
NemtodosossetoresapoiamofimdaTEC

EmpresasqueremrecriarMercosul

Indústrias de calçados e de automóveis temem avanço dos concorrentes

Conflito com Argentina causa desgaste no setor privado, que quer ‘um passo atrás para área de livre comércio’
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Ainda não é consenso no setor
privado brasileiro o apoio a um
retrocesso no Mercosul para
transformar o bloco de união
aduaneira em área de livre co-
mércio. Alguns setores temem
perder espaço para os concor-
rentes se a Tarifa Externa Co-
mum (TEC) acabar.

Aresistênciaémaiornosseg-
mentos onde a tarifa de impor-
tação émais alta, casode calça-
doseautomóveis,quegozamda
taxa máxima permitida, de
35%.Outroreceioéde“triangu-
lação”deprodutos.Umitempo-
deria entrar por outro país, pa-
gandomenosimposto,masaca-
bar nomercado brasileiro.

“Dar um passo atrás é ruim
para o Brasil, que é o maior en-
tre os países do Mercosul. Os
mercados regionais são impor-
tantes. Mas é preciso ser obe-
dienteàTEC”,disseopresiden-
te da Associação Brasileira da
IndústriaCalçadista(Abicalça-
dos),MiltonCardoso.

O setor calçadista é um dos
que mais sofre com as licenças
de importação aplicadas pelos
argentinos,masnãoéafavorde

retroceder na integração.
SegundoCardoso,aArgenti-

na começou a liberar a entrada
demais calçadosbrasileiros re-
centemente.Odesviodecomér-
cioprovocadopelas licençasba-
lançou a liderança do País no
mercadoargentino,masoterre-
no começa a ser recuperado.

Segundo a Abicalçados, no

acumuladodoano até a primei-
raquinzenadeoutubro,oBrasil
forneceu 52% dos calçados im-
portados pela Argentina, aci-
ma dos 48% de outras origens.

Um dos setores mais repre-
sentativos do comércio entre
BrasileArgentina,asmontado-
ras não apoiam o fim da TEC.
“É uma questão que tem que

ser vista commuito cuidado,
porquepodegerartriangula-
ção de produto”, diz o presi-
dente da Associação Nacio-
nal deFabricantes deVeícu-
los Automotores (Anfavea),
JacksonSchneider.

Apesar de o comércio en-
tre Brasil e Argentina ainda
ser administrado pelo acor-
do automotivo, que regula o
fluxode importaçãoe expor-
tação, o executivo considera
oMercosul uma experiência
“bem sucedida”. Ele ressal-
ta, no entanto, que regras de
longo prazo são fundamen-
tais para garantir investi-
mentos no bloco.

Os fabricantes de máqui-
nas também não são favorá-
veisa acabarcomaTEC.Pe-
lo contrário. O setor pleiteia
o fim da permissão concedi-
da à Argentina para baixar
as tarifas de importação de
máquinas, que estão em 14%
noBrasil, explicaNelsonDe-
duque, vice-presidente da
Associação Brasileira da In-
dústria deMáquinas e Equi-
pamentos (Abimaq). ● R.L.

INTEGRAÇÃOREGIONAL

Raquel Landim

O setor privado está “cansado”
doMercosul e pede a “reinven-
ção” do projeto de integração
regional. Uma alternativa que
volta a ganhar força é dar um
passoatrásetransformaroblo-
co de união aduaneira em área
de livre comércio.
Na área de livre comércio,

nãoexistemtarifasentreospaí-
ses.Porserumauniãoaduanei-
ra, o Mercosul tem que adotar
também uma Tarifa Externa
Comum (TEC) para importa-
ção de produtos de terceiros
países e é obrigado a negociar
acordos em conjunto.
Amudança liberaria o Brasil

parafechar,sozinho,acordosbi-
laterais comoblocos importan-
tes,como,porexemplo,aUnião
Europeia, cujas negociações
com o Mercosul serão retoma-
das na quarta-feira emLisboa.
Paraosempresários,oconfli-

tocomaArgentina–queparali-
soucaminhõesnafronteira–ea
entrada da Venezuela no Mer-
cosul – que ficou mais próxima
com a aprovação pela Comis-
são de Relações Exteriores do
Senado–deixaoblocomais fra-
gilizado nas negociações.
“Não podemos ficar amarra-

dosaoprotecionismodaArgen-
tina.Sou a favor dedarumpas-
so atrás e reinventar o Merco-
sul como área de livre comér-
cio”, defende o diretor de co-
mércio exterior da Federação
das Indústrias do Estado de
São Paulo (Fiesp), Roberto
Giannetti da Fonseca.
“Queuniãoaduaneiraéessa?

