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Relações comerciais bilaterais
O Acordo MERCOSUL-EFTA forma um 
mercado de aproximadamente

O Acordo Mercosul-EFTA trata da 
liberalização das tarifas de importação 
para quase todo o comércio entre as 
partes. No entanto, inclui outras 
providências, com capítulos sobre 
diálogo político e cooperação. As 
negociações foram lançadas em janeiro 
de 2017 e encerradas em agosto do 
mesmo ano, pouco mais de um mês 
após a aprovação de acordo similar 
assinado com a União Europeia.

280 milhões
de consumidores US$ 3,7 trilhões

PIB de mais de

(Banco Mundial)

 US$ 191.185.902

US$ 488.692

US$ 222.885.920

- US$ 498.351.916

Islândia Liechtenstein Noruega

Suíça

Saldo da Balança Comercial entre Brasil e EFTA
(jan. a set. de 2020)

Fonte: Elaboração própria, valores em US$ 
FOB, dados obtidos disponíveis: 
http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-ex
terior/estatisticas-de-comercio-exterior/balanc
a-comercial-brasileira-acumulado-do-ano

No gráfico ao lado podem 
ser observados o saldo da 
balança comercial do 
Brasil com os países 
integrantes do EFTA. 

O Brasil é o 13º maior parceiro da EFTA e corresponde a 
0,80% do fluxo de comércio com o bloco. De acordo com 
o Itamaraty, entre as principais exportações brasileiras, 
destacam-se óxidos e hidróxidos de alumínio, ouro e 
soja. Nas importações brasileiras, destacam-se químicos 
e medicamentos. Suíça e Noruega representam cerca de 
95% do fluxo comercial entre o Brasil e a EFTA.

Vão produtos da 
mineração e soja,

voltam fertilizantes 
e medicamentos

O Mercado Comum do Sul 
(Mercosul), é um bloco 

econômico regional formado 
por Argentina, Brasil, 

Paraguai e Uruguai. Todos os 
países sul-americanos 

participam do Bloco como 
membros associados.

O que é o
Mercosul?

O que é
o EFTA?

Associação Europeia de Livre 
Comércio (EFTA, na sigla em 

inglês), é um bloco econômico
regional formado por Suíça, 

Noruega, Islândia e 
Liechtenstein.
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Serviços e investimentos, um caso a parte: 
Da logística a paraísos fiscais

manuseio de cargas, manutenção e 
reparação de produtos metálicos, 
maquinário e equipamentos

setor financeiro, manufatura de 
papel e celulose e mineração. 

Suíça: setor financeiro, seguros e outros serviços, 
indústria de transformação, comércio e na 
reparação de veículos automotores e motocicletas.

Noruega: Indústrias extrativas e de transformação

licenciamento de direitos sobre propriedade 
industrial, arrendamento mercantil operacional e 
locação de máquinas e equipamentos, sem operador
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O quadro das trocas comerciais entre o Brasil e os 
países do EFTA mostra que esse acordo não 
favorece apenas a produção de mercadorias com 
baixo valor agregado. Ele estimula a intensificação 
de atividades econômicas em setores, como a 
mineração e o agronegócio, que são 
reconhecidamente os principais vetores da 
destruição florestal no mundo.

O acordo define uma divisão desigual do comércio 
internacional, estimulando a reprimarização da economia 

nos países do Mercosul. Além disso, pela primeira vez em um 
acordo comercial extrarregional, o Mercosul adota normas 

relativas à facilitação de investimentos, com procedimentos 
para o diálogo institucional entre estado e setor privado, no 

modelo ISDS. Isso significa que as empresas terão passe livre 
para acionar judicialmente os estados caso considerem que 

medidas regulatórias afetam a sua expectativa de lucro.
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