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pós uma longa discussão o 
Brexit se tornou realidade, e 
o Reino Unido abandonou a 
União Europeia. Existe atual-

e no mês passado o Governo do Reino 
Unido lançou uma campanha denominada 

-
dade do Reino Unido que congrega empre-
sas envolvidas no negócio de produtos de 
madeira, levanta uma questão: “Os termos 
completos do processo de saída ainda não 
são totalmente conhecidos, portanto como 
podemos nos preparar?” Para a TTF não 
está claro, por exemplo, a burocracia envol-
vida, as implicações em termos de custos e 
de tempo para mover mercadorias através 
das fronteiras, e outros aspectos.

Recentemente o Governo do Reino 
Unido publicou o regime global de tarifas. 
De um modo geral o proposto é conside-

comercialização com o resto do mundo. A 
proposta propõe reduzir as tarifas de im-

comércio internacional.
No entanto, as tarifas propostas para 

as importações de compensados e produ-
tos de madeira laminada europeus, que 

Estas tarifas, segundo a TTF, reduzirão a 

incluindo produtos não madeireiros ou 
produtos de madeira de concorrentes de 
fora da Europa. 

Além disto, as tarifas propostas deve-
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certos produtos de valor agregado. Men-
ciona-se, por exemplo, a fabricação de por-
tas, janelas ou produtos laminados. Estes 
produtos são baseados, em sua maioria, 
em matérias-primas importadas de países 
europeus e que agora passam a serem 
taxadas. Isto deverá aumentar os custos 
de fabricação local dos produtos de valor 
agregado em até 10%.

Por outro lado, é importante observar 
que as taxas de importação propostas para 
produtos de valor agregado são baixas, 
variando de 0 a 2%. Portanto a proposta 

valor agregado locais, o que a TTF consi-
dera ser uma estratégia equivocada, tendo 

economia do Reino Unido. 
Preocupada com a evolução do Brexit, 

em especial com as implicações para os 
-

os membros do parlamento, para rever 

decisões. Uma das propostas considera 
uma negociação com a União Europeia, um 
acordo abrangente de livre comércio, elimi-
nando a tarifação para produtos europeus.

Até o momento, a forma como vem 
evoluindo as propostas de mudanças en-
volvendo o Brexit para regular o comércio 

-
tante não somente acompanhar a evolução 

-
cisões. Talvez seja este o momento de o se-

-

O Reino Unido é um mercado importante 

estar atentos à nova realidade

É importante 
observar que 

as taxas de 
importação 

propostas para 
produtos de 

valor agregado 
são baixas, 
variando de 

zero a dois por 
cento
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