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E
mbora o câmbio continue a
ser citado como o principal
problema da indústria brasi-
leira na concorrência interna
e externa com os produtos
chineses - especialmente cal-
çados, têxteis e vestuário -,

cresce a percepção de que o subfatura-
mento é uma ameaça até mais grave,
que já está provocando fechamento de
empresas e redução de postos de tra-
balho. "Estamos perdendo participa-
ção de mercado", diz Rinaldo Dini, pre-
sidente do Sindicato Interestadual da
Indústria de Óptica do Estado de São
Paulo (Siniop). "Há seis anos, tínha-
mos 60% das vendas. Hoje, só temos
5%. Muitas fábricas fecharam."

"O problema do subfaturamento é
grave. Os importadores declaram na
alfândega valores desprezíveis para
liberação. Chegou-se a liberar um cen-
to de armações por US$ 5", diz Dini.
"Recentemente, foram apreendidos no
Porto de Santos 300 mil óculos que en-
traram como bolsas, folhetos e impres-
sos. Como a aduana só verifica 5% das
importações, o importador corre 5% de
risco de ser pego. As peças vão para
camelôs e óticas, e abastecem o merca-
do", conta o empresário. Ele afirma
também que o maior volume de impor-
tação nesse segmento industrial refe-
re-se a óculos de sol (cópias piratas de
modelos de grifes).

Pesquisa Datafolha realizada na
feira Abiotica 2006 com 212 entrevis-
tados constatou que, de fato, a concor-

rência desleal (camelôs e falsificado-
res) é uma das principais dificuldades
das companhias desse ramo. A maior
parte das apreensões da Polícia Fede-
ral é feita no Porto de Santos. O cami-
nho do contrabando é bastante conhe-
cido das autoridades: as cargas são
embarcadas em navios comerciais,
principalmente a partir do Porto de
Ningbo, o segundo maior da China,
com destino a diversos portos brasi-
leiros. Os importadores não declaram
óculos, mas outros artigos, como bol-
sas de viagem, guarda-chuvas e até
produtos químicos.

Fronteiras. Para Dini, contra as impor-
tações chinesas de óculos não bastam
medidas antidumping. Em junho, o
governo anunciou medidas desse tipo,



ainda assim pouco abrangentes, embo-
ra positivas, na opinião do diretor do
Departamento de Relações Internacio-
nais e Comércio Exterior (Derex) da
Fiesp, Carlos Cavalcanti. "Pode-se sub-
faturar um produto, já subpesar é im-
possível", diz ele, referindo-se ao impos-
to de importação para artigos de vestuá-
rio, que passou a incidir sobre o volume
e não mais sobre o valor da mercadoria.
Mas Cavalcanti lembra que o pacote
não contemplou outros setores prejudi-
cados pelo subfaturamento: "Onde
estão brinquedos, autopeças, cabos de
aço, óculos, escovas de cabelos e todos
os que há tanto tempo brigam por defe-
sa comercial, movendo processos cus-
tosos e demorados de antidumping?".

Rinaldo Dini lembra que tão impor-
tante quanto as ações de defesa comer-

cial é a fiscalização das fronteiras - que
tem de ser reforçada. "O Brasil tem 3
mil fiscais. Na França, eles são 30 mil.
Na parte brasileira da tríplice fronteira
(Brasil, Argentina e Paraguai) há nove
fiscais. Na Argentina, 500. Nunca ouvi
falar de invasão de produtos contraban-
deados na Argentina porque lá há con-
trole", comenta o empresário.

Baixa qualidade, alto índice de fal-
sificação de produtos, preços subfatu-
rados na origem. Para resolver esses
problemas, o empresário Pedro Eber-
hardt, presidente do grupo Arteb,
maior fabricante brasileiro de faróis e
lanternas para carros, sugere a obriga-
toriedade da certificação de determi-
nados artigos - como pneus, preserva-
tivos, filtros de óleo diesel e reatores
elétricos para lâmpadas. É assim na

União Européia, onde todos os produ-
tos precisam ser regulamentados e
homologados pelas autoridades do
bloco. No Brasil, o responsável pela
certificação é o Instituto Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualida-
de Industrial (Inmetro). 'Todos os
produtos comercializados no país de-
veriam ser homologados pelo órgão",
defende Eberhardt.

