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Principais acontecimentos no MERCOSUL durante a Presidência Pro Tempore da Argentina
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Início da Presidência Pro Tempore da Argentina

26.03.2021

Comemoração dos 30 anos do Mercosul e Lançamento do seu Estatuto da Cidadania

26.04.2021

Apresentação de Propostas do Brasil e Uruguai para Flexibilização da Tarifa Externa Comum (TEC)

29.04.2021

31.05.2021

Assinatura do Acordo sobre Comércio Eletrônico do Mercosul

Retomada das Negociações sobre Acordo Mercosul-Coréia do Sul

Análise da Presidência Pro Tempore da Argentina (PPTA) e perspectivas
para a Presidência do Brasil(PPTB) no MERCOSUL

Análise da Presidência Pro Tempore do Uruguai (PPTU) e perspectivas
para a Presidência da Argentina (PPTA) no MERCOSUL

PRIORIDADE

CUMPRIMENTO

RESULTADOS DA PRESIDÊNCIA ARGENTINA

PERSPECTIVAS PARA A PRESIDÊNCIA BRASILEIRA

Revisão da Tarifa Externa
Comum (TEC)

Brasil e Uruguai apresentaram propostas
similares para a revisão da TEC, prevendo
um corte de 20% das alíquotas de
importação para todos os produtos
comercializados pelo bloco. A Argentina
propôs uma redução em cinco diferentes
segmentos, priorizando a redução de
insumos industriais e abarcando 1900
códigos tarifários. Os países discutem a
possibilidade de uma terceira saída que
abarque combine as três propostas feitas, as
discussões foram iniciadas mas a agenda
não apresentou avanços significativos.

O Brasil deve priorizar esta pauta, uma vez
que será a ultima oportunidade do governo
Bolsonaro de aprovar a reforma, prioritária
dentro da agenda de abertura comercial
brasileira, durante seu mandato como
presidente do Brasil. Por outro lado, a posição
Argentina pode atrasar as discussões, dado a
divergência entre os objetivos propostos.
Como alternativa, o governo brasileiro
também considera a possibilidade de os
países negociem a redução dos impostos em
separado, garantindo que os interesses
individuais sejam atendidos.

Sistema de administração de
cotas de importação

O
Projeto
de
Diretiva
para
a
regulamentação do Sistema já está
avançado, mas não foi concluído pelo
MERCOSUL.

Os países indicaram que esperavam finalizar a
regulamentação ainda no primeiro semestre,
porém, este prazo será estendido para o fim
do ano e consequentemente cumprido na
PPTB.
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Negociações Comerciais
Extrarregionais

Houve uma reunião de chefes de delegação
dos ministérios de Relações Exteriores e de
Economia com Singapura.
Além disso, houve nova rodada de
negociações com a Coreia do Sul, na qual a
Argentina, por opção, decidiu sair da
negociação dos capítulos de acesso a
mercados
e
regras
de
origem,
permanecendo nos demais. Brasil, Paraguai
e Uruguai, continuaram participando da
negociação de todos os capítulos. Assim
estabeleceu-se um modelo de negociações
3+1.

A perspectiva é que durante a presidência
brasileira,
a
Argentina
tome
um
posicionamento acerca da sua participação
nas demais negociações de acordos
comerciais do bloco e leve tal posicionamento
para a discussão com os demais membros do
Mercosul. O Brasil, por sua vez, deve
pressionar por uma definição.

Atualização do Regime
de Origem do MERCOSUL

As discussões apresentaram avanços
significativos mas ainda existem pontos
pendentes relacionados à certificação de
origem.

A expectativa é de que a agenda continue
avançando e que a nova proposta siga os
moldes do ALC Mercosul-EU, o qual permite a
regra de salto tarifário e flexibiliza para até
50% de conteúdo nacional. O acordo com os
europeus também prevê a auto certificação
de origem.

RESULTADOS DA PRESIDÊNCIA ARGENTINA

PERSPECTIVAS PARA A PRESIDÊNCIA BRASILEIRA

Finalização do Acordo
MERCOSUL-UE

Os países do MERCOSUL acordaram em
assinar
um
protocolo
adicional,
reforçando o comprometimento e
garantindo o cumprimento das metas
relacionadas à sustentabilidade. Embora
tenha havido tal sinalização sulamericana, a resistência dentro do
Parlamento Europeu segue sendo o
principal empecilho para um avanço.

