
Produtos chineses  
 
A concorrência com a China e o impacto do crescimento das importações de produtos daquele 
país sobre a produção nacional não são preocupações exclusivas da indústria brasileira. A 
economia dos Estados Unidos, uma das mais fortes do mundo, também teme os concorrentes 
asiáticos e adota medidas cada vez mais rigorosas contra os produtos chineses. 
 
Segundo a vice-presidente de Comércio Internacional do National Foreign Trade Council 
(NFTC), Mary Irace, cada vez mais o governo norte-americano busca reforçar as ações de 
combate à pirataria e de proteção à propriedade intelectual. "No Congresso existem muitas 
propostas para estabelecer barreiras comerciais à China. Além disso, estamos integrados com 
outros países para combater o crescimento da importação de produtos chinese", afirmou Mary.  
 
Na sua avaliação, a promoção de desenvolvimento do comércio é um caminho para conter ou 
minimizar o impacto chinês. "Criamos um diálogo regional voltado à proteção política do 
mercado interno contra a China", reforçou ela no seminário Organizações Empresariais nas 
Negociações Internacionais, promovido pela Coalizão Empresarial Brasileira (CEB), nesta 
quinta-feira, 17 de maio, no hotel Blue Tree, em Brasília. 
 
Ameaça e oportunidade - Na União Européia, por exemplo, a estratégia contra a invasão de 
produtos chineses é identificar prioridades e focar as ações em pontos como a propriedade 
intelectual, acesso a mercados e oportunidades de investimento. A China é o segundo maior 
parceiro da União Européia, atrás apenas dos Estados Unidos. "A China é um parceiro 
comercial importante e, para nós, uma oportunidade", disse o diretor de Relações 
Internacionais do Bussines Europe, Carlos Gonzáles-Finat. 
 
Segundo ele, a principal preocupação dos 39 países que compõe a UE é conter a pressão 
competitiva provocada pela produção chinesa. "Buscamos fortalecer as políticas que resultem 
em apoio às empresas européias para que se tornem cada vez mais exportadoras, inclusive 
para a China", lembrou Finat. 
 
Os representantes dos Estados Unidos e do México participaram dos painéis: Políticas 
Comerciais comparadas e Organizações empresariais nas negociações internacionais: 
estratégias de influência. Além deles apresentaram suas experiências o diretor da Fundação 
Centros de Estudos do Comércio Exterior (Funcex), Ricardo Markwald e o vice-presidente de 
Negociações Comerciais do Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y 
Tecnologia, Rafael Urquiza y Rodrigues. 
 
Rodrigues disse que o México é favorável às aberturas comerciais porque, até agora, elas 
resultaram em importantes benefícios ao país. "Somos o país americano que mais tem 
provocado integração e liberação comercial", afirmou Rodrigues. Ele destacou ainda que as 
empresas exportadoras mexicanas respondem por 41% do Produto Interno Bruto (PIB) do 
país. "Estamos comprometidos com o livre comércio e com a negociação de várias iniciativas", 
lembrou.  
 
Também participaram do seminário, o coordenador da CEB, Osvaldo Douat, o vice-presidente 
da Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), o diretor da Fundação Centros de 
Estudos do Comércio Exterior (Funcex), Ricardo Markwald, o secretário executivo da Câmara 
de Comércio Exterior (Camex), Mário Mugnaini, e o diretor-executivo do Instituto de Comércio 
e Negociações Internacionais (Ícone), André Nassar, para avaliar a atuação do país nas 
negociações internacionais. 
 
O seminário reuniu ainda o coordenador científico de estudos das negociações Internacionais 
(Caeni), Amâncio Jorge Oliveira, o presidente do conselho de Relações Internacionais da 
Fecomércio, Mário Marconini, o diretor-executivo da Confederação Nacional da Indústria (CNI), 
José Augusto Fernandes, e a consultora da CNI, Sandra Rios.   
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