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AChina quer saber de que lado
o Brasil estará nas disputas
abertas pelos Estados Unidos
contraPequimnaOrganização
Mundial do Comércio (OMC).
Ontem,diplomataschinesespe-
diram uma reunião com repre-
sentantes do Itamaraty emGe-
nebraparasaberqualseráapo-
siçãodoPaísemrelaçãoaopro-
cesso aberto pelos americanos
contra os subsídios dos chine-
sesàssuasindústrias.Oschine-
ses ainda ameaçaram publica-
mente o governo americano,
alertando que os processos po-
derão ter conseqüências para
asrelações entreosdoispaíses.
Durante a reunião, o Brasil

se limitou a dizer que não tem
instruções para entrar no caso.
A preocupação dos chineses
ocorre porque a queixa dos

EUA toca no centro da política
industrial do país. Para a Casa
Branca, Pequim usa seu siste-
ma tributário para incentivar
exportações e reduzir custos
dasempresasnoexterior.Odé-
ficit dosEUAcomaChina atin-
geUS$ 232 bilhões.
OschinesesabordaramoIta-

maraty em um momento em
queestãosendobombardeados
comcasosnaOMC.Oúltimo foi
aberto ontem pelos EUA con-
tra a falta de ação da China em
combater a pirataria, e provo-
couumadurareaçãodasautori-
dades chinesas.

ADESÕES
O pior, para Pequim, é que a
guerra promete se ampliar. A
UniãoEuropéia (UE), pormeio
do porta-voz de Comércio da
Comissão Européia, Peter Po-
wer, confirmou que o bloco vai
se aliar aos EUA e pedirá para
entrarnoprocessocomotercei-
ra parte. A Europa é o maior
destino das exportações chine-
sas e seu déficit com Pequim
chegou a US$ 130 bilhões em
2006.DadosdaComissãoEuro-
péia apontam que, em 2002, 80
milhões de produtos falsifica-
dos foram confiscados nos paí-
ses do bloco.
Outro país que poderá en-

trar na disputa é o Japão. Hoje,
o primeiro-ministro chinês,
Wen Jiabao, participa de uma
cúpula com o premiê japonês
Shinzo Abe. Os japoneses não
querem azedar o clima da pri-
meiraviagemdoslídereschine-
ses ao Japão em sete anos, mas
confirmam que receberam um
pedidodeapoiodeWashington
e vão estudar o caso.
No Itamaraty, diplomatas

afirmamque oBrasil ainda não
definiusepediráparafazerpar-
tedocaso.“Estamosesperando
os documentos para fazer uma
análise”, disse um diplomata.
Segundo o governo, o Brasil já
iniciou umdiálogo com aChina
sobre a pirataria, mas nenhu-
ma ação conjunta foi realizada
até agora. Sabe-se que 75%dos
produtos falsificados vendidos
no Brasil são fabricados na
Ásia, principalmente naChina.
O governo chinês, irritado,

atacou a Casa Branca e alertou
que a medida “vai minar seria-
mente a cooperação entre os
dois países e as relações econô-
micas”. Wang Xinpei, porta-
voz do Ministério de Comércio
da China, manifestou ontem a
“forte insatisfação” das autori-

dades de Pequim em relação à
disputa.“Ogovernochinêssem-
pre foi firmeemprotegerapro-
priedade intelectual e vem ob-
tendo resultados significativos
nesseaspecto”,disseXinpei. “A
decisão de levar o caso à OMC

vai contra o consenso entre os
líderesdasduasnaçõesdeforta-
lecer as relações econômicas e
comerciaisbilateraise resolver
nesse âmbito qualquer proble-
ma que venha a existir”, afir-
mouXinpei. ●
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China jádisputa emautopeças

Cleide Silva
SÃOPAULO

Estados Unidos denunciam subsídios da China na OMC e diplomatas chineses se reúnem com brasileiros

Emuma área que não
abrigaria sequer duas
grandes autopeças

brasileiras, 60 empresas chi-
nesas se amontoam em mi-
niestandes na Automec com
produtos que vão de parafu-
sos a rodas e amortecedo-
res. Na feira anterior, reali-
zada há dois anos, eram 44
marcas da China no mesmo

espaço de 540 metros quadra-
dos. Empresas com fábricas
no País como Delphi, Visteon
e Bosch ocupam, cada uma,
área de 300 a 400 metros.
“A América Latina, em es-

pecial o Brasil, são mercados
importantes a serem explora-
dos”, diz Alan Lin, da fabri-
cante de rodas Yongoi Alumi-
nium-Wheel Manufacture. A

empresa oferece rodas de alu-
mínio para modelos como Gol
e Palio a US$ 20 e para car-
ros médios como o Corolla a
US$ 50, preços sem impostos
e frete. Nas autorizadas
Volkswagen, a roda mais ba-
rata para o Gol custa R$ 290.
A Yongoi produz cerca de
800 mil rodas por ano e já ex-
porta para Estados Unidos,

Europa e Oriente Médio.
A fabricante de amorte-

cedores Jinbo Industry &
Trading oferece peças pa-
ra o Santana, carro de
grande sucesso na China, a
US$ 5,40, preço considera-
do imbatível pelo Sindipe-
ças. No estande da Ningbo
Sunshine Wiper Blade,
dois sorridentes atenden-
tes que não falam portu-
guês, espanhol ou inglês
entregam catálogos com
palhetas a US$ 3. O produ-
to nacional custa na faixa
de R$ 18 a R$ 20.
“Os preços são baixos,

mas em muitos casos há
barreiras para a importa-
ção, como o imposto e o
transporte”, diz Joel Wan-
derley, dono de uma gran-
de revenda de autopeças
de Pernambuco, a W4 Dis-
tribuidora, que abastece
todo o Nordeste, Ele e o
irmão e sócio Sérgio per-
corriam ontem os estandes
chineses em busca de bons
negócios.
A Automec vai até sába-

do e reúne 1.350 exposito-
res, dos quais 950 nacio-
nais e 400 estrangeiros.
Além da China, participam
empresas da Argentina,
Alemanha, Espanha, Itália,
Taiwan e Uruguai. ●

União Européia vai
aderir à disputa
americana; Japão
estuda o caso
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