Cancun, November 06, 2017.
COMUNICADO MERCOFER EM REFERÊNCIA A NEGOCIAÇÃO
MERCOSUL-UE
Em vésperas de iniciar o Congresso Alacero 58, o grupo Mercofer, composto pelos produtores de aço do
Mercosul, se reuniu e, em referência a negociação Mercosul-União Europeia, emite o seguinte
comunicado:
A industria do aço do Mercosul entende que a inclusão dos produtos siderúrgicos (incluídos nos capítulos
72 e 73) em um eventual acordo de livre comércio com a União Europeia deve estar necessariamente
vinculado à adoção de requisitos específicos de origem Mercosul (aço vazado na região), assim como
vem sendo proposto pelo Mercosul desde o início da negociação.
Pontos de atenção:
•

Existe um forte desequilíbrio de capacidades instaladas de produção entre ambas regiões. Por
exemplo, em 2016, a capacidade da UE (28) foi de 229,1 MT versus Mercosul com 59,4 MT.
Considerando a produção, em 2016, a UE (28) produziu 162,3 MT versus Mercosul com 34,4
MT, sendo a relação de 5 a 1.

•

O processo de produção de aço é intensivo em capital, requerendo grandes investimentos em
capital e tecnologia de ponta e é gerador relevante de emprego de qualidade na região.

•

Em uma usina siderúrgica, a relação de investimento entre as unidades metalúrgicas (produção
de semi-acabados) e de laminação à quente (primeira fase de produtos acabados) é 4 para 1,
enquanto que a relação sobre a geração de emprego é de 9 para 1.

•

É contraditório que, em um acordo que pretende desenvolver a integração e complementação
econômica e comercial, seja adotado um requisito de origem que possa favorecer terceiros países,
em prejuízo aos países/blocos envolvidos, como propõe a União Europeia para o caso de produtos
siderúrgicos.

Diante ao exposto, é solicitado às autoridades envolvidas na negociação do Acordo Mercosul-União
Europeia, considerar a adoção dos requisitos específicos de origem Mercosul (aço vazado na região) na
negociação, tendo em vista o pleno desenvolvimento do setor industrial de aço, a manutenção dos
empregos diretos e indiretos de qualidade na região, que poderiam ser afetado por esta medida.
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