
Skafdizaindaquesão
vergonhosasasbasesde
antidumpingequeopaís
aplicamedidasdedefesa
comercialpoliticamente
O presidente da Federação
das Indústrias do Estado de
São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf,
fez pesadas acusações à Argen-
tina. Em entrevista ao Estado,
ele disse que o governo local
promove acordos de preço.
“No Brasil, isso dá cadeia.”
Skaf afirmou ainda que as li-
cenças de importação do país
vizinho são uma “embroma-
ção” e classificou as bases téc-
nicas dos processos antidum-
ping de “vergonhosas”. A se-
guir, trechos da entrevista:

Qual é o impacto das medidas da
Argentina para a indústria?

Esses produtos em que temos
problemas com a Argentina
representam 10% do comér-
cio. Muitas vezes os argenti-
nos argumentam que é só
10%. Mas, se você analisar se-
torialmente, agride muito.
Tem muita injustiça no têxtil,
trigo, nos calçados e eletroele-
trônicos. A Argentina dificul-
ta a exportação de trigo para
o Brasil, estimula a oferta no
mercado local, o grão cai de
preço. Os moinhos argentinos
compram trigo barato. É um
primeiro subsídio. Na hora de
vender para o Brasil, o trigo
paga 23% de tarifa e a farinha,
13%. Chega farinha de trigo
quase ao preço do grão e isso
inviabiliza o setor moageiro
no Brasil. Na área têxtil, tem o
caso do fio de acrílico. Foi fei-
to um processo de dumping,
colocada uma sobretaxa, com
bases técnicas vergonhosas.
Não há a preocupação em fa-
zer as medidas com critérios
rigorosos. Quando politica-
mente querem atender, fazem

do jeito que for e impõem uma
sobretaxa.

Ocorreu desvio de comércio?
Em alguns casos, sim. Porcen-
tualmente, eles deixaram de
comprar mais do Brasil do que
a China. Deveria ser o inverso.
Esse é o espírito do Mercosul.

AArgentinaestáerradaemdefen-
der a sua indústria?
No caso do fio de acrílico, quan-
do criaram obstáculos, a indús-
tria deles estava trabalhando a
todo vapor. Não adianta defen-
der uma indústria que não se
modernizou, que só quer prote-
cionismo e não investe.

Qual é avaliação da Fiesp sobre a
retaliação feita peloBrasil?
O governo brasileiro até que
foi muito tolerante e paciente.
Eles não mudaram de atitude.
Fezmuito bem o governo brasi-
leiro de endurecer o caldo. Ao
invés de a Argentina se preocu-
par em defender uma ou duas
fábricas, deveriam se preocu-

par com o consumidor e com a
inflação argentina. Licença
não automática pode ser lida
como embromação. No dum-
ping, antes de começar o pro-
cesso, já tem decisão política.
A empresa brasileira faz uma
defesa de mil páginas que eles
nem leem. Fazem acordos seto-
riais de preços, que é um des-
respeito ao consumidor argen-
tino. No Brasil, isso dá cadeia.

Se juntar para combinar preço
é crime. Lá o governo estimula
as pessoas a combinarem pre-
ço para lesar o consumidor ar-
gentino.

O governo brasileiro demorou pa-
ra reagir?
O entendimento e o diálogo

nem sempre é eficaz com a Ar-
gentina. É preciso posições
mais firmes, quando nosso par-
ceiro interrompe o diálogo e ar-
bitra castigos para as empre-
sas brasileiras. Esse tipo de
medida não parte do Brasil.
Eles atendem a 80% do nosso
mercado de aerossóis e não co-
locamos cota nenhuma.

Osr. recebeuapresidenteCristina
Kirchner na Fiesp e disse que era
preciso ter paciência. Por quemu-
dou de ideia?
Não mudei de ideia. Teve um
período no ano passado que a
Argentina tinha uma crise polí-
tica e econômica forte. Eu de-
fendi, nesse período, priorizar
a colocação de produtos feitos
lá, com preço e qualidade com-
patível. Ter um pouco de tole-
rância. Amém. Mas, ao invés
de