
Área de Comérc io  Ex ter io r

A C O R D O  D E  A S S O C I A Ç Ã O  M E R C O S U L - U N I Ã O  
E U R O P E I A

06-agosto-2019



Acordo MCS-UE

•Negociações concluídas em 28.06.2019 (em 
Bruxelas)

•O Acordo de Associação entre MCS-UE inclui três
pilares: diálogo político, cooperação e livre
comércio



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

Fonte: Governo Brasileiro (Itamaraty)

1995:
Assinatura do 
Acordo-
Quadro de 
Cooperação 
Interregional 
Mercosul-
União 
Europeia.

1999: Anúncio 
na Cúpula 
Mercosul-
União 
Europeia o 
objetivo de 
iniciar as 
negociações 
do acordo. 

2000-2004: 
Fase I das 
negociações 
(elaboração 
de textos 
negociadores 
e troca de 
ofertas de 
compromissos 
tarifários. As 
Partes 
consideraram 
insatisfatórias 
as ofertas).

2010:
Relançamento 
das 
negociações 
do acordo.

2010-2012:
Fase II das 
negociações 
(progresso dos 
textos 
negociadores 
e no Brasil 
abertura de 
consulta 
pública para 
consulta aos 
Setores 
Agrícola e 
Industrial).

2016-2019: Fase III das 
Negociações (em maio de 
2016 troca de ofertas em 
bens, serviços e compras 
governamentais. Entre 2017 
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 28.06.2019 
e anúncio em 
Bruxelas pelos 
Ministros do 
Mercosul e 
Comissários 
da UE.



Acordo Mercosul-União Europeia – Acesso tarifário ao mercado de bens

Lista de Bens (geral)

MCS irá  
liberalizar 91% 
dos bens de 
origem da UE 
(em termos de 
linhas tarifárias 
91%)

Período de 
desgravação 
MCS: 

10 anos para 
maior parte dos 
produtos (15 
anos reservado 
para itens 
considerados 
sensíveis)

UE vai liberalizar
92% dos bens de
origem do
Mercosul (em
termos de linhas
tarifárias 95%)

Período de 
desgravação UE:

10 anos

Fonte: Governo Brasileiro e Parlamento Europeu



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

Bens Industriais

• UE irá eliminar 100% das tarifas sobre 
bens industriais; 

• MCS irá eliminar 91% das tarifas 
para bens industriais; 

• Bens de Consumo: oferta do 
Mercosul (88% da cobertura de 
comércio e 87% das linhas 
tarifárias).

Bens Agrícolas
• Os direitos serão gradualmente eliminados

em 94% das linhas tarifárias das exportações
agro-alimentares da UE. Estas linhas
correspondem a 96% da cobertrua de
comércio das exportações dos produtos
agrícolas da UE;

• UE irá liberalizar 82% das importações
agrícolas, ficando as importações
remanescentes sujeitas a compromissos de
liberalização parcial, incluindo quotas
tarifárias para produtos mais sensíveis;

• Bens com quotas para o MCS: carne bovina,
carne de aves, carne de porco, açúcar,
etanol, arroz, mel entre outros ‘poucos’ itens
(19% das linhas tarifárias com cotas fixas).

Fonte: Governo Brasileiro e Parlamento Europeu



Principais temas divulgados pelas autoridades do Brasil e do Bloco Europeu em 02.07.2019

Facilitação de Comércio

Mercosul e UE vão aplicar procedimentos
modernos e sempre que possível
automatizados para a liberação eficiente e
acelerada de mercadorias, recorrendo à
gestão de risco e com envio antecipado
de documentação para acelerar a
liberação.

Barreiras Técnicas ao Comércio

Mercosul e UE negociaram um capítulo
progressista e prospectivo sobre os
Obstáculos Técnicos ao Comércio (TBT),
com base nas obrigações do Acordo TBT
da OMC.

O objetivo do capítulo é facilitar o
comércio, eliminando as barreiras
desnecessárias e criando condições para
maior convergência em normas e
regulamentos técnicos.

Convergência Regulatória

As Partes concordaram em seguir a
definição de organizações internacionais
para padronização de normas e menção
específica às seguintes organizações
internacionais: ISO, IEC(bens eletro e
eletrônicos), ITU (telecomunicações) e
Codex Alimentarius.

Serviços

O acordo proporcionará novas
oportunidades significativas para as
empresas prestarem serviços e
estabelecerem pontos de apoio em ambos
os lados do Atlântico, mesmo em setores
fechados até agora, como serviços
marítimos.

