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Acordo MCS-EFTA

•Conclusão do Acordo Político em 23.08.2019 (em Buenos Aires). O
acordo político ocorre quando as Partes finalizam a negociação das
principais regras do acordo. As pendências deste acordo são
apenas de temas técnicos e não dependem de decisão política.

•O Acordo segue com algumas pendências, como o capítulo de
Propriedade Intelectual, sendo que as negociações devem ser
finalizadas para que seja possível iniciar o processo das revisões
técnica e jurídica



Acordo MCS-EFTA – Tramitação para vigência do acordo no Brasil

Conclusão das 
negociações do 
Acordo: 
23.08.2019

Conclusão das 
negociações 
referente aos 
itens pendentes, 
como 
Propriedade 
Intelectual 

Fase I: Revisão 
técnica e 
jurídica dos 
textos, e 
tradução dos 
textos para os 
idiomas 
oficiais dos 
Blocos 

Fase II: 
Assinatura do 
Acordo entre 
as Partes

Fase III: No 
Brasil revisão 
interna por 
parte dos 
Ministérios 
envolvidos no 
Acordo e 
envio do 
Acordo pela 
Presidência 
da República 
para o 
Congresso

Fase IV: 
Tramitação do 
Acordo no 
Congresso 
(Câmara dos 
Deputados e 
Senado 
Federal). O 
Congresso 
possui apenas 
poder de 
aprovar ou 
reprovar o 
acordo.

Fase V: Após 
aprovação no 
Congresso, o 
Senado 
autoriza o 
Poder 

Executivo a 
ratificar o 
acordo

Ago
2019

2019 2019/
2020

2019/
2020

Fonte: Governo Brasileiro (Ministérios da Economia e das Relações Exteriores) 

20212020 2021/
2022



Acordo MCS-EFTA – linha do tempo das negociações do acordo

2000: Em dezembro, 
MCS e EFTA assinaram 
uma Declaração 
Conjunta e um Plano de 
Ação pelos quais se 
comprometeram a 
intensificar as relações 
econômicas entre os 
dois Blocos.

2015: Fase de diálogo 
exploratório entre os 
dois Blocos e consulta 
pública no Brasil 
(abertura de consulta 
aos setores Industrial e 
Agrícola)

2016: Fase de conclusão 
do Diálogo Exploratório 
em outubro, que 
resultou na adoção de 
documento intitulado 
“Overview of a Possible 
MCS-EFTA Free Trade 
Agreement”, que 
aborda as diferentes 
disciplinas que 
comporiam o Acordo 
entre as Partes.

2017-2019: Lançamento 
das negociações em 
janeiro de 2017 e a 
primeira rodada de 

negociação ocorreu entre 
13 e 16 de junho de 2017 

em Buenos Aires. 

Entre 2018 e 2019 foram 
trocadas novas ofertas, 

mas sem acesso dos dados 
pelo setor privado.

Neste período também 
ocorreram avanços nas 
negociações dos diversos 

textos do acordo. 

2019: Conclusão das 
negociações em 
23.08.2019 e anúncio 
do Acordo Político em 
Buenos Aires pelas 
autoridades dos Blocos 
Mercosul e EFTA

Fonte: Governo Brasileiro (Ministérios da Economia e das Relações Exteriores) 



Acordo Mercosul-EFTA – Acesso tarifário ao mercado de bens

Lista de Bens (geral)

MCS – irá 
liberalizar cerca 
de 97% do 
comércio com a 
EFTA em livre 
comércio ou via 
desgravação 
parcial, como 
quotas e 
preferências fixas

Período de 
desgravação 
MCS: 

cestas de 
desgravação 
linear das tarifas 
de importação 
ao longo de até 
15 anos, em 
cestas de 0, 4, 8, 
10 e 15 anos.

EFTA vai
liberalizar entre
98% e 99% dos
bens de origem
do Mercosul

Período de 
desgravação EFTA:

Bens Industriais: 
eliminação das 
tarifas de 
importação de 
forma imediata

Bens Agrícolas: 
acesso livre de 
tarifas ou por meio 
de concessões 
parciais

Fonte: Governo Brasileiro (Ministérios da Economia e das Relações Exteriores) 



Acordo Mercosul-EFTA – Acesso tarifário ao mercado de bens (geral)

Bens Industriais

•EFTA irá eliminar 100% das tarifas sobre 
bens industriais de forma imediata para 
o MCS; 

•Oferta MCS alcançou 
aproximadamente 96% do volume de 
comércio; 

Bens Agrícolas

• A oferta é individual dos países do EFTA ao
Mercosul;

• A oferta do MCS à EFTA excedeu 98% do
atual comércio bilateral;

• 100% de preferência nas cotas da OMC e as
demais são complementares (carnes de
frango e bovina, dentre outros produtos);

• Livre comércio imediato para etanol.

