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Reunião do MERCOSUL registra poucos resultados
Os principais resultados da Reunião de Cúpula do
MERCOSUL de Costa do Sauípe, Bahia, em dezembro,
foram a criação do Fundo de Garantias para Micro, Pequenas
e Médias Empresas (MPEMs) e a assinatura do Acordo
Preferencial entre o MERCOSUL e a União Aduaneira da
África Austral (SACU).
Em junho de 2008, a Decisão 13/08 havia criado o Fundo de
Apoio a Pequenas e Médias Empresas para dar suporte a
empresas envolvidas em projetos de integração, inserido em
um conjunto de iniciativas que vem sendo estudado desde
2007. Nessa oportunidade, ficou definindo que a primeira
etapa desse projeto seria a criação de um sistema de garantias.
A Decisão 41/08, de dezembro de 2008, criou o Fundo de
Garantias para as MPMEs com US $ 100 milhões integrados
por recursos brasileiros (70%), argentinos (27%), paraguaios
(1%) e uruguaios (2%). O Estatuto do Fundo, aprovado pela
Decisão 42/08, define as operações passíveis de cobertura e
exige que as empresas sejam consideradas micro, pequenas e
médias de acordo com a normativa do MERCOSUL e que
possam comprovar participação em atividades de integração
produtiva. A garantia ou a refiança não poderão ser superiores
a 80% do valor do empréstimo ou da garantia inicial. A
Decisão 43/08, por sua vez, cria uma Comissão Assessora
para a elaboração das demais normas para a operação desse
instrumento, tais como o próprio Regulamento do Fundo e os
termos de contratação do Operador.
O Acordo de Comércio Preferencial entre o MERCOSUL e
SACU foi aprovado pela Decisão 54/08, também de
dezembro. Embora o texto do Acordo e seus anexos de
produtos beneficiados não estejam disponíveis nas páginas
oficiais do MERCOSUL e do governo brasileiro, sabe-se que
foram realizadas doze rodadas negociadoras encerradas na
Cúpula de Tucumán em junho, na Argentina. O pacote inicial
negociado para o acordo, em 2004, envolvia cerca de 1900
produtos com preferências de 10%, 25%, 50% e 100%. Mais
tarde, em 2006, as negociações foram retomadas para
ampliação desse pacote, incorporando produtos do setor
automotivo, têxteis, frutas, sucos, doces em calda e pesca.
Na lista dos acordos não alcançados na Reunião de Cúpula e
que representavam as principais expectativas de avanço do
MERCOSUL na presidência pro tempore do Brasil constam a
aprovação do Código Aduaneiro do MERCOSUL, a
eliminação da dupla cobrança da TEC no comércio regional e
a conclusão dos trabalhos sobre distribuição da renda
aduaneira.
Esses temas passaram a ser tratados no MERCOSUL a partir
da Decisão 54/04, de dezembro de 2004. A concepção por
trás dessa Decisão foi a de abordar simultaneamente as duas
etapas da integração – a área de livre comércio e a união

aduaneira – de forma a permitir um avanço baseado na
flexibilidade e na manutenção por um prazo maior de listas de
exceções à TEC.
A eliminação da dupla cobrança da TEC intrazona e a real
implantação da união aduaneira no bloco exigiam, em síntese,
a identificação de produtos que cumprissem a política tarifária
comum, a harmonização de conceitos aduaneiros para compor
o chamado Código Aduaneiro do MERCOSUL (CAM) e a
interconexão dos sistemas informáticos de administração
aduaneira. Esses três eixos de trabalho vêm merecendo
importantes esforços dos governos nesses últimos anos, sendo
que o último foi o que mais avançou.
Após prorrogações sucessivas, o prazo definido para a
conclusão do Código Aduaneiro do MERCOSUL foi dado
pela Decisão 55/07, de dezembro de 2007. Em maio de 2008,
o projeto deveria ter sido avaliado pelo GMC que o
encaminharia para apreciação do CMC na sua primeira
reunião ordinária desse ano. O caráter reservado dos
documentos que respaldam essas negociações dificulta a
identificação dos problemas envolvidos. No caso do Código
Aduaneiro, a definição do território aduaneiro para a
aplicação do Código, o tratamento de áreas aduaneiras
especiais e o tema dos impostos sobre a exportação têm sido
os principais desafios enfrentadas pelos governos, sem acordo
no nível político do bloco.
A Declaração dos presidentes registra o entendimento entre os
países para a realização de reunião extraordinária do CMC
para tratar exclusivamente desse tema, ainda no primeiro
trimestre de 2009.
.

Reunião da UNASUL cria Conselho de Defesa
Os chefes de Estado da União de Nações Sul-Americanas
(UNASUL) reunidos na Costa do Sauípe, Bahia, em 16 de
dezembro de 2008, criaram o Conselho de Defesa como
instância de consulta, cooperação e coordenação nessa área. O
Conselho será regido pelos princípios definidos nas Cartas da
ONU e da OEA e nos mandatos e decisões do Conselho de
chefes de Estado da UNASUL.
Os objetivos do Conselho são o de consolidar a América do
Sul como zona de paz, construir uma identidade sulamericana em matéria de defesa e gerar consensos para
fortalecer a cooperação regional. O Conselho será integrado
pelos ministros de Defesa dos países da UNASUL ou
funcionários equivalentes, terá uma instância executiva
composta por vice-ministros e a presidência do Conselho
caberá ao país que estiver na presidência da UNASUL. O
Conselho realizará reuniões anuais, a instância executiva
promoverá reuniões semestrais e as decisões serão por
consenso. Além desse Conselho, foi criado o Conselho de
Saúde Sul-Americano.
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