Fonte: Governo Brasileiro e Parlamento Europeu



Principais temas divulgados pelas autoridades do Brasil e do Bloco Europeu em 02.07.2019

Propriedade Intelectual

O capítulo inclui disposições abrangentes
que abordam todo o espectro de direitos
de propriedade intelectual, incluindo
direitos autorais, marcas comerciais,
desenhos industriais, entre outros.

Indicações Geográficas

355 nomes UE-IG de produtos alimentares,
vinhos e bebidas serão protegidos no
Mercosul a um nível comparável ao da
União Europeia e UE protegerá 220 IG do
Mercosul.

Comércio e Desenvolvimento Sustentável

A base é a premissa de que o aumento do
comércio não deve ocorrer às custas do
meio ambiente ou das condições de
trabalho. Pelo contrário, o desenvolvimento
sustentável deve ser promovido.

Pequenas e médias empresas

O acordo reconhece que em comparação 
com as grandes empresas, as PMEs têm 
menos recursos para superar os desafios de 
participar do comércio internacional e de 
investimentos. Por conseguinte, o acordo 
reflete a determinação das Partes em 
apoiar o crescimento e desenvolvimento 
das PMEs e a sua capacidade de se 
beneficiar das oportunidades criadas pelo 
acordo.

Fonte: Governo Brasileiro e Parlamento Europeu



Capítulos do Acordo Mercosul – União Europeia

Fonte: Governo Brasileiro e Parlamento Europeu

Capítulos do Acordo

Bens (anexos sobre vinhos/destilados e 
setor automotivo)

Aduanas e Facilitação de Comércio + 
protocolo de assistência administrativa 
mútua em matéria aduaneira

Barreiras Técnicas ao Comércio

Compras Governamentais 

Comércio de Serviços

Comércio e Desenvolvimento 
Sustentável

Capítulos do Acordo

Defesa Comercial e Salvaguardas 
Globais + Salvaguardas Bilaterais

Diálogos

Empresas Estatais

Medidas Sanitárias e Fitossanitárias

Pequenas e Médias Empresas

Política da Concorrência

Capítulos do Acordo

Regras de Origem + requisitos 
específicos de origem

Solução de Controvérsias 

Subsídios

Transações Correntes e Movimento de 
Capitais

Transparência

Cláusulas Antifraude e de Integração 
Regional



Análise do Acordo Mercosul – União Europeia

(resumo dos principais capítulos – informações 
recebidas até 31.07.2019)

Fonte: Governo Brasileiro e Parlamento Europeu



Análise Acordo Mercosul-União Europeia

Fonte: CNI (Parlamento Europeu e Itamaraty)

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.

O capítulo reforça pontos do Acordo de Facilitação de Comércio da OMC,
ênfase aos encargos e taxas e isso poderá auxiliar o Brasil na redução de taxas
cobradas no Mercosul (como as taxas aplicadas por Argentina e Uruguai). As
taxas consular (Uruguai) e de estatísticas (Argentina) serão eliminadas para as
importações da UE.

Regras gerais:

- Em caso de redução da tarifa inferior ao do cronograma de desgravação, a
nova tarifa deverá ser considerada como base.

- Previsão de após 03 anos de vigência do acordo, os Blocos vão ter a
possibilidade de discutir a melhoria de acesso.

- Reforça decisões da Reunião Ministerial de Nairóbi de proibição do uso de
subsídios à exportação, inclusive para bens agrícolas.

- Países não poderão adotar tarifas ou encargos de qualquer natureza às suas
exportações após 03 anos de vigência do acordo (impacto maior na Argentina)

- Transparência na operação de empresas comerciais estatais

- Não menciona acesso a bens remanufaturados, o que contribui para não
agravar a competição com produtos europeus



Análise Acordo Mercosul-União Europeia

Fonte: CNI (Parlamento Europeu e Itamaraty)

Regras de 
Origem

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

Mudança importante para as empresas: declaração de origem deverá ser feita
pelo exportador no máximo em 05 anos após a entrada em vigor do acordo. E a
investigação de origem deverá ser feita pelas autoridades do país exportador.

Regras gerais:

- Prevê acumulação de origem bilateral somente entre os Blocos.

- Após 05 cinco anos do acordo em vigência, a declaração de origem deverá
ser feita pelo próprio exportador (não mais pelas Entidades Autorizadas, como as
Federações de Indústria)

- Exportador que emite a declaração deverá manter cópia por ao menos 03
anos e o exportador deve estar preparado para, a qualquer momento,
apresentar informações requisitadas pelas autoridades aduaneiras.

- As autoridades de MCS e UE devem assistir umas às outras checando a
autenticidade dos documentos emitidos pelos exportadores. Cita Protocolo de
Assistência Mútua em matéria aduaneira para prevenir, combater e investigar
violações nas autodeclarações emitidas pelos exportadores. A parte importadora
pode aplicar medidas de precaução ao produto, negando preferência durante
a investigação.

