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O que talvez um dia possa vir a ser um acordo de livre comércio do Mercosul com a 
União Europeia tem dezessete capítulos, dos quais o mais relevante é o décimo-quarto, 
ao estipular os seguintes mandamentos: 
 

1. O comércio não deve ocorrer às custas do meio ambiente ou das condições de 
trabalho. Ao contrário, deve promover o desenvolvimento sustentável. 

 
2. Não se pode baixar os padrões trabalhistas ou ambientais para atrair comércio 

e investimento. Este acordo comercial não deve restringir o direito das partes 
na regulamentação de questões ambientais ou trabalhistas, inclusive em 
situações onde a informação científica não é conclusiva. 

 
3. As partes se comprometem a respeitar as Convenções da Organização 

Internacional do Trabalho sobre: trabalho forçado; não discriminação no 
trabalho; trabalho infantil; liberdade de associação e direito à negociação 
coletiva. Além dos compromissos em saúde, segurança e inspeção do trabalho. 

 
4. As partes também concordam em respeitar acordos ambientais multilaterais 

como a CITES (Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna 
e da Flora Selvagem Ameaçadas de Extinção) e em trabalhar juntas na sua 
implementação. Em artigo específico sobre mudança climática, as partes 
concordam em se comprometer para efetivamente implementar o Acordo de 
Paris e cooperar na interface comércio-mudança climática. 

 
5. Estão incluídos compromissos sobre o combate ao desmatamento. Iniciativas do 

setor privado fortalecem esses compromissos. Por exemplo, não aceitar carne 
de fazendas em áreas recentemente desmatadas. Também há compromissos 
relacionados ao manejo sustentável das florestas, bem como à conduta 
responsável dos negócios. Devem ser protegidas as iniciativas relevantes sobre 
agricultura sustentável, incluindo ações do setor privado da UE sobre cadeias 
de fornecimento de desmatamento zero e iniciativas lideradas por produtores, 
como a moratória da soja no Brasil, para limitar sua expansão em áreas 
florestais. 

 
6. As partes também se comprometem a promover a ‘responsabilidade social 

corporativa / conduta empresarial responsável’, de acordo com as diretrizes 
internacionais, como as da OCDE e da ONU (Princípios Orientadores de Negócios 
e Direitos Humanos da ONU). 

 
7. Há artigos sobre aspectos relacionados ao comércio de recursos naturais - como 

biodiversidade, florestas e à pesca - incluindo o combate à extração ilegal de 
madeira e a pesca ilegal, não regulamentada e não registrada (IUU). 

 
8. O acordo também enumera uma série de áreas de potencial cooperação, com 

vista a garantir que o comércio apoie a agenda de sustentabilidade, incluindo 
as cadeias de fornecimento com desmatamento zero. 

 



9. Tudo fica sujeito a um ‘procedimento específico de solução de controvérsias’, 
no qual uma queixa sobre não conformidade é considerada primeiramente em 
consultas formais aos governos. Se a situação não for resolvida, um painel 
independente de especialistas pode ser solicitado para examinar o assunto e 
fazer recomendações. O relatório e as recomendações devem ser tornados 
públicos para que possam ser acompanhados pelas partes interessadas, bem 
como pelos funcionários das partes. 
 

10.  As partes expressam seu compromisso de buscar relações comerciais que 
contribuam para o desenvolvimento sustentável e se baseiem em seus 
compromissos multilaterais nas áreas de trabalho e meio ambiente. Os 
mecanismos de consulta à sociedade civil incorporados neste acordo 
complementarão tais disposições, proporcionando uma oportunidade para 
moldar a implementação. 

 
No fim de junho de 2019, quando tal decálogo foi assumido, era bem alta a expectativa 
de que o comércio exterior do Brasil fosse seguir o ideário econômico anunciado pela 
equipe de Paulo Guedes, especialmente o defendido pelo então secretário Marcos 
Troyjo, hoje, bem longe, em Xangai, presidindo o NDB, banco do BRICS. Além disso, 
havia forte torcida pela reeleição de Mauricio Macri à presidência da Argentina. E a 
Comissão Europeia permanecia liderada pelo luxemburguês Jean-Claude Juncker. 
 
Não sobrou pedra sobre pedra. Nos últimos quinze meses, o atual ocupante do Palácio 
do Planalto não parou de enaltecer as delinquências do ministro do Meio Ambiente, 
enquanto distribuía “cartões vermelhos” à turma do Ministério da Economia. Se 
entender os dez mandamentos acima, o bolsonarismo será o primeiro a dar ré. 
 
Outro será o peronismo. Na segunda maior economia do Mercosul, houve guinada 
estatista e protecionista. Para muitos observadores, a Argentina estaria tão ou mais 
distante de aceitar o estipulado no texto de junho de 2019. E a ascensão da alemã 
Ursula von der Leyen só intensificou a opção estratégica da União Europeia pelo 
desenvolvimento sustentável, como evidencia seu pacto intitulado ‘European Green 
Deal’, lançado em dezembro. 
 
Então, só se pode enxergar a astúcia do fatiamento (“splitting”) como manifestação 
do desespero de burocratas que se empenharam nas difíceis negociações do projeto de 
acordo. Mas tal manobra depende de o Parlamento Europeu topar ser cúmplice.    
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