
 
 

 
Nota sobre o Acordo Mercosul – União Europeia 

 
As Centrais Sindicais brasileiras, tendo em vista a assinatura do acordo de livre comércio 
entre o Mercosul e a União Europeia (UE), estão preocupadas e alertam sobre o impacto 
que este acordo terá para o sistema produtivo do Brasil em geral e para certos setores 
econômicos estratégicos. 
 
Os trabalhadores e as entidades sindicais estão apreensivos com o aumento do 
desemprego, diminuição da competitividade e perdas irreparáveis na balança comercial. 
Haverá, por exemplo, remoção de tarifas em setores estratégicos de nossa já frágil 
indústria, como automóveis, autopeças, químicos e fármacos. A indústria brasileira, que 
ano após ano já vem perdendo participação no PIB nacional, pode sofrer um golpe 
definitivo. O modelo adotado apenas reforça nosso papel de meros exportadores de 
commodities e importadores de produtos industrializados e de alta tecnologia. 
 
Em linhas gerais, o acordo reforça as vantagens comparativas dos países: cerca de 70% 
das exportações brasileiras para a União Europeia são de produtos primários e cerca de 
90% das importações brasileiras do bloco europeu são de produtos manufaturados. 
Podemos, então, deduzir que acordo poderá impor mais barreiras para a superação do 
atraso dos países do Mercosul, pois continuaremos exportando bens com pouco capital 
humano e de baixo valor agregado e importando produtos com muito capital humano e 
enorme valor agregado. 
 
É importante ressaltar que o acordo vai liberalizar mais de 90% do comércio de bens em 
um prazo de menos dez anos – o acordo abrange bens, serviços, investimentos e 
compras governamentais. Os prazos estreitos ameaçam ainda mais uma transição 
ordenada dos setores produtivos, com impactos substanciais tanto na quantidade quanto 
na qualidade do emprego em ambas as regiões, além de resultar em situações 
imprevistas de deslocamento social (migrações do campo para a cidade, desemprego 
industrial em massa, etc.) – ainda mais se considerarmos a brutal assimetria na 
competitividade entre os dois blocos econômicos. 
 
Além disso, é certo que o atual governo brasileiro não demonstra nenhum compromisso 
com cláusulas importantes do acordo: respeito ao meio ambiente, o desenvolvimento, 
comprometimento com as convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e 
incentivos à participação e ao diálogo social. 
 
Defendemos uma forte retomada da participação da indústria de transformação no PIB 
nacional, pois é um segmento com potencial para alavancar o desenvolvimento do Brasil, 
com geração de empregos de qualidade para uma grande parcela da população que 
atualmente está fora do mercado formal de trabalho, desalentada ou exercendo funções 
precárias de risco à saúde e à vida.  Importante destacar que a UE tem reivindicado que 
os países do Mercosul não quebrem patentes para a fabricação de medicamentos por um 
período de cinco anos após o registro do produto, o que colocaria em risco o bem-
sucedido programa brasileiro de genéricos. 
 
Os trabalhadores e as trabalhadoras do Mercosul não tiveram participação real e efetiva 
nas negociações – que ocorreram em um cenário antidemocrático e de total falta de 
transparência. O governo brasileiro, que persegue a estrutura sindical e atua contra os 

 



direitos dos trabalhadores, estará disposto a respeitar as cláusulas trabalhistas e sindicais 
previstas neste acordo de livre comércio? 