Ele sugere um esforço em duas eta-
pas: homologar todos os artigos que já
são regulamentados e avaliar as reais
condições da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) para o en-
quadramento dos que eventualmente
ainda não foram normalizados.

O setor de autopeças é um dos
mais prejudicados pelo fator preço.
Com baixo custo de produção, a Chi-



na consegue colocar produtos mais
baratos no mercado brasileiro, razão
pela qual as montadoras têm preferi-
do importar dos chineses a custos
40% a 50% inferiores. E não só a China
está afetando ás condições de compe-
titividade do Brasil. Fornecedores da
índia e do Vietnã também vêm entran-
do na competição. Além dos baixos
custos de produção desses países, as
empresas brasileiras convivem com a
política cambial que mantém o real

Doze por cento das grandes
empresas brasileiras já transferiram
parte de sua produção para a
China, por meio da instalação de
fábricas ou da terceirização para
indústrias chinesas, e 7% das
companhias têm intenção de
passar a produzir no país asiático.
Essa é a constatação da Sondagem

valorizado, barateando ainda mais as
compras no exterior.

Câmbio. "O câmbio é um convite à im-
portação e não mais à produção", afir-
ma o empresário Fuad Mattar, presi-
dente da centenária Paramount Têx-
teis, fabricante de fios tintos para ma-
Iharias, tops e tecidos de pura lã, que
destina 45% de sua produção ao exte-
rior. Ele engrossa o coro das queixas
sobre dificuldades no ambiente interno

DINI: "Como a aduana só verifica 5%
das importações, o importador corre
5% de risco de ser pego"

de negócios: carga tributária elevada,
legislação trabalhista pouco flexível,
alto custo de capital, infra-estrutura e
logística deficientes e entraves buro-
cráticos. "Enquanto isso, a China, a
índia e o Vietnã exportam em grandes
volumes para o Brasil. Os setores de
vestuário, móveis e calçados têm uma
desvantagem tremenda", avalia.

Calejado pelas crises enfrentadas
pelo Brasil, Mattar, que é vice-presiden-
te da Associação Brasileira da Indústria
Têxtil (ABIT), vê uma diferença positi-
va no cenário atual em relação a outros
momentos difíceis. "Nos últimos 50
anos, o mercado internacional nunca
esteve tão bom quanto agora. Nem o
Brasil teve tanta credibilidade." Ao
mesmo tempo, Mattar considera "um
crime" que indústrias têxteis tradicio-
nais brasileiras tenham de se transferir
para o exterior em busca de competiti-

Especial sobre Competição das
Empresas Brasileiras com Produtos
Chineses, realizada pela CNI, entre
janeiro e fevereiro deste ano, com
1.581 indústrias - 1.367 de pequeno
e médio porte e 214 grandes.

A pesquisa também apurou que
66% das grandes indústrias nacionais
não produzem nem pretendem
produzir na China. Apenas 3% das
pequenas e médias já transferiram
parte da produção para aquele
país e outros 4% estudam fabricar
ou terceirizar parte da fabricação
na China.

As empresas brasileiras em
território chinês, de acordo com a
sondagem, são de quatro setores
industriais: veículos automotores,

máquinas e materiais elétricos,
minerais não-metálicos e produtos
de metal. Um terço das intenções
de terceirização provém de três
setores: têxtil, vestuário e
produtos de metal.

Como as companhias se preparam
para enfrentar a concorrência com
produtos chineses?

Segundo a pesquisa, quase
metade das empresas que definiram
uma estratégia centrou-se na redução
de custos, principalmente as de
papel e celulose, artigos de limpeza e
perfumaria, metalurgia básica e
veículos automotores. Outro recurso
destacado pelas grandes companhias
é a diferenciação de marca e imagem,
por meio de mais investimento em



MATTAR: é um crime as indústrias
têxteis tradicionais se transferirem para
o exterior em busca de competitividade

vidade porque "a transferência tem cus-
to alto". Ele considera que o governo
deveria ter maior agilidade para aten-
der ao setor. Na agenda mais imediata
estariam o alívio da carga tributária e a
revisão da legislação trabalhista.

