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Barreiras 

Técnicas + 

Sanitárias e Fitossanitárias

(2ª geração)

Ambientais Sociais Éticas

“Qualidade”
(3ª geração)

Tarifas e quantitativas
(1ª geração)

1. Abertura, manutenção, ampliação e retomada de mercados.

2. Agregação de valor aos produtos agropecuários.

3. Práticas e barreiras ao comércio. Ex. imagem sobre desmatamento, 
trabalho injusto, carne aquecimento global.



MARCO REGULATORIO: SPS e TBT

Organização 
Mundial do 
Comércio

Organização Mundial 
de Saúde Animal

Convenção 
Internacional para a 

Proteção dos Vegetais

NEGOCIAÇÕES SANITÁRIAS E 
FITOSSANITÁRIAS 

(MEDIDAS SPS) NO SETOR 
AGROPECUÁRIO

Medidas SPS

X
Barreiras ao comércio 

internacional para produtos 
agrícolas e alimentos

Negociações SPS visam principalmente 

garantir: 

 Saúde dos Animais;

 Sanidade dos vegetais;

 Proteção contra a introdução de pragas 

e doenças dos animais e vegetais no 

território de um país;

 Sanidade dos alimentos;

 Comércio justo de produtos agrícolas e 

alimentos.

Codex Alimentarius



Ainda é baixo o nível de integração regional do Mercosul. 

O segmento do agro, de maior  Agronegócio- competitividade - estimular a integração regional.  

Diagnóstico da Integração Regional: Mercosul

Harmonização de políticas públicas e atuação conjunta nos terceiros mercados.

Políticas públicas: 

• Temas SPS

• Eventos OGM 

• Propriedade intelectual  registro de produtos e estabelecimentos 

• Política agrícola (assistência técnica, desenvolvimento rural crédito e seguro rural, entre outros)

• Posição em fóruns internacionais

• Integração da produção regional 

• Cadeias de agregação de valor;

• Promoção e investimentos

• Negociações Mercosul - União Europeia



Conselho de Integração e Planejamento da organização- Cosiplan: projetos de infraestrutura no Mercosul

São 544 projetos que, somados, totalizam US$ 130 bilhões em investimentos na integração da infraestrutura regional. 

A título de exemplo, podem ser mencionados alguns projetos dos quais o Brasil participa diretamente:

- Corredor ferroviário bioceânico Paranaguá-Antofagasta (Brasil, Paraguai, Argentina e Chile)

- Rodovia Boa Vista-Georgetown (Brasil e Guiana)

- Corredor ferroviário Montevidéu-Cacequi (Brasil, Uruguai)

Impacto direto:  geração de comércio e de investimentos

Dificuldade: bitola dos trilhos das linhas férreas (padronização)

FERROVIAS - RODOVIAS

Infraestrutura e logística



HIDROVIAS

Infraestrutura e logística

Lagoa dos Patos e Rio Uruguai

Hidrovia do Paraguai

Bacia do Tiete - Paraná Binacional Brasil - Uruguai

Hidrovia do Rio Paraguai



Obrigado !