Fonte: Governo Brasileiro (Ministérios da Economia e das Relações Exteriores) 



Capítulos do Acordo Mercosul – EFTA

Capítulos do Acordo

Bens (comércio de bens industriais 
e agrícolas)

Barreiras Técnicas ao Comércio

Compras Governamentais 

Comércio de Serviços

Comércio e Desenvolvimento 
Sustentável

Capítulos do Acordo

Defesa Comercial

Facilitação de Comércio

Investimentos e Establishment

Medidas Sanitárias e 
Fitossanitárias

Política da Concorrência

Capítulos do Acordo

Propriedade Intelectual 

Provisões Institucionais

Regras de Origem + requisitos 
específicos de origem

Solução de Controvérsias 

A Estrutura final do acordo MCS-EFTA será definida após conclusão do exercício de revisão 
formal e jurídica do acordo. 

Fonte: Governo Brasileiro (Ministérios da Economia e das Relações Exteriores) 



Análise do Acordo Mercosul – EFTA

(resumo dos principais capítulos – informações 
recebidas até 06.09.2019)

Fonte: Governo Brasileiro e Parlamento Europeu



Análise Acordo Mercosul-EFTA

Comércio de 
Bens

Capítulo que estabelece as regras básicas que se aplicam sobre o comércio de bens
(industriais e agrícolas), reforçando uma área de livre comércio.

Obs.: Para os itens negociados e que farão parte da lista de ofertas.

Regras gerais:

- O Acordo de Livre Comércio MCS-EFTA contará com liberalização das tarifas de
importação para quase todo o comércio entre as Partes. Todas as preferências
tarifárias concedidas pelo países da EFTA serão implementadas no primeiro dia de
vigência do acordo, por isso a oferta da EFTA não se compõem por cestas de
desgravação.

- O Acordo proporcionará acesso preferencial aos principais produtos agrícolas
exportados pelo MCS, com a concessão de acesso livre de tarifas ou por meio de
concessões parciais.

- Considerando o universo agrícola e industrial, o acesso em livre comércio ou via
preferência tarifária pela Suíça e Liechtenstein alcança mais de 98% das importações
originárias do MCS, e no caso de Noruega e Islândia, mais de 99% das importações.

Fonte: Governo Brasileiro (Ministérios da Economia e das Relações Exteriores) 



Análise Acordo Mercosul-EFTA

Regras de 
Origem

O capítulo disciplina os requerimentos gerais sobre a aplicação de origem no
comércio entre os Blocos.

Requisitos específicos de origem seguem, em geral, o acordo Mercosul –União
Europeia.

Autocertificação e acumulação de origem estendida (permite aos países do Mercosul
e da EFTA acumular insumos de terceiros países não-membros desde que tenham
acordos com o Mercosul e a EFTA) estão contemplados no acordo.

Regras gerais:

- O Acordo prevê regras de origem modernas para facilitar o comércio entre MCS e EFTA
e está convergente, em sua maior parte com as regras acordadas entre o Mercosul e a
União Europeia.

- Acordadas regras que contribuem para a maior integração da economia brasileira às
cadeias de valor bilaterais, regionais e globais. As regras negociadas ampliarão o acesso
do Brasil a insumos tecnológicos a preços mais competitivos.

- Prevê sistema híbrido de certificação, com possibilidade de autocertificação ou
Certificado de Origem tradicional, dando liberdade de escolha aos governos.

- Permite a acumulação bilateral de origem e adicionalmente, o acordo inova ao incluir
uma cláusula de acumulação estendida, a partir da qual os países negociarão a
aplicabilidade e condições necessárias à sua utilização.

- Negociados requisitos específicos de origem (REOs) para todos os produtos, em linha
com os mais recentes acordos de livre comércio firmados no mundo. No caso das regras
de valor, foram flexibilizadas entre 5 e 10 pontos percentuais as regras de origem vigentes
em outros acordos do MCS. As características, de maior ou menor flexibilidade, variam de
setor a setor.

