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Brasil e México discutem aprofundamento do
Acordo de Complementação Econômica
10/05/2010
(Cidade do México – México) - O aprofundamento do Acordo de
Complementação Econômica entre Brasil e México (ACE 53) é tema de evento
que está sendo realizado de hoje (10/5) até quarta-feira (12/5) na Cidade do
México. O secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento,
Industria e Comércio Exterior (MDIC), Welber Barral, e o diretor do Departamento
de Integração Regional do Ministério das Relações Exteriores (MRE), Paulo
França, se reunirão, hoje, no Hotel Hilton, com empresários e representantes do
governo do México para discutir as vantagens da aproximação das duas
economias.
Nesta segunda-feira, Barral vai apresentar aos mexicanos o cenário atual brasileiro, expondo os principais
indicadores de crescimento macroeconômico e de estabilidade econômica do País. As oportunidades de
investimento no Brasil, como o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), a extração de petróleo na
camada pré-sal, a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016 também serão pontos da
apresentação do secretário brasileiro. Na terça e quarta-feira, representantes dos dois governos irão discutir as
possibilidades de aprofundamento do acordo.
ACE 53
O acordo foi assinado entre Brasil e México em 2002 e, atualmente, concede preferências tarifárias para cerca
de 800 produtos de cada um dos lados. A proposta brasileira é a de ampliar o ACE 53 para um Acordo de Livre
Comércio, que, na pratica, significaria zerar as tarifas de importação de todos os produtos nas trocas comerciais
bilaterais. A proposta brasileira ainda prevê acordos nas áreas de investimentos e de comércio de serviços.
Em agosto do ano passado, os presidentes brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, e mexicano, Felipe Calderón,
relançaram a negociação de ampliação do ACE 53, com a publicação de um comunicado conjunto, no qual
determinaram o inicio de ações para aumentar o comércio bilateral.
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