Está permitindo desvio de co-
mércio para os chineses”, diz o
presidentedaAssociaçãoBrasi-
leira da Indústria Têxtil (Abit),
Aguinaldo Silva. “Não é uma
questão de desprezar oMerco-
sul,mas saber se funciona.”
O desvio de comércio a favor

daChina,provocadopelaslicen-
çasnãoautomáticasdaArgenti-
na, foi a gota d’água para a pa-
ciênciadosempresários.Aava-
liação é que oBrasil só fica com

oônus daunião aduaneira,mas
não aproveita os benefícios.
A admissão da Venezuela é

mais um fator que complica as
negociaçõescomoutrospaíses,
porqueopresidenteHugoChá-
vez é contra acordos bilaterais.
Para LúciaMaduro, economis-
ta da Confederação Nacional
da Indústria (CNI), a Venezue-
la deixa oMercosulmais “com-
plexo” e “paralisado”.
O presidente da Associação

BrasileiradaIndústriaElétrica
eEletrônica(Abinee),Humber-
to Barbato, também apoia a
transformaçãodoMercosulem
áreade livre comércio.Os celu-
lares estão sob ameaça demais
impostos na Argentina. “A in-
dústriabrasileiranãotemsolici-
tadoomesmoníveldeproteção
dos argentinos”, disse.
Um dos motivos que ajuda a

explicar odesinteresse dos em-
presáriospeloMercosul équeo

bloco perdeu importância nas
exportações brasileiras, por
conta das barreiras argentinas
e da diversificação de clientes.
Em 1998, Argentina, Uruguai e
Paraguai absorviam 17,4% das
vendasdoBrasil.Noanopassa-
do, esse porcentual caiu para
11%. De janeiro a setembro, por
conta da crise, estava em9,3%.
O presidente da Associação

Brasileira da Indústria do Tri-
go (Abitrigo), Sérgio Amaral,

ressalta que o momento das
duas economias é de “profundo
descompasso”.EnquantooBra-
silatrai investimentoseacumu-
lareservas,aArgentinaenfren-
tar escassez de divisas.
Paraalgunssetores,oMerco-

sulnuncachegouaserumarea-
lidade. É o caso de açúcar e ál-
cool,quenemsequerentramna
pauta. O etanol é tema nas con-
versas com EUA ou México,
mas não existe uma parceira
com a Argentina. “Não existe
vontade política de se abrir
mãodesoberaniaparaaprofun-
dar o Mercosul”, disse o presi-
dentedaUniãodaIndústriaCa-
navieira de São Paulo (Unica),
Marcos Jank.
OpresidentedoConselhoSu-

periordeComércioExteriorda
Fiesp, Rubens Barbosa, defen-
de que o Brasil, sem romper
com oMercosul, encontre uma
fórmulaparanegociaremsepa-
radocomaUE.“Cadapaís teria
umritmodiferentedequedade
tarifas.”Eleadmitequeprejudi-
ca a Tarifa Externa Comum
(TEC), mas argumenta que é
preciso ser “realista”.
Para os empresários, o Mer-

cosul chega mais fraco para a
reuniãocomaUE.Umadasexi-
gências dos europeus é a livre
circulação de produtos no blo-
co, que está em risco com as li-
cençasadotadasporArgentina
eBrasil.Osargentinosbloquea-
ram a última tentativa de acor-
do com aUE, ao resistir a abrir
o mercado automotivo. O país
também não apoiou a conclu-
sãodaRodadaDoha,daOrgani-
zaçãoMundial de Comércio.●

FERIADO 02 DE NOVEMBRO
NÃO HAVERÁ EXPEDIENTE NO

BALCÃO DE ANÚNCIOS
IGUATEMI

O ESTADO DE S. PAULO

COMUNICADO - Sindicato das Costureiras e Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário de São Paulo e Osas-
co, através do Coordenador Eleitoral, comunica aos interessados a abertura do prazo de cinco dias para impugnação de 
candidatos nas eleições sindicais que acontecerão nos dias 26 e 27 de novembro de 2009, bem como o registro de uma 
única chapa, a qual recebeu o Nº 01, cuja composição é a que segue: Diretoria Executiva Efetivos: Presidente: Eunice 
Cabral, Secretário Geral: Elias Ferreira,Vice-Presidente: Iraci Gomes da Silva , Secretário Adjunto: José Ronaldo 
Meneses Reis, Tesoureiro Geral: Aparecida Carmelita de Sousa ,1° Tesoureiro: Moacir Tenório, 2º Tesoureiro: Maria 
Susicléia Assis. Diretoria Executiva Suplentes: Marcelo Roberto Alves, Ana Lúcia Martins Rodrigues, Ana Laurentina dos 
Santos, Perolina Matos Mônaco, Maria Tereza da Silva Fernandes, José Antonio Simões Rodrigues, Iara Aparecida da Silva.
Conselho Fiscal Efetivos: Lourenço Moreira da Cruz, Antonio Barboza da Silva, Luzinete Carlos dos Santos. Conselho 
Fiscal Suplentes: Rubia Aparecida de Souza Godoy, Helenice Pereira da Silva, Deise Gomes de Souza. Conselho de 
Representantes junto a Federação Efetivos: Valéria Cabral da Silva, Samuel Alves dos Santos Junior. Conselho de 
Representantes junto a Federação Suplentes: Odesia Maria Gonçalves Rocha, Cibele Cristina da Costa Dias. O prazo 
de cinco dias inicia-se no dia 03/11/2009, com término em 09/11/2009. São Paulo, 01 de novembro de 2009. Mario 
Benedito da Silva - Coordenador Eleitoral.
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Text Box
O Estado de S.Paulo, São Paulo, 01 nov. 2009, Economia & Negócios, p.B11.