Fonte: Governo Brasileiro (Ministérios da Economia e das Relações Exteriores) 



Análise Acordo Mercosul-EFTA

Barreiras 
Técnicas

O Capítulo reforça o acordo da OMC, prevê mecanismos de consultas e princípios
para a elaboração de regulamentos, padrões, procedimentos de avaliação da
conformidade, rotulagem e etiquetagem, e prevê iniciativas facilitadoras de comércio.
Em caso de iniciativas facilitadoras com a UE, é possível estender o arranjo aos países
da EFTA.

Regras gerais:

- O Acordo estabelece disciplinas que vão além da OMC e consolidam uma agenda
de boas práticas regulatórias que o Brasil vem implementando nos últimos anos,
particularmente no âmbito do projeto de acessão à OCDE.

- Inserida no Acordo, a disciplina de Iniciativas Facilitadoras de Comércio (IFC).
Mecanismo dinâmico e flexível, com abordagem caso a caso, podendo ser acionado
ao longo da vigência do acordo. Por meio deste mecanismo, será possível buscar
harmonização com normas internacionais relevantes e reconhecimento de resultados
de procedimentos de avaliação da conformidade, como por exemplo, ensaios
laboratoriais.

- Previsão de cooperação técnica em uma ampla gama de aspectos regulatórios e de
aumento da capacidade institucional dos envolvidos, bem como previsão de
mecanismos de consulta técnica, com prazo de 60 dias para respostas, acerca de
medidas que dificultam o comércio bilateral.

- Estabelece dispositivos sobre etiquetagem e rotulagem, com vistas a trazer maior
previsibilidade e evitar atrasos indevidos na aprovação, registro e certificação.
Facilitará o uso de rotulagem suplementar e adesivos destacáveis e de informações
tais como símbolos, nomenclaturas, gráficos e idiomas.

Fonte: Governo Brasileiro (Ministérios da Economia e das Relações Exteriores) 



Análise Acordo Mercosul-EFTA

Compras 
Governamentais

O capítulo de compras governamentais entre MCS-EFTA segue o modelo adotado na
negociação com a União Europeia. O acordo vai aumentar a concorrência em
licitações públicas e irá proporcionar o uso mais eficiente dos recursos públicos,
garantindo padrão internacional de regras de transparência.

O Governo Brasileiro vislumbra ganhos significativos para a administração pública nas
contratações de diversos serviços profissionais, como arquitetura, engenharia,
planejamento urbano, entre outros. Na área de bens, a expectativa é com ganhos na
compra de produtos para o setor de saúde.

Regras gerais:

- Em linha com o que foi acordado com a União Europeia, o Brasil ofertou à EFTA, sob
condição de reciprocidade, acesso às suas concessões de obras públicas.

- Foram salvaguardadas políticas públicas em desenvolvimento tecnológico, saúde
pública, promoção das micro e pequenas empresas e segurança alimentar.

Fonte: Governo Brasileiro (Ministérios da Economia e das Relações Exteriores) 



Análise Acordo Mercosul-EFTA

Comércio de 
Serviços

No Capítulo de Serviços, os dispositivos principais estão em linha com as disciplinas da
OMC, já adotadas por ambos os Blocos. O acordo reconhece o direito de regulamentar
dos Estados para alcançar objetivos legítimos de políticas públicas; define categorias de
técnicos e pessoas de negócios que podem exercer temporariamente atividade
econômica no território do outro Bloco; e estabelece princípios sobre transparência,
padrões técnicos e licenciamento na adoção de regulamentos.

Regras gerais:

- Fazem parte do capítulo disciplinas setoriais sobre serviços financeiros e de
telecomunicações.

- Os sócios do MCS apresentaram listas nacionais de compromissos de acesso a mercado
tanto para serviços como para investimentos em geral (nas listas de compromissos, cada
parte estabelece quais atividades econômicas e em quais condições podem atuar as
empresas, investidores e prestadores de serviços da outra parte).

- Setores de maior sensibilidade política, como saúde e educação, não foram objeto de
compromissos pelo Brasil. Por sua vez, as limitações existentes na legislação e nos marcos
regulatórios vigentes para setores estratégicos, como mineração e atividades relacionadas à
exploração de petróleo e derivados, encontram-se adequadamente refletidas nos
compromissos do Brasil.

