Isenção de responsabilidade
As posições expressas são dos autores e não refletem necessariamente a opinião oficial
da União Europeia. Nem a União Europeia nem qualquer pessoa agindo em nome da
União Europeia são responsáveis pelo uso que venha a ser feito destas informações. Nem
a União Europeia nem os membros do consórcio ELANBiz são responsáveis ou podem ser
responsabilizados por qualquer perda sofrida em decorrência de decisões tomadas com
base no conteúdo desta ficha informativa.

Ficha informativa ELANBiz:
Acordos de comércio do Brasil
Preparada por ELANBiz Trade Experts no Brasil, atualizada até 6 de maio de 2019

Generalidades:
O Brasil é membro da OMC e parte de vários acordos preferenciais de comércio. A
participação do Brasil em acordos preferenciais de comércio decorre da inclusão do
país na ALADI e no Mercosul.
ALADI:
O Brasil é Estado membro da Associação Latino-Americana de Integração (ALADI). A
ALADI inclui um Acordo de Preferência Tarifária Regional segundo o qual os membros
da ALADI têm uma margem de preferência que varia conforme a categoria dos
membros. Mais informações sobre a ALADI estão disponíveis aqui.
As preferências da ALADI são complementadas por preferências específicas que um
membro da ALADI, incluindo o Brasil, ou um conjunto de membros, pode conceder a
outro. Esses acordos normalmente são chamados “Acordos de Complementação
Econômica” (ACEs). Os Acordos de Complementação Econômica entre o Brasil, tomado
individualmente, e outros membros da ALADI são:
ü Brasil – Uruguai (ACE-02)
ü Brasil – Argentina (ACE-14)
ü Brasil – Suriname (ACE-41)

ü Brasil – Venezuela (ACE-69)
ü Brasil – México (ACE-53)
ü Brasil – Guiana – São Cristóvão e Nevis (AAP.A25TM 38)
Mercosul:
O Brasil é Estado membro do Mercado Comum do Sul (Mercosul). O Mercosul é uma
união aduaneira imperfeita entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. A Venezuela
acedeu ao Mercosul em 2006, mas está suspensa desde agosto de 2017. A Bolívia
encontra-se atualmente em processo de adesão. Mais informações sobre o Mercosul
estão disponíveis aqui.
As preferências tarifárias do Mercosul foram negociadas no quadro da ALADI por meio
de um Acordo de Complementação Econômica: o ACE-18. Ademais, o Mercosul como
um bloco tem ACEs com diversos países latino-americanos:
ü Mercosul (ACE-18)
ü Mercosul – Chile (ACE-35)
ü Mercosul – Bolívia (ACE-36)
ü Mercosul – México (ACE-54)
ü Mercosul – México automotivo (ACE-55)
ü Mercosul – Peru (ACE-58)
ü Mercosul – Colômbia, Equador e Venezuela (ACE-59)
ü Mercosul – Colômbia (ACE-72)
ü Mercosul – Cuba (ACE-62)
O Mercosul também tem acordos preferenciais de comércio extra-regionais com:
ü Índia
ü Israel
ü SACU
ü Egito
Em 2011, o Mercosul concluiu um acordo preferencial de comércio com a Palestina. No
entanto, a aprovação interna desse acordo pelos membros do Mercosul ainda está
pendente.

As negociações UE-Mercosul:
A União Europeia e o Mercosul iniciaram negociações para um acordo de livrecomércio em 1999, mas elas foram interrompidas em 2004. As negociações foram
relançadas em 2016. Mais informações sobre as negociações podem ser encontradas
aqui.
Outras negociações em curso:
O Brasil, junto com outros membros do Mercosul, também está realizando
negociações sobre potenciais acordos de comércio com outros países. Oficialmente,
existem negociações em curso sobre potenciais acordos com AELE, Canadá, Singapura,
Líbano e Tunísia. O Mercosul e a Índia também estão discutindo a expansão do acordo
preferencial de comércio existente, e o Mercosul e o México estão discutindo a
expansão do ACE-54. Mais informações sobre as negociações em curso do Mercosul
podem ser encontradas aqui.

Outros links de interesse:
Delegação da União Europeia no Brasil
Exportar da UE para o Mercosul
Importar para a UE do Mercosul

