Sugestão de missão prospectiva de oportunidades comerciais aos
países membros da União Aduaneira da África Austral – SACU
Johanesburgo, Gaborone e Windhoek
Antecedentes
Assinado, em 15 de dezembro de 2008, pelos Estados Partes do MERCOSUL e,
em 3 de abril de 2009, pelos Membros da SACU (África do Sul, Botsuana, Lesoto, Namíbia
e Suazilândia), o Acordo MERCOSUL-SACU prevê margens de preferência de 10%, 25%,
50% e 100% para 1.050 linhas tarifárias de cada lado. O Acordo de Preferências
Comerciais entre o MERCOSUL e a União Aduaneira da África Austral (SACU) entrou em
vigor no dia 1º de abril de 2016.
Entre os setores produtivos do MERCOSUL que se beneficiarão das preferências
comerciais no âmbito do Acordo encontram-se: químico, têxtil, siderúrgico, plástico,
automotivo, eletroeletrônico e de bens de capital, além de produtos agrícolas.
As exportações brasileiras para o bloco sul africano somaram US$ 1,36 bilhão em
2015, com saldo comercial positivo para o Brasil de cerca de US$ 720 milhões. O impacto
benéfico do Acordo poderá ser sentido principalmente no setor industrial, uma vez que
dois terços das exportações brasileiras para a SACU (US$ 908 milhões em 2015) são
formados por produtos manufaturados.
A entrada em vigor do ACP contribuirá para a promoção do intercâmbio
comercial no Atlântico Sul. Os países do MERCOSUL passarão a ter acesso facilitado a
um mercado de potencial econômico significativo, constituído por cerca de 65 milhões
de consumidores.
Objetivo da missão internacional
Colaborar para o incremento das exportações das cooperativas do Mercosul,
através de uma abordagem das possibilidades de negócios através do acordo de livre
comércio entre os países do Mercosul e da SACU. A ação conjunta seria pioneira na
busca por terceiros mercados entre cooperativas do Mercosul.
Participantes
Presidentes e diretores comerciais de cooperativas dos países do Mercosul, com
interesse na abertura de mercado nos países da África Austral. Também participam da
delegação representantes dos ministérios da agricultura e relações exteriores dos países
membros, além de representantes das organizações representativas de cooperativas.
Financiamento
Cada participante deverá arcar com as despesas de deslocamento e acomodação
até os países visitados pela missão prospectiva. As despesas de transporte local e
tradução para o português e espanhol serão cobertas pelo Ministério da Agricultura
Pecuária e Abastecimento.

Sugestão de programação
Sábado, 19 de maio de 2018
Encontro dos membros da missão no Aeroporto Internacional de São Paulo
18h20: Saída do voo Latam JJ8162 com destino a Johanesburgo
Domingo, 20 de maio de 2018
7h40: Chegada a Johanesburgo
11h20: Voo para Windhoek SA 70, Namíbia, onde está a sede da SACU
13h20: Chegada a Windhoek
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
8h: Reunião de alinhamento
11h: Reunião de apresentação com a SACU
15h30: Encontro com agentes do setor privado importador da Namíbia
Terça-feira, 22 de maio de 2018
Visita de campo ao porto de Wavis Bay e encontro com operadores de logística no
terminal
Quarta-feira, 23 de maio de 2018
8h20: Saída do voo Air Namibia SW 741
9h45: Chegada a Gaborone, Botsuana
11h30: Reunião com o Ministério do Comércio de Botsuana
13h30: Almoço com possíveis importadores de Botsuana
20h10: Voo SA 1780 com destino a Johanesburgo
21h30: Chegada a Johanesburgo
Quinta-feira, 24 de maio de 2018
8h: Deslocamento para Petrória
10h: Reunião com o Ministério do Comércio da África do Sul
15h: Palestra na embaixada do Brasil sobre oportunidades de comércio com países da
SACU para as cooperativas do Mercosul
18h: Retorno a Johanesburgo
Sexta, 25 de maio de 2018
Manhã: Rodada de negócios com possíveis compradores convidados
Apresentação do presidente pró-tempore da RECM sobre as oportunidades de comércio
das cooperativas do Mercosul
Tarde: Reunião de encerramento, alinhamentos finais e composição de uma agenda de
trabalho conjunta.
Sábado, 26 de maio de 2018
11h40: Saída do voo Latam JJ8343
17h: Chegada a São Paulo e conexões

Gastos estimados por participante
Deslocamentos aéreos: US$ 1.100
Acomodação: US$ 800
Alimentação: US$ 400
Vistos: US$ 100
Total estimado: US$ 2.400

Gastos estimados do MAPA
Serviço de tradução trilíngue: US$ 6.000
Serviço de transporte local: US$ 5.000
Aluguel de salas para reunião: US$ 1.500
Total estimado: US$ 12.500