- A lista brasileira reflete a legislação vigente no país em setores representativos, como
telecomunicações, serviços financeiros, construção, engenharia, arquitetura, publicidade,
serviços de distribuição, comércio varejista, consultoria e serviços de informática.

- Pela primeira vez em um acordo extrarregional, o MCS adota normas relativas à facilitação
de investimentos, com procedimentos para o diálogo institucional entre governos e setor
privado de ambas as partes na identificação de oportunidades de negócios, esclarecimento
sobre exigências regulatórias e superação de entraves burocráticos para estabelecimento e
funcionamento de empresas.

Fonte: Governo Brasileiro (Ministérios da Economia e das Relações Exteriores) 



Análise Acordo Mercosul-EFTA

Comércio e 
Desenvolvimento 
Sustentável

O Capítulo tem por objetivo reiterar o compromisso das Partes na proteção das
condições de trabalho e do meio ambiente. Consagra o respeito aos princípios
fundamentais da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e os objetivos de
desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, de acordo com as capacidades
nacionais das Partes.

Regras Gerais:

- O capítulo trata de temas como mudança do clima, inclusive a observação do
Acordo de Paris e proteção da biodiversidade. O capítulo enseja a cooperação e a
troca de informações e prevê foro para participação da sociedade civil. O capítulo
não está associado às sanções do mecanismo de solução de controvérsias do acordo.

Fonte: Governo Brasileiro (Ministérios da Economia e das Relações Exteriores) 



Análise Acordo Mercosul-EFTA

Defesa 
Comercial e 
Solução de 
Controvérsia 

O Acordo garante o direito dos países do MCS e da EFTA adotarem as medidas de
defesa comercial previstas na OMC (medidas antidumping, medidas compensatórias e
salvaguardas globais), além, de prever algumas disposições WTO Plus, a maior parte
das quais visa aumentar a transparência nesses procedimentos.

Regras gerais:

- O Acordo permite o uso de salvaguardas bilaterais, para que os países possam
proteger-se de surtos de importação decorrentes do processo de liberalização
birregional. Eventuais medidas aplicadas poderão vigorar por até 02 anos, prorrogáveis
por mais 01 ano, mediante procedimentos de revisão.

- O capítulo de solução de controvérsia amplia os mecanismos à disposição do Brasil
para a resolução de disputas comerciais com a EFTA. Fica preservado o direito de
recurso aos mecanismos da OMC.

- A prerrogativa de escolher qual foro utilizar, se o da OMC ou se o mecanismo previsto
no acordo é da parte que inicia a controvérsia. Uma vez solicitado o estabelecimento
de um Painel em um dos dois foros, a escolha se torna definitiva e não é mais possível
litigar a mesma controvérsia em foro alternativo.

Fonte: Governo Brasileiro (Ministérios da Economia e das Relações Exteriores) 



Análise Acordo Mercosul-EFTA

Facilitação de 
Comércio

O capítulo disciplina questões aduaneiras e de facilitação de comércio para que os
processos de exportação e importação sejam mais céleres (redução de burocracia
nos procedimentos operacionais e documentais).

Segue o Acordo da OMC, simplifica procedimentos aduaneiros e limita a possibilidade
de criar novas taxas e encargos.

Regras gerais:

- Os compromissos assumidos alcançaram além das Aduanas, os demais órgãos
governamentais atuantes no comércio exterior, sendo que tais compromissos têm por
base os princípios de transparência, eficiência e simplificação dos procedimentos
relacionados aos trâmites de importação, exportação e trânsito, o que vai significar
prazos e custos mais baixos para os operadores.

- Existem compromissos importantes relativos a bens perecíveis, que possibilitarão
despacho mais ágil e proporcionarão ganhos aos exportadores brasileiros.

- O texto também prevê a possiblidade de negociação de acordos de
reconhecimento mútuo de programas de Operador Econômico Autorizado, além de
prever amplo escopo de cooperação, que poderá abranger o intercâmbio de
melhores práticas em diversos temas afetos a facilitação do comércio, como
cooperação entre órgãos de fronteira, implementação de guichês únicos de comércio
exterior e segurança da cadeia de suprimentos.

Fonte: Governo Brasileiro (Ministérios da Economia e das Relações Exteriores) 



Análise Acordo Mercosul-EFTA

Medidas 
Sanitárias e 
Fitossanitárias 

(SPS)

O capítulo SPS estabelece mecanismos que vão promover conhecimento mútuo e
previsibilidade na atuação das autoridades dos Membros, por meio de compromissos
de consulta, cooperação e transparência.

