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A BusinessEurope, a Confederação Empresarial de Portugal (CIP) e a Confederação Nacional
da Indústria (CNI), com o apoio da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia,
realizaram, hoje, um evento virtual para demonstrar o forte compromisso das empresas
europeias e brasileiras com a sustentabilidade e com o acordo Mercosul-UE.
Durante o evento, empresas do Brasil e da União Europeia, ativas em diferentes setores da
economia, apresentaram exemplos concretos e ações relacionadas à sustentabilidade e como
podem ser melhoradas com o acordo Mercosul-UE. Esses exemplos empresariais são um sinal
claro de que os negócios estão fortemente comprometidos com a sustentabilidade como um fator
chave para o crescimento econômico e mudanças reais nessa temática. Nesse contexto, o
acordo Mercosul-UE é uma oportunidade única para uma melhor e maior cooperação entre as
empresas e os governos do Brasil da União Europeia para o desenvolvimento sustentável.
O evento foi uma oportunidade para reafirmar a importância do acordo Mercosul-UE para
promover as metas de desenvolvimento sustentável das duas regiões e do mundo, para criar
mais oportunidades para o crescimento econômico à luz da crise da COVID-19 e para retomar
os fortes laços históricos e econômicos.
Aprofundando regras em desenvolvimento sustentável. O acordo Mercosul-UE possui
regras ambiciosas e avançadas em desenvolvimento sustentável, incluindo compromissos
vinculantes para a adoção e implementação dos principais tratados internacionais, como o
Acordo de Paris. O acordo promoverá o intercâmbio de bens, serviços, tecnologias e know-how
essenciais para enfrentar o desafio global das mudanças climáticas. O acordo também
promoverá uma maior cooperação entre a UE e o Mercosul e as empresas das duas regiões na
área de sustentabilidade.
Criando oportunidades para crescimento e recuperação econômica. Os benefícios do
acordo são equilibrados e ambiciosos em acesso a mercados, criando oportunidades adicionais
para o crescimento e recuperação econômica nas duas regiões. Os resultados positivos são
apoiados pela Avaliação de Impacto da Sustentabilidade Mercosul-UE, realizada pela London
School of Economics and Political Science’s (LSE), que mostra que o tratado será vantajoso para
a União Europeia e para o Mercosul. Em geral, as conclusões são de que o acordo trará efeitos
positivos para as Partes e, mesmo em um cenário conservador, o PIB poderá crescer em € 10,9
bilhões na União Europeia e € 7,4 bilhões no Mercosul, com um impacto positivo sobre salários
e desigualdade.
Retomando os fortes laços históricos e econômicos. O Mercosul e a União Europeia têm
fortes laços históricos e econômicos. No entanto, nos últimos anos, outros players importantes
ganharam destaque na participação de mercado nas duas regiões. Por exemplo, a participação
da União Europeia nas importações brasileiras caiu de 21% em 2016 para 17% em 2020. As
exportações brasileiras para a União Europeia também caíram em 70% na última década. O
acordo pode contribuir para retomar as relações e atualizá-las com as novas realidades
geopolíticas e econômicas.

As oportunidades do acordo vão além de maior acesso a mercados para nossas empresas,
apoiando o crescimento sustentável com a implementação e monitoramento de políticas
ambientais e sociais tanto na União Europeia quanto nos países do Mercosul. O acordo
contribuirá para aumentar a ambição nesta área por meio da cooperação e de maior
transparência.
A implementação do acordo seria uma mensagem forte em favor de um comércio mais
sustentável e embasado em regras, especialmente no cenário atual, de necessidade de uma
forte recuperação econômica decorrente da pandemia da COVID-19.
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