- Medidas administrativas e sanções devem ser impostas
às empresas que elaborarem documentos com informações incorretas com a
finalidade de obter preferências.



Análise Acordo Mercosul-União Europeia (Regras de Origem do Setor de HPPC)

Fonte: CNI (Parlamento Europeu e Itamaraty)

Código Sistema 

Harmonizado
Descrição Proposta inical do Bloco Europeu (nov/2016)

Proposta da regra apresentada pelo Setor de HPPC 

(set/2017)

Regra negociada pelo Governo Brasileiro 

(regra definida nas negociações de 2019)

Chapter 33
Essential oils and resinoids; perfumery, cosmetic 

or toilet preparations; except for:

Manufacture from materials of any sub heading, 

except that of the product  

OR Manufacture in which a chemical reaction, a 

mixture, a blend, purification, a change in particle 

size, standard materials, isomer separation  or a 

biotechnological process is made [Introductory 

Notes]  OR   

Manufacture in which the value of all the materials 

used does not exceed 50%  of the ex-work price of 

the product

Manufacture from materials of any heading, except 

that of the product. However, materials of the 

same heading as the product may be used, 

provided that their total value does not exceed 

20% of the ex-works price of the product   

OR   

Manufacture in which the value of all the materials 

used does not exceed 50% of the ex-works price of 

the product

3303 Perfumes and toilet waters

Manufacture from materials of any sub heading, 

except that of the product  

OR Manufacture in which a chemical reaction, a 

mixture, a blend, purification, a change in particle 

size, standard materials, isomer separation  or a 

biotechnological process is made [Introductory 

Notes]  

OR   Manufacture in which the value of all the 

materials used does not exceed 50%  of the ex-work 

price of the product 

Manufacture from materials of any heading, except 

that of the product      OR     Manufacture in which 

the value of all materials used does not exceed 50% 

of the ex-works price of the product.

CTSH; or

A chemical reaction or biotechnological 

processing is undergone; or

Mixing and blending is undergone, 

provided that the value of all the non-

originating materials used does not 

exceed 70% of the EXW of the product; or

MaxNOM 50% (EXW).

3304 to 3307

Beauty or make-up preparations and 

preparations for the care of the skin (other than 

medicaments); Preparations for use on the hair; 

Preparations for oral or dental hygiene; yarn 

used to clean between the teeth, in individual 

retail packages; Pre-shave, shaving or 

aftershave preparations, personal deodorants, 

bath preparations, depilatories and other 

perfumery, cosmetic or toilet preparations; 

prepared room deodorizers

Manufacture from materials of any sub heading, 

except that of the product  

OR Manufacture in which - a chemical reaction, a 

mixture, a blend, purification, a change in particle 

size, standard materials, isomer separation  or a 

biotechnological process is made [Introductory 

Notes]  

OR   Manufacture in which the value of all the 

materials used does not exceed 50%  of the ex-work 

price of the product

Manufacture from materials of any heading, except 

that of the product      OR     Manufacture in which 

the value of all materials used does not exceed 50% 

of the ex-works price of the product.

CTH; or

MaxNOM 50% (EXW).



Análise Acordo Mercosul-União Europeia (Regras de Origem do Setor de HPPC)

Fonte: CNI (Parlamento Europeu e Itamaraty)

Código Sistema 

Harmonizado
Descrição Proposta inicial do Bloco Europeu (nov/2016)

Proposta da regra apresentada pelo Setor de HPPC 

(set/2017)

Regra negociada pelo Governo Brasileiro 

(regra definida nas negociações de 2019)

Chapter 34

Soap, organic surface-active agents, washing 

preparations, lubricating preparations, artificial 

waxes, prepared waxes, polishing or scouring 

preparations, candles and similar articles, 

modelling pastes, "dental waxes" and dental 

preparations with a basis of plaster; except for:

Manufacture from materials of any sub heading, 

except that of the product  

OR Manufacture in which a chemical reaction, a 

mixture, a blend, purification, a change in particle 

size, standard materials, isomer separation  or a 

biotechnological process is made  [Introductory 

Notes]       

OR   Manufacture in which the value of all the 

materials used does not exceed 50%  of the ex-work 

price of the product

Manufacture from materials of any heading, except 

that of the product. However, materials of the 

same heading as the product may be used, 

provided that their total value does not exceed 

20% of the ex-works price of the product       

OR   

Manufacture in which the value of all the materials 

used does not exceed 40% of the ex-works price of 

the product

CTSH; or

A chemical reaction or biotechnological 

processing is undergone; or

MaxNOM 50% (EXW).

