive onde a gente sabe
a maioria dos subsídios da PAC (Política Agrícola Comun da União Europeia) vão para
agricultores que não precisam desses subsídios, são os agricultores mais ricos que recebem os
subsidios. E a verdade é que atrás dessa posição muito dura francesa nós temos também os
países que se escondem como a Espanha, a Alemanha, os leiteiros da Bavária, os
beterrabeiros, etc.. O problema é que o Brasil, muito mais que Argentina aliás já sabe e
aceitou o fato, de que não vai ser possivel acabar completamente com subsídios. Inclusive o
próprio Brasil tem subsídios para certas produções. Não para a produção exportadora mais
para outras produções.

Transição de acordo prefenciais vinculados as negociações na OMC

A idéia central então é a idéia da reforma Fischler, da PAC. A idéia é não mais vincular os
subsidios europeus aos preços e a produção, mais sim no desenvolvimento rural e uma série
de outras coisas. Como dizem os Brasileiros em inglês: we can live with it. Isso daria, é
menos distorcível do comércio internacional. E depois da última vitória brasileira no OMC
com relação ao algodão todo mundo sabe que não será mais possível continuar mantendo esse
nível de proteção agrícola. Nem nos Estados Unidos, nem na Europa.

Portanto o problema européiu hoje é como administrar essa transição sem graves distúrbios
internos, sobretudo na França. Então vai ser cotas preferenciais, cotas de tarifa etc, etc, é mais
ou menos isso que estão propondo para o Mercosul. É uma abertura do mercado mínima com
a possibilidade de abrir um pouco mais quando se chegar na negociação do OMC.

O problema do Brasil e do Mercosul é como obter maior acesso ao mercado européu, mesmo
aceitando que vai ser relativamente modesto, muito modesto, e com a idéia de obter esse
acesso prefencial garantido a prazo na OMC. É isto que está sendo negociado hoje em
Bruxellas entre os dois lados. Mais ou menos o nível que isso é.

Em geral o acordo vai ser um two-step-approach. Tem um primeiro acessozinho com
promessas de acordo prefenciais vinculados as negociações na OMC mais tarde. O problema
é que a Europa precisa vender o que ela apresenta como imenso sacrificio. Para o conselho
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europeu, a comissão européia tem que vender isso pro conselho, particular para França, para
Alemenha, então ela precisa apresentar alguma coisa, dai a insistência européia sobre abrir
mais compras governamentais no Mercosul. Não quer muita coisa não, só quer uma pequena
coisinha só pra dizer para os governos, olham, nós também obtivemos alguma coisa contra
nossa concessão agrícola.

Por enquanto há uma barragem ideológica numa parte do Brasil, sobre compras
governamentais. Vamos ver se essa barragem furar, ou se houver uma possibilidade de ajuste,
eu acho que pode perfeitamente sair um acordo. Portanto, conclusão: se houver acordo, será
um acordo light, com impactos modestos na produção e ganhos razoáveis mais não enormes
para os dois lados. Mais ou menos é isso que vai sair. Com o pequeno problema com o
alargamento europeu tem vários mercados com Polônia, Hungria etc, que compravam
produtos do Mercosul em particular açúcar e que vão agora entrar no regime açucareiro
europeu.

Então vamos ter perdas importantes nesses países então vai haver compensações que estão
previstas aliás no GATT. Será também um two-step-approach, a two-step-agreement, um que
a gente chama de build-in-agenda, quer dizer com outras agendas de negociação, vinculadas
provavelmente a OMC, mas que serão agendas bilaterais para vincular os ganhos e terem
acessos preferenciais mais tarde. Se não houver acordo nesse quadro, e eu termino aqui, os
maiores perdedores serão os países do Mercosul.
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