Regras gerais:

- O Acordo consolidou mecanismos presentes na legislação brasileira, como a
possibilidade de que a Parte importadora avalie o sistema oficial de controle sanitário
ou fitossanitário da Parte exportadora como método de habilitação de
estabelecimentos. Tendo em vista a estreita relação entre EFTA e UE, foi incluída
cláusula de nação mais favorecia para possibilitar a extensão do tratamento dado à
UE ou a seus Estados membros à EFTA.

- Negociado capítulo sobre diálogos em temas específicos para cooperação, com o
objetivo de estabelecer troca de informações entre MCS e EFTA sobre novos assuntos
relacionados ao agronegócio, tais como bem-estar animal; biotecnologia agrícola;
combate à resistência antimicrobiana (AMR) e estabelecimento de limites máximos de
resíduos (LMRs).

Fonte: Governo Brasileiro (Ministérios da Economia e das Relações Exteriores) 



Análise Acordo Mercosul-EFTA

Política da 
Concorrência 

O capítulo de concorrência reafirma o compromisso do MCS e da EFTA de combater
práticas anticompetitivas, como a formação de cartéis, sempre respeitando o devido
processo legal.

Regras gerais:

- O acordo prevê cooperação entre as autoridades dos dois Blocos, o que vai
contribuir para o fortalecimento das instituições dedicadas à defesa da concorrência.

Fonte: Governo Brasileiro (Ministérios da Economia e das Relações Exteriores) 



Análise Acordo Mercosul-EFTA

Propriedade 
Intelectual

O capítulo de PI de forma geral, reafirma os compromissos assumidos e consolidam
padrões internacionais que já orientam a legislação doméstica dos dois Blocos, como
a proteção de Marcas, Direito de Autor, Desenhos Industriais e Segredos Comerciais.
Ficam preservadas todas as flexibilidades previstas no Acordo sobre Medidas de
Propriedade Intelectual relacionadas a Comércio da OMC (TRIPS) em relação a
Patentes e informações não divulgadas (que trata da proteção dos dados de testes
clínicos exigidos para o lançamento de remédios e defensivos agrícolas).

Regras gerais:

- Negociado um apêndice que trata do reconhecimento mútuo de Indicações
Geográficas (IGs) dos Estados Parte. A definição das listas de IGs a serem protegidas
pelas Partes ainda não foi finalizada e tem previsão para conclusão em dezembro de
2019. Deverão ser protegidas IGs de produtos típicos do Brasil, tais como: “Cachaça”,
queijo ‘Canastra”, vinhos e espumantes do “Vale dos Vinhedos” e o “Capim Dourado
do Jalapão”.

Fonte: Governo Brasileiro (Ministérios da Economia e das Relações Exteriores) 



Acordo MCS-EFTA – próximos passos após a conclusão das negociações

01

•Após o anúncio político e conclusão das negociações relacionadas aos temas pendentes: serão
feitas as revisões técnica e jurídica do acordo e realizada a tradução do texto nas línguas oficiais
das Partes. No Brasil, o Ministério das Relações Exteriores realizará também a revisão dos aspectos
jurídicos e formais.

02

•Quando o texto do acordo estiver devidamente revisado e traduzido, ele estará pronto para
assinatura. As Partes estabelecem a data para assinatura formal do acordo.

03

•Após a assinatura, a Presidência da República encaminha o acordo para o Congresso Nacional,
para apreciação pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Se aprovado, o Senado
autoriza o Poder Executivo a ratificar o acordo. No que se refere à EFTA, o acordo é encaminhado
para votação nos Parlamentos dos Estados Parte do Bloco (no caso de Liechtenstein o processo
segue para tramitação no Parlamento da Suíça – aprovação é feita junto com a Suíça).

04

•O Acordo entra em vigência após a aprovação pelos Parlamentos dos países do EFTA e a
ratificação pelos países do MERCOSUL.

•Obs.: Foi acordada a possibilidade de que o Acordo entre em vigor em base bilateral, ou seja, à
medida que for ratificado e notificado por cada um dos países do MCS e da EFTA.

Fonte: Governo Brasileiro (Ministérios da Economia e das Relações Exteriores) 
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