3401.11 – 3401.20

Soap, organic surface-active agents, washing 

preparations, lubricating preparations, artificial 

waxes, prepared waxes, polishing or scouring 

preparations, candles and similar articles, 

modelling pastes, "dental waxes" and dental 

preparations with a basis of plaster

Manufacture from materials of any sub heading, 

except that of the product  

OR Manufacture in which - a chemical reaction, a 

mixture, a blend, purification, a change in particle 

size, standard materials, isomer separation  or a 

biotechnological process is made [Introductory 

Notes]       

OR   Manufacture in which the value of all the 

materials used does not exceed 50%  of the ex-work 

price of the product

Manufacture from materials of any heading, except 

that of the product. However, materials of the 

same heading as the product may be used, 

provided that their total value does not exceed 

20% of the ex-works price of the product OR 

Manufacture in which the value of all the materials 

used does not exceed 50% of the ex-works price of 

the product

CTSH; or

A chemical reaction or biotechnological 

processing is undergone; or

MaxNOM 50% (EXW).

3401.30

Organic surface-active products and 

preparations for washing the skin, in the form of 

liquid or cream and put up for retail sale, 

whether or not containing soap

Manufacture from materials of any sub heading, 

except that of the product  

OR Manufacture in which - a chemical reaction, a 

mixture, a blend, purification, a change in particle 

size, standard materials, isomer separation  or a 

biotechnological process is made [Introductory 

Notes]       

OR   Manufacture in which the value of all the 

materials used does not exceed 50%  of the ex-work 

price of the product

Manufacture from materials of any heading, except 

that of the product. However, materials of the 

same heading as the product may be used, 

provided that their total value does not exceed 

20% of the ex-works price of the product OR 

Manufacture in which the value of all the materials 

used does not exceed 50% of the ex-works price of 

the product

CTH; or

A chemical reaction or biotechnological 

processing is undergone; or

MaxNOM 50% (EXW).



Análise Acordo Mercosul-União Europeia (Regras de Origem do Setor de HPPC)

Fonte: CNI (Parlamento Europeu e Itamaraty)

Código Sistema 

Harmonizado
Descrição Proposta inicial do Bloco Europeu (nov/2016)

Proposta da regra apresentada pelo Setor de HPPC 

(set/2017)

Regra negociada pelo Governo Brasileiro 

(regra definida nas negociações de 2019)

3402

Organic surface-active agents (other than 

soap); surface-active preparations, washing 

preparations (including auxiliary washing 

preparations) and cleaning preparations, 

whether or not containing soap, other than 

those of heading 3401

Manufacture from materials of any sub heading, 

except that of the product  

OR Manufacture in which - a chemical reaction, a 

mixture, a blend, purification, a change in particle 

size, standard materials, isomer separation  or a 

biotechnological process is made [Introductory 

Notes]       

OR   Manufacture in which the value of all the 

materials used does not exceed 50%  of the ex-work 

price of the product

Manufacture from materials of any subheading, 

except that of the product, and in which the value 

of all materials used does not exceed 40% of the ex-

works price of the product

CTSH; or

A chemical reaction or biotechnological 

processing is undergone; or

MaxNOM 50% (EXW).

Chapter 40 (HS 6 - 

4014.10)
Rubber and articles thereof; except for:

Manufacture from materials of any heading, except 

that of the product OR Manufacture in which the 

value of all the materials used does not exceed 50% 

of the ex-works price of the product

 Manufacture from materials of any heading, 

except that of the product

CTH; or

MaxNOM 50% (EXW).

4818

Toilet paper and similar paper, cellulose 

wadding or webs of cellulose fibres, of a kind 

used for household or sanitary purposes, in rolls 

of a width not exceeding 36cm, or cut to size or 

shape; handkerchiefs, cleansing tissues, towel, 

except for:

Manufacture from materials of any heading, except 

that of the product

Manufacture from materials of any heading, except 

that of the product and Manufacture in which the 

value of all the materials used does not exceed 50% 

of the ex-works price of the product

CTH; or

MaxNOM 50% (EXW).

4818.10 Toilet paper
Manufacture from paper-making materials of 

Chapter 47

Manufacture from materials of any heading, except 

that of the product and Manufacture in which the 

value of all the materials used does not exceed 50% 

of the ex-works price of the product

CTH; or

MaxNOM 50% (EXW).



Análise Acordo Mercosul-União Europeia (Regras de Origem do Setor de HPPC)

Fonte: CNI (Parlamento Europeu e Itamaraty)

Código Sistema 

Harmonizado
Descrição Proposta inicial do Bloco Europeu (nov/2016)

Proposta da regra apresentada pelo Setor de HPPC 

(set/2017)

Regra negociada pelo Governo Brasileiro 

(regra definida nas negociações de 2019)

Chapter 56

Wadding, felt and non-wovens; special yarns; 

twine, cordage, ropes and cables and articles 

thereof; except for:

Spinning of natural fibres

or Extrusion of man-made fibres combined with 

spinning

Manufacture from materials of any heading, except 

that of the product.

Spinning of natural fibres; or

Extrusion of man-made fibres combined 

with spinning; or

Flocking combined with dyeing or printing; 

or

Coating, flocking, laminating, or 

metalizing combined with at least two 

other main preparatory or finishing 

operations (such as calendering, shrink-

resistance processes, heat setting, 

permanent finishing) provided that the 

value of all the non-originating materials 

used does not exceed 50% of the EXW of 

the product.

5601

Wadding of textile materials and articles 

thereof; textile fibres, not exceeding 5 mm in 

length (flock), textile dust and mill neps.

Spinning of natural fibres

or Extrusion of man-made fibres combined with 

spinning

or Flocking combined with dyeing or printing

or Coating, flocking, laminating, or metalizing 

combined with at least two other main preparatory 

or finishing operations (such as calendering, shrink-

resistance processes, heat setting, permanent 

finishing) provided that the value of all the 

materials used does not exceed 50% of the ex-works 

price of the product

Manufacture from materials of any heading, except 

that of the product.

Spinning of natural fibres; or

Extrusion of man-made fibres combined 

with spinning; or

Flocking combined with dyeing or printing; 

or

Coating, flocking, laminating, or 

metalizing combined with at least two 

other main preparatory or finishing 

operations (such as calendering, shrink-

resistance processes, heat setting, 

permanent finishing) provided that the 

value of all the non-originating materials 

used does not exceed 50% of the EXW of 

the product.

Chapter 82

Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of 

base metal; parts thereof of base metal; except 

for:

Manufacture from materials of any heading, except 

that of the product

Manufacture from materials of any heading, except 

that of the product

CTH; or

MaxNOM 50% (EXW).

8214 (HS 6 - 8214.20)

Other articles of cutlery (for example, hair 

clippers, butchers' or kitchen cleavers, choppers 

and mincing knives, paper knives); manicure or 

pedicure sets and instruments (including nail 

files)

Manufacture from materials of any heading, except 

that of the product. However, handles of base 

metal may be used

Manufacture from materials of any heading, except 

that of the product

CTH; or

MaxNOM 50% (EXW).



Análise Acordo Mercosul-União Europeia (Regras de Origem do Setor de HPPC)

Fonte: CNI (Parlamento Europeu e Itamaraty)

Código Sistema 

Harmonizado
Descrição Proposta inicial do Bloco Europeu (nov/2016)

Proposta da regra apresentada pelo Setor de HPPC 

(set/2017)

Regra negociada pelo Governo Brasileiro 

(regra definida nas negociações de 2019)

Chapter 96 Miscellaneous manufactured articles; except for:
Manufacture from materials of any heading, except 

that of the product

Manufacture from materials of any heading, except 

that of the product

CTH; or

MaxNOM 50% (EXW).

9603

Brooms and brushes (except for besoms and the 

like and brushes made from marten or squirrel 

hair), hand-operated mechanical floor 

sweepers, not motorized, paint pads and rollers, 

squeegees and mops

Manufacture in which the value of all the materials 

used does not exceed 50% of the ex-works price of 

the product

Manufacture in which the value of all the materials 

used does not exceed 50% of the ex-works price of 

the product

CTH; or

MaxNOM 50% (EXW).

OBS.:

CTH: means manufacture from non-originating materials of any heading, except that of the product, or a change to the Chapter, heading or subheading 

from any other heading; this means that all non-originating materials used in the manufacture of the product must undergo a change in tariff classification at 

the 4-digit level (i.e. a change in heading) of the Harmonized System. 

CTSH: means manufacture from non-originating materials of any subheading, except that of the product, or a change to the Chapter, heading or subheading 

from any other subheading; this means that all non-originating materials used in the manufacture of the product must undergo a change in tariff classification 

at the 6-digit level (i.e. a change in sub-heading) of the Harmonized System. 



Análise Acordo Mercosul-União Europeia

Fonte: CNI (Parlamento Europeu e Itamaraty)

Aduana e 
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).

Reforça provisões de transparência do Acordo de Facilitação de Comércio (AFC) da
OMC (não define prazos para liberação de mercadorias e solução de consultas, como
no acordo TPP).

