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Questionário  

Acordo de Livre Comércio 

MERCOSUL – União Europeia 

 
Este questionário contém perguntas técnicas direcionadas aos associados da 

Associação Brasileira dos Importadores de Máquinas e Equipamentos Industriais 

(ABIMEI) para que eles comentem sobre sua experiência prática de importação e 

exportação para a União Europeia. 

 

As informações fornecidas neste questionário serão usadas pela ABIMEI para 

identificar os interesses ofensivos e defensivos do setor dentro das negociações do 

Brasil para o Acordo de Livre Comércio Mercosul-União Europeia (doravante 

denominado o "Acordo").      

 

Dados Cadastrais 
CNPJ: 

Razão social: 

Setor de atividade: 

Endereço: 

Cidade: 

UF: 
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I. Comércio de Bens 

A. Perguntas sobre o comércio de bens. 

1. Indique seus fluxos de importação de bens da UE (2016). 

 

Descrição do bem Codificação NCM  Valor Quantidade 

    

 

2. Caso importe bens de origem diferente da UE, você teria algum interesse em 

substituir, total ou parcialmente, essas importações por bens provenientes da 

UE? Caso tenha interesse, indique o produto e faça uma avaliação do valor 

estimado de importação. 

 

Descrição do 

bem 

Origem Codificação 

NCM  

Valor Anual 

Estimado 

Quantidade 

Anual Estimada 

     

 

a. Dos bens indicados, você conhece alguma empresa do Mercosul que 

os produza? Caso conheça, indique se a(s) empresa(s) teriam a 

capacidade de abastecer a demanda do mercado doméstico. 

 

R:  

3. Indique seus fluxos de exportação de bens para a EU (2016).  

 

Descrição do 

bem 

País de destino Codificação 

NCM  

Valor Quantidade 

     

 

4. Caso não exporte ou queira exportar mais para a UE, indique o produto e faça 

uma avaliação do valor estimado de exportação e o motivo pelo qual não 

exporta ou exporta menos do que o desejado. 

 

Descrição do 

bem 

País de 

destino 

Codificação 

NCM  

Valor Anual 

Estimado 

 

Motivo 

     

 

5. Especifique, de maneira geral, seus interesses ofensivos e defensivos1. 

 

R:  

 

  

                                                           
1 Os interesses ofensivos são os interesses que você terá ao ganhar  acesso ao mercado da UE. Os 

interesses defensivos são o que você pode percer ao abrir o seu mercado para a UE ( a concorrência 

dos produtos da UE no mercado doméstico, por exemplo).    
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6. Dentro de seu setor você tem percebido: 

 

a. Algum interesse de uma empresa do Mercosul em exportar bens à UE? 

 

R:  

 

b. Algum interesse de uma empresa do Mercosul em importar bens da UE? 

 

R:  

 

c. Algum interesse de uma empresa do Mercosul em estabelecer um local 

de produção/distribuição na UE? 

 

R:  

 

d.  Algum interesse de uma empresa da UE em estabelecer um local de 

produção/distribuição no Mercosul? 

 

R:  

 

Em caso afirmativo para alguma das questões acima, faça uma estimativa 

financeira do interesse. 

 

7. Você conhece algum componente de um acordo comercial da UE com 

outros países ou  blocos que esteja afetando a sua posição competitiva? 

 

R:  

 

 

8. Dentro de seu setor, como você avaliaria a importância da UE (em termos de 

capacidade de produção, vantagens comparativas, etc.)? 

 

R:  

 

B. Perguntas sobre regras de origem preferenciais. 

9. Para suas exportações à UE, você tem ciência de quais regras preferenciais 

de origem2 deveriam ser aplicadas dentro do Acordo entre Mercosul e a UE 

(bens totalmente obtidos, inteiramente produzidos, não inteiramente 

produzidos (salto tarifário, critério de valor, comparação, transformações 

específicas, combinação de critérios))? 

 

R:  

 

a. Haveria necessidade de algum tipo de flexibilidade das regras de 

                                                           
2 São instrumentos utilizados para determinar se um produto exportado de um país beneficiário ou 

parceiro pode ser considerado como estando suficientemente associado ao país em causa e, por 

conseguinte, como sendo originário do mesmo, para poder beneficiar da preferência pautal 

concedida ao referido país. 
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origem de seu setor para incorporar materiais não originários do 

Mercosul ou originários da UE, ou efetuar processos de transformação 

fora do Mercosul? 

 

R:  

 

10. Caso perceba que a importação de determinados bens da UE possa afetá-

lo, indique quais deveriam ser as regras de origem preferenciais que deveriam 

ser aplicadas para a importação daqueles produtos da UE. 

 

R:  

 

a. Haveria alguma dificuldade, para o seu setor, resultante da 

acumulação de origem que a UE possa ter com outros países do 

Mercosul ou com outros países que tenham um acordo comercial com 

a UE? 

 

R:  

 

C. Perguntas sobre restrições às importações e exportações. 

11. Existem restrições ou proibições às importações na EU que afetam o seu setor? 

Caso existam, indique o tipo de restrição (imposto de importação ad valorem 

ou específico, licença de importação, quota, preços mínimos, etc.) 

R:  

 

12. Caso seus produtos estejam sujeitos a licenciamento de importação, indique 

se as licenças são outorgadas automaticamente?  