O MERCOSUL continuará engajado com a
ratificação, que é bem vista pelos quatro
países. Embora o empenho do bloco o
parlamento europeu tem apresentado
resistência no avanço dos textos,
colocando em xeque assinatura do
tratado nos próximos seis meses.

Agenda social e cultural

Durante a reunião de Cúpula de 30 anos
do grupo, foi apresentado o Estatuto de
Cidadania do MERCOSUL, que tem por
objetivo impulsionar a maior integração
do bloco e a livre circulação de pessoas,
igualdade de direitos e liberdades, além
de garantir iguais condições de acesso à
trabalho, saúde e educação.

O governo brasileiro deve priorizar as
agendas de cunho econômico. Já as
agendas sociais, devem ficar em segundo
plano.

Atuação do bloco contra
os impactos da pandemia

O país adotou rígidas políticas de
isolamento social, incluindo restrições
de voos com o Brasil. Como esperado,
a atuação dos membros foi feita de forma
unilateral.

Estima-se que as ações dos países
continuem sendo desenvolvidas de forma
unilateral
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Comércio exterior do MERCOSUL em 2021
Análise sobre os impactos da pandemia
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Fonte: Sistema de Estatísticas de Comércio Exterior do MERCOSUL

retomada da economia mundial após o ápice da crise provocada
pela pandemia.
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A China foi o principal destino das
exportações do bloco sul-americano,
seguida pelos Estados Unidos.
O minério de ferro foi o principal
produto exportado, representando
12,9% das exportações.
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A China foi também a principal

origem das importações do
MERCOSUL, novamente seguida pelos
Estados Unidos. O Óleo Diesel foi o
principal produto importado pelo

bloco, representando 2,4% das
importações totais.

Japão
3,3%

Comércio exterior entre os períodos de janeiro a março de 2021
(em US$ Bilhões)
País

Exportações

Importações

Saldo

Argentina

12,5

8,9

3,6

Brasil

52,0

43,8

8,2

Paraguai

0,7

1,6

- 0,9

Uruguai

1,2

1,2

- 0,0

Total

66,4

55,6

10,8

Fonte: Sistema de Estatísticas de Comércio Exterior do MERCOSUL.

O saldo da balança comercial do bloco foi superavitário nos três primeiros meses de 2021, puxado pelo bom
desempenho das exportações brasileiras e, em menor grau, das exportações argentinas. As exportações do Brasil
foram puxadas pelo minério de ferro, soja e petróleo, enquanto as exportações argentinas foram puxadas pela soja e
seus derivados e pelo milho.
Já os saldos comerciais do Paraguai e Uruguai foram deficitários nesse período e esses países corresponderam a
apenas 3,9% dos fluxos comerciais do bloco.

Perfil de autoridades brasileiras com atuação no MERCOSUL

Economista com PhD pela

Militar das Agulhas Negras,

Universidade de Chicago, foi

Jair Bolsonaro foi eleito para

anunciado ao cargo que ocupa antes

seu mandato pelo Partido

mesmo das eleições de 2018. Seu

Social Liberal (PSL). Com seu

discurso de liberalização e

foco na melhora econômica do

privatização na economia brasileira

Brasil, o Presidente deve

foram as principais pautas da eleição

acelerar a agenda de

de Jair Bolsonaro. O ministro é a favor

liberalização do bloco, por

da redução da TEC para garantir uma

meio da revisão da Tarifa

maior competitividade do bloco no

Externa Comum (TEC) do

MERCOSUL e da flexibilização
dos acordos feitos pelos
membros, e focar no conceito
de MERCOSUL comercial,
deixando as questões sociais
em segundo plano. Atritos

Paulo Guedes | Ministro da Economia

Jair Bolsonaro | Presidente da República

Formado pela Academia

mercado internacional, tal qual deve
ser sua maior prioridade durante a
presidência brasileira. Sobre as

negociações comerciais do
MERCOSUL, Guedes é a favor dos
acordos comerciais de forma a
aumentar a inserção do bloco nas

com a Argentina devem

cadeias globais de valor, reforçando o

continuar ao tratar dos temas.

foco no âmbito comercial do bloco.