Enfoque no capítulo para que os países do Mercosul façam o cumprimento dos temas
pendentes do AFC da OMC.

Regras gerais:

- Cooperação para simplificar procedimentos, trânsito de mercadorias, coordenação de
inteligências nas fronteiras e troca de informações em tecnologia e dados.

- Prevê pronta liberação das mercadorias em período não maior do que o necessário
para o cumprir procedimentos.

- Prioridade para bens perecíveis, inclusive com despacho fora da hora de trabalho das
aduanas e outras autoridades de garantias (órgãos anuentes).

- Prevê que emissão de solução de consulta deve ser de forma tempestiva, eletrônica,
contendo informações necessárias.

- Estabelece critérios para parceira de Programas de OEA.

- Prevê publicação por meio eletrônica de fácil acesso de novas legislações e
procedimentos relacionados à aduana e facilitação de comércio.

- As Partes devem concentrar gerenciamento de riscos em carregamentos de alto risco e
buscar liberar as cargas sinalizadas com baixo risco.



Análise Acordo Mercosul-União Europeia

Fonte: CNI (Parlamento Europeu e Itamaraty)

Barreiras 
Técnicas

O capítulo de modo geral, reforça as provisões e definições do Acordo de TBT (Comitê
de Barreiras Técnicas da OMC), e não segue a linha de harmonização com padrões
da UE, como estava previsto no início das negociações.

O principal diferencial é a previsão de iniciativas facilitadoras de comércio
(cooperação regulatória) que podem tornar o acordo dinâmico, com maior
participação do Setor Industrial e com a possibilidade de diálogos para aproximação
de práticas regulatórias.

Regras gerais:

- Prevê iniciativas facilitadoras de comércio (i. troca de informações sobre práticas
regulatórias; ii. análises conjuntas de setores/produtos; iii. iniciativas para alinhar regulamentos
técnicos e procedimentos de avaliação da conformidade com padrões internacionais; e iv.
considerar reconhecimento mútuo ou unilateral de verificação da conformidade. Poderá ser
criado grupo ad hoc para diálogo com o setor privado.

- Estabelece que podem ser realizados estudos de avaliação do impacto regulatório na
adoção de medidas.

- Estabelece padrões internacionais como base para regulamentos técnicos (estimula a
harmonização de regulamentos técnicos intra-Mercosul).

- Padrões da ISO, IEC, ITU, CODEX ALIMENTARIUS são considerados como padrões relevantes
a serem seguidos.

- Consultas formais para novos regulamentos técnicos e procedimentos de avaliação da
conformidade que tenham efeito significativo no comércio, exceto para medidas
emergenciais (todos os regulamentos técnicos e procedimentos de avaliação da
conformidade obrigatórios e em vigor devem ser publicados online de forma gratuita.

- Promover cooperação e atividades conjuntas nos níveis governamentais e privados.
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Medidas 
Sanitárias e 

Fitossanitárias

O capítulo reforça de forma geral as regras do Acordo SPS da OMC.

Existem ganhos importantes de transparência, que vão além do acordo da OMC, quando se estabelecem
prazos, procedimentos e critérios para notificações e aproximação de medidas SPS tanto intra-Mercosul
como entre os dois Blocos.

O principal diferencial se refere as medidas facilitadoras de comércio, principalmente pre-listing, checagem
de importações e regionalização.

Regras gerais:

- O capítulo baseia-se nas definições do acordo SPS da OMC, CODEX ALIMENTARIUS, OIE e IPPC (reafirmação de
padrões internacionais).

- As autoridades competentes são definidas nas leis nacionais.

- Requisitos SPS devem ser o mesmo para todo o território do importador (desde que com as mesmas condições
sanitárias e fitossanitárias).

- Taxas cobradas devem ser as mesmas cobradas para produtos nacionais ou produtos originários de outro
membro da OMC e não devem ser superiores ao custo real do serviço.

- Pre-listing: aprovação de estabelecimentos para exportação sem necessidade de inspeção individual prévia
desde que a Parte tenha i. reconhecido sistema de controle da Parte Exportadora; ii. autorizado importação dos
produtos em questão, e a Parte exportadora tenha garantido que os produtos cumpram os requisitos SPS do
importador.

- Devido aos diferentes níveis de integração regional, o Mercosul fará melhores esforços para i. adotar
gradualmente questionário, certificado e lista de estabelecimentos aprovados comuns; ii. harmonizar requisitos de
importação, certificados e checagem de importação.

- Estabelece princípio de regionalização (em caso de peste ou praga, apenas a exportação de produtos da área
afetada serão restringidos) de acordo com padrões internacionais estabelecidos pela OMC, OIP e IPPC.

- As Partes podem solicitar informações sobre procedimentos, requisitos, status de pragas e pestes,
esclarecimentos sobre medidas SPS e o prazo de resposta é de 15 dias úteis.

- Transparência em tempo real. Qualquer risco sério ou significante deve ser notificado dentro de 02 dias úteis.

- Prevê medidas emergenciais para prevenir riscos sérios à saúde e vida humana, animal ou vegetal mediante
notificação em até 48 horas após a adoção.

- Podem ser realizadas inspeções pelo importador nos territórios Partes.
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Defesa 
Comercial 

O capítulo de defesa comercial praticamente repete os acordos da OMC.

Regras gerais:

- Considera as ferramentas da OMC suficientes para garantir a aplicação
adequada das medidas de antidumping e de medidas compensatórias.

- Isenção do comércio de produtos agrícolas sujeitos ao tratamento preferencial
da aplicação de salvaguardas (não haverá salvaguardas setorial para bens
agrícolas).

- Transparência: faz menção aos Acordos OMC, mas reforça o acesso total às
informações nas investigações em termos de dano, dumping e determinações
preliminares.

- Antidumping e medidas compensatórias: apresenta linguagem não vinculante
sobre compromissos de preços, aplicação da regra do menor direito e medidas
aplicadas entre os exportadores das duas Partes.

- Salvaguardas globais: estabelece que a Parte que aplica salvaguardas deve
publicar relatórios com análises detalhadas de dano. A imposição de
salvaguarda deve ocorrer com o princípio de gerar o mínimo dano possível ao
comércio bilateral.
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Salvaguardas 
Bilaterais

O capítulo de salvaguardas bilaterais estabelece que caso importações da outra Parte
estejam causando prejuízo grave, é possível suspender o cronograma de desgravação
ou reduzir a preferência temporariamente. Não proíbe uso de salvaguardas bilaterais
para produtos sujeitos à cotas.

Regras gerais:

- A salvaguarda bilateral pode ser utilizada: i. até 12 anos a partir da entrada em vigor
do Acordo; ii. até 18 anos para produtos na cesta de desgravação de 10 anos a partir
da data de entrada em vigor do Acordo.

- Mercosul pode aplicar salvaguardas bilaterais como Bloco ou pelos países
individualmente. UE pode aplicar salvaguarda contra o MCS ou contra um ou mais
países.

- As salvaguardas bilaterais podem ter a forma de suspensão temporária do
cronograma de desgravação do produto ou de redução da preferência tarifária do
produto (no acordo são apresentados limites claros para a aplicação de reaplicação
de medidas de salvaguardas).

- As autoridades investigadoras deverão avaliar os fatores que constam do Acordo de
Salvaguardas da OMC.

- Em casos críticos, onde a espera pela aplicação da medida pode acarretar dano
dificilmente reparável à indústria, é permitida a aplicação de salvaguardas provisórias
(por até 200 dias).

- O país importador deverá notificar às partes exportadoras, dentro de 10 dias, sobre as
decisões de: iniciar uma investigação de salvaguardas preferenciais, aplicar medidas
provisórias ou medida definitiva (há oportunidade de encontrar uma solução antes da
aplicação da medida.
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Conta Capital e 
Balanço de 
Pagamento

(medidas de 
salvaguardas)

O capítulo de conta capital e balanço de pagamento permite a aplicação de
salvaguardas quando países entram em situação de grave dificuldade de
balanço de pagamento.

Regras gerais:

- Medidas de salvaguardas temporárias: Países da UE da zona do Euro podem
impor medidas de salvaguardas quando movimentos de capitais e de
pagamentos causam ou ameaçam causar dificuldades à união monetária, por
período de seis meses.

- Medidas de salvaguardas por dificuldade de balanço de pagamento: Países do
Mercosul ou da UE (não pertencentes à Zona do Euro), em dificuldades sérias de
balanço de pagamentos, podem adotar medidas restritivas ao movimento de
capitais e transferências de divisas. Essas medidas não podem ser discriminatórias
e serem consistentes com os Acordos do FMI.
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Compras 
Governamentais

O capítulo de compras governamentais disciplina a participação de empresas estrangeiras
em licitações (lista de compromissos ainda não foi disponibilizada pelo Governo).

As regras gerais negociadas pelo Brasil utiliza o princípio do tratamento nacional e não trata
de questões como margem de preferências, como estava previsto no início das negociações
com a UE.

Regras de destaque são o uso de regras de origem não preferenciais, como no Acordo de
Compras Governamentais da OMC.