 

R:  

 

13. Seus produtos estão sujeitos a qualquer outro tipo de restrição à importação 

na EU? 

 

R:  

 

14. A informação sobre as restrições às importações na UE é pública? 

 

R:  

 

15. Existem restrições às exportações de matérias-primas ou bens intermédios da 

EU que afetam seu setor?  

 

R:  
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D. Perguntas sobre processos aduaneiros. 

16. Indique se você já se deparou com alguma dificuldade nas situações 

descritas abaixo nos processos de importação da UE. Caso tenha encontrado, 

faça uma breve descrição da dificuldade.  

 
Situação Sim/Não: Comentário 

Inspeções e controles no desembaraço 

aduaneiro 

 

Inspeção antes da expedição  

Tempos de processamento  

Taxas  

Confidencialidade da informação  

Requerimentos de informação  

Uso obrigatório de despachantes aduaneiros  

Processos aduaneiros não necessários   

Falta de transparência e de publicidade da 

regulação aduaneira 

 

Trato discriminatório  

Falta de uniformidade na aplicação dos 

procedimentos 

 

Complexidades na aplicação dos 

procedimentos 

 

Valoração aduaneira  

Classificação tarifária  

Acesso às autoridades aduaneiras  

Falta de coordenação entre autoridades   

Processos de reexpedição  

Preços de referência  

Logística  

Outros  
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E. Perguntas sobre discriminação e falta de transparência  

17. Você já enfrentou algum tipo de medida na UE que discrimine entre os 

produtos produzidos na UE e os seus produtos? Em caso afirmativo, descreva 

o tipo de discriminação (e.g. baseada em uma lei ou regulação, em uma 

prática, etc.). 

  

R:  

 

 

F. Perguntas sobre defesa comercial. 

18. Você já precisou usar os mecanismos de defesa comercial na UE 

(investigações de dumping, de subsídios e de salvaguardas)? Em caso 

afirmativo, encontrou alguma dificuldade com esses processos? 

 

R:  

 

19. Você conhece alguma distorção de mercado (subsídios, políticas de preços, 

etc.) que afeta o seu setor e que possa ser objeto de investigação  de defesa 

comercial ou de outro tipo de medida? 

 
R:  

 

G. Perguntas sobre barreiras técnicas ao comércio3. 

20. Você tem encontrado alguma dificuldade com barreiras técnicas na 

exportação de produtos para a UE? Considere não só as dificuldades 

resultantes da regulamentação (e.g. etiquetação, rastreabilidade, etc.), mas 

também as resultantes da aplicação de procedimentos de verificação da 

conformidade.  

 

R:  

 

21. Você tem encontrado alguma dificuldade com a transparência ou a 

publicidade dos regulamentos técnicos e os processos de verificação de 

conformidade? Você participou de algum processo de consulta na 

elaboração de regulamentos técnicos da UE? Caso tenha participado, você 

encontrou alguma dificuldade? 

 

R:  

 

  

                                                           
3 As barreiras técnicas são regulamentos e normas técnicas relacionadas às características dos produtos 

a serem importados ou ao seu método e processo de produção e os procedimentos de verificação  de 

conformidade com issos regulamentos.  
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22. Você teria interesse que o Acordo entre Mercosul e a UE tivesse um anexo com 

princípios gerais para a convergência regulatória técnica em um setor 

específico (e.g. equipamento industrial, automóveis, químicos, equipamento 

médico, cosméticos, têxtil, farmacêuticos)? 

  

R:  

 

II. Comércio de Serviços e Investimento 

23. Dentro de seu setor, você tem algum interesse de investir na UE? 

 

R:  

 

24. Quais são as principais barreiras que seu setor enfrenta para fazer negócios na 

UE? (Por exemplo, obrigação de ter algum tipo de presença comercial, etc.) 

 

R/:  

 

25. Quais são as principais barreiras que seu setor enfrenta para estabelecer 

presença comercial na UE? (Por exemplo, requisitos de propriedade ou 

capital, limitações de controle, dificuldades para obter autorizações, 

procedimentos complexos, obrigação de ter um sócio local, etc.) 

 

R:  

 

26. Quais são os principais problemas que seu setor enfrenta com a 

movimentação de viajantes de negócios?  

 

R:  

 

27. Você conhece alguma restrição de profissões ou ocupações que gerentes ou 

diretores estrangeiros possam ter na UE?  

 

R:  

 

III. Concorrência e Compras Públicas 

28. Você conhece algum tipo de prática anticompetitiva na UE que esteja 

afetando seu setor (cartéis, abuso da posição dominante, etc.)? Favor 

especifique qual (is) e explique como o seu setor está sendo afetado. 

 

R:  

 

29. Você conhece algum tipo de benefício, vantagem ou privilégio que empresas 

públicas da UE tenham e que possam estar afetando os interesses do seu 

setor? 

 

R:  
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30. Você já participou de algum processo de compras públicas na UE? Caso 

tenha participado, você encontrou alguma dificuldade? 

 

R:  

 

31. Teria interesse em participar de processos de compras públicas na UE? Em que 

setores teriam interesse em participar?  

 

R:  

 

IV. Outros Assuntos 

32.  Indique qualquer outro assunto que possa ser de interesse ao seu setor nas 

negociações do acordo comercial entre Mercosul e a UE.  

 

R:  

 