Advogado e diplomata de carreira,

Ministro das Relações Exteriores

Carlos Alberto França | Ministro de Relações Exteriores

com o objetivo de retomar as
ações pragmáticas do Itamaraty,
após fortes críticas internacionais
a atuação do antigo chanceler

Ernesto Araújo. Reforça as
diferenças entre os países
membro do MERCOSUL, o que é
uma importante variável para

garantir a completa integração do
bloco. Como prioridade, trabalha
ativamente a favor do acordo
entre o MERCOSUL e a União
Europeia, de maneira a garantir
que o acordo entre em vigor, o
que deve seguir como um de seus
principais objetivos durante a
presidência brasileira no bloco.

Embaixador Pedro Miguel | Secretário de Neg. Bilaterais e Regionais nas Américas

Carlos França assumiu o cargo de

Diplomata de carreira, representa
o Brasil no Grupo Mercado
Comum (GMC) do MERCOSUL.
Assumiu o cargo de Secretário de
Negociações Bilaterais e Regionais
nas Américas em 2019 e hoje está
na principal frente brasileira de
discussão com os países da União

Europeia sobre o acordo entre os
blocos. Seu principal objetivo deve
se manter no âmbito de garantir
que o acordo seja finalizado, por

meio de discussões multilaterais
para demonstrar o
comprometimento brasileiro com
as regras determinadas pelo
acordo no Capítulo de
Desenvolvimento Sustentável.

Avaliação BMJ

A Presidência Pro Tempore Brasileira (PPTB) deve impulsionar a agenda de reformas do MERCOSUL, com a revisão da Tarifa Externa Comum (TEC)
sendo a sua principal prioridade. Apesar das discordâncias sobre o tema com a Argentina e o Paraguai, em menor medida, o Uruguai deve apoiar os
esforços da presidência brasileira para a redução das alíquotas de importação cobradas pelo bloco.
As autoridades brasileiras já afirmaram que insistirão em sua proposta de redução da TEC, que estabeleceria uma redução de 10% em todas as
tarifas no primeiro momento, e outra redução de 10% em um segundo momento. A expectativa é de que a Argentina busque atrasar o processo,
apostando nas eleições brasileiras no próximo ano e numa eventual mudança de governo no Brasil. Por outro lado, caso o Brasil consiga emplacar a

discussão sobre a TEC ainda neste semestre e a Argentina não concorde com a proposta, o governo brasileiro apontou que defenderá a opção que
permite ao país vizinho realizar uma redução inicial e, mais para frente, se juntar aos outros membros do bloco.
Ainda sobre questões tarifárias, é relevante mencionar que os membros precisarão definir sobre a renovação das listas de exceção à TEC (Letec) e
para bens de informática e telecomunicações (Lebit), que encerram sua vigência no fim de 2021. A expectativa é de que ambas sejam renovadas,
tendo em vista a importância de tais mecanismos para ajustes na competitividade do bloco. Inclusive, durante Reunião do Conselho do Mercado
Comum (CMC) do MERCOSUL realizada na quarta-feira (7), Carlos França indicou que a introdução de novas exceções estaria também atrelada à
incorporação dos setores açucareiro e automotivo, os quais precisam avançar, segundo o Ministro.

Avaliação BMJ

Outro tema que estará no centro da PPTB são os acordos comerciais extrarregionais. O acordo entre a União Europeia e o MERCOSUL continuará
com grande destaque, assim como as negociações entre MERCOSUL e os países asiáticos, especificamente Indonésia e Vietnã, devem estar entre os
temas prioritários do bloco, visto que o Brasil já aprovou o mandato negociador para esses acordos, mas ainda é necessário que todos os membros
do bloco concordem com essas negociações.

Além disso, o Brasil deverá dar encaminhamento às discussões sobre a viabilidade institucional para negociações unilaterais. Vale notar que após a
Reunião do CMC, o Uruguai divulgou comunicado oficial no qual menciona que passará a realizar negociações comerciais desta forma, a despeito de
um consenso intrabloco sobre o assunto. O país argumenta que a Decisão 32/2000, a qual estabelece que as negociações devem ser realizadas em
conjunto pelo bloco, não foi internalizada pelos respectivos parlamentos e portanto não teria eficácia. Apesar de o Brasil estar alinhado com a
posição uruguaia, não é esperado que adote postura semelhante. Por outro lado, caso durante sua Presidência não consiga avançar com nenhuma
de suas pautas (revisão da TEC e flexibilização das negociações), é possível que o Brasil opte por tomar ações individualmente.
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