Regras gerais:

- As regras se aplicam a bens, serviços, compras, arredamento, aluguel, entidades públicas (é permitido, por
motivo de segurança nacional, não abrir algumas informações relacionadas a compra de armas e
munições, bens e serviços para pessoas com deficiência, necessários para proteção da saúde humana e
animal, moral pública e propriedade intelectual).

- Tratamento Nacional: o fornecedor estrangeiro não poderá ser tratado de forma diferente do fornecedor
local ou discriminar contra um fornecedor local cuja oferta de bens e serviços estejam ligados a estrangeiros.

- Conduta das compras: Transparência e sanções contra a corrupção.

- Offsets: Não devem ser impostos offsets, exceto quando previstos nas ofertas de cada país.

- Países devem publicar um anúncio de suas compras públicas prevista por meio eletrônico (devem publicar
resumo informativo das licitações e quando possível, publicar as compras planejadas para o ano fiscal).

- As condições de participação devem ser limitadas ao essencial para que o fornecedor tenha a
capacidade financeira e técnica (experiência prévia pode ser requerida, mas não pode ser uma condição).

- As Partes não devem preparar, adotar ou aplicar medidas que visem limitar a competição ou criar barreiras
desnecessárias.

- Mercosul e União Europeia vão estabelecer um subcomitê de compras públicas que se encontrará
anualmente (as Partes vão cooperar para trocar informações de boas práticas, sobre compras públicas
sustentáveis, promover seminário e workshops, informações para participação de PMEs em compras públicas.
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Desenvolvimento 
Sustentável

O objetivo deste capítulo reforça o desenvolvimento sustentável nas relações comerciais e
de investimentos entre as Partes, principalmente pelo reforço de compromissos assumidos na
ONU e OIT.

Os aspectos centrais considerados para o desenvolvimento sustentável são legislações sobre
meio ambiente e trabalho.

O capítulo insere o princípio de precaução (uso de medidas contra importações sem base
científica), que tem de ser monitorado para não prejudicar exportações do agronegócio
brasileiro.

Regras Gerais:

- Estabelece que cada Parte irá determinar suas prioridades e políticas relacionadas à desenvolvimento sustentável e
vai estabelecer níveis de proteção ambiental e trabalhista (preserva o direito de regular desde que em consonância
com compromissos assumidos em âmbito internacional).

- Medidas relacionadas a trabalho e meio ambiente devem ser transparentes e encorajar a participação pública.

- Padrões e acordos multilaterais trabalhistas: compromissos para adotar, ratificar e implementar padrões da OIT (o
Brasil já é signatário de todos os acordos multilaterais da OIT citados no Acordo e não há novos para serem
internalizados).

- Acordos multilaterais ambientais: compromissos para implementar acordos multilaterais em meio ambiente (todos os
acordos citados nessa área o Brasil também é signatário).

- Comércio e mudanças climáticas: compromissos para implementar efetivamente a Convenção Quadro da ONU
sobre Clima e o Acordo de Paris (cita o Acordo de Paris, que o Brasil ‘voltou atrás’ e não deixará de ser signatário).

- Compromissos para conservar a biodiversidade, reduzir o comércio ilegal de animais selvagens e manutenção do uso
de recursos genéticos.

- Compromissos para incentivar o comércio de produtos de florestas manejadas de forma sustentável de acordo com
a lei do país da colheita, promover a inclusão de comunidades locais e indígenas nas cadeias de fornecimento de
produtos florestais e madeireiros e implementar medidas para combater a exploração madeireira.

- Compromissos para conservar e fazer a gestão responsável de recursos marinhos biológicos e ecossistemas marinhos
pela implementação de medidas e acordos internacionais (ONU, FAO e RFMOs).

- Compromissos para adotar princípio de precaução quando a evidência ou informação científica for insuficiente ou
inconclusa e ao risco de degradação ambiental ou para a saúde e segurança ambiental.



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

01

•Após o anúncio político: será feita uma revisão técnica e jurídica do acordo e realizada a
tradução do texto nas línguas oficiais das Partes. No caso da UE, o texto estará disponível em 23
idiomas. 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. A Comissão Europeia encaminha o acordo ao Conselho da UE, que decide sobre a
assinatura formal. É definida, então, uma data com o MERCOSUL para a assinatura do acordo
(previsão na média entre 06 e 07 meses a partir da conclusão das negociações).

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 UE, o acordo é encaminhado
para votação no Parlamento Europeu.

04

•A parte econômica do acordo poderá entrar em vigor provisoriamente após a aprovação pelo
Parlamento Europeu e a ratificação pelos países do MERCOSUL. A parte política dependerá,
ainda, da ratificação do texto pelos Estados-Parte da UE.

Fonte: Governo Brasileiro e Parlamento Europeu
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