Essas medidas ajudariam a melho-
rar a competitividade no mercado inter-
no e externo diante da invasão de pro-
dutos chineses. "O grande problema
com a China é o câmbio. Lá é subvalo-
rizado, aqui sobrevalorizado. A China
faz mudanças em doses homeopáticas.
Tem havido pressão para que valorize
sua moeda há quatro ou cinco anos,
mas até agora a cotação só caiu de 7,85
para 7,65 iuans por dólar. É impossível
competir assim. O que existe é uma
disputa de câmbio", avalia Mattar, que
também aponta o problema da importa-
ção irregular do país asiático: "O setor
de vestuário comprova a entrada de ter-

nos subfaturados da China a US$ 2, ou
seja, um preço 40 vezes menor do que
o de um similar no Brasil".

Recuo. No mercado brasileiro, uma
em cada quatro empresas (25%) se vê
afetada pela concorrência de produ-
tos chineses, de acordo com sonda-
gem feita pela Confederação Nacional
da Indústria (CNI), no início deste
ano (leia o quadro Enfrentá-los ou jun-
tar-se a eles?).

Os setores mais prejudicados, se-
gundo a pesquisa, são o têxtil, de ves-
tuário, equipamentos hospitalares e de
precisão e calçados. Três em cada qua-
tro indústrias têxteis nacionais que
competem com as chinesas tiveram
perda de participação de suas vendas

no mercado doméstico. No
caso de vestuário, duas em ca-
da três viram sua fatia de mer-
cado diminuir. Entre as em-
presas que exportam, 54% so-
frem concorrência dos chine-
ses. Dessas, 58% perderam cli-
entes para concorrentes da
China, 6% pararam de expor-
tar em razão dessa concorrên-
cia e 36% mantiveram ou

aumentaram o número de clientes.
Entre as companhias que pararam

de exportar destacam-se as de vestuá-
rio, couros e calçados. Pelo menos
uma em cada cinco indústrias dessas
áreas deixou de exportar por conta da
concorrência com a Chiria. Em con-
trapartida, as empresas de papel e ce-
lulose e de química mantiveram parte
expressiva dos clientes.

Para o presidente da CNI, Arman-
do Monteiro Neto, "o país está per-
dendo espaço de forma acelerada na
briga com a China. O Brasil tem de se
apressar para não ficar para trás". Ele
defende que o Executivo e o Legisla-
tivo avancem na agenda para a redu-
ção do "custo Brasil", além de adotar
medidas mais duras para evitar o
comércio ilegal.

'Temos de ficar atentos com a
competitividade chinesa, já que de lá
saem produtos a preço de centavos
devido à mão-de-obra barata e ainda a
itens pirateados. É preciso criar ins-
trumentos de defesa para evitar esse
tipo de problema e valorizar nossos
produtos no mercado", diz Paulo Skaf,
presidente da Fiesp.

Os produtos chineses já são os



mais investigados pelo Departamen-
to de Defesa Comercial (Decom) da
Secretaria de Comércio Exterior
(Secex). Das 23 investigações em
curso até abril deste ano, 15 são con-
tra a China. Os itens na mira do
Decom são variados: ferros de pas-
sar, ventiladores de mesa, alto-falan-
tes, óculos de sol, pneus para bicicle-
tas, alho fresco ou refrigerado, talhas
manuais, chapas pré-sensibilizadas
de alumínio, armação de óculos com
ou sem lentes corretoras, árvores
para decoração de Natal, brocas de
encaixe e cadeados.

Até abril deste ano, foram aplica-
dos direitos antídumping e medidas
de salvaguarda contra 12 produtos ex-
portados pelos chineses: lápis de mi-
na de grafite e de cor, glifosato, cogu-
melos, ímãs1 permanentes de ferrite
em forma de anel, carbonato de bário,
magnésio metálico, magnésio em pó,
garrafas térmicas, ventiladores de me-
sa, pneus novos para bicicleta, cadea-
dos, alhos e pedivela (peça que liga os
pedais à corrente de bicicletas). Esse
produto só pode ser trazido da China
mediante o pagamento de sobretaxa
de US$ 2,39 por quilo, o que pratica-
mente inviabiliza a importação.

O governo sobretaxou a pedivela
chinesa oito meses após pedido do
Sindicato Interestadual da Indústria
de Materiais e Equipamentos Ferro-
viários e Rodoviários (Simefre), que
congrega os fabricantes de bicicle-
tas, ciclomotores, motociclos, moto-
netas, peças e acessórios. A decisão
baseou-se na acusação de dumping -
prática desleal de comércio em que
uma empresa vende seus produtos
no mercado externo a preço inferior
ao que aplica normalmente no país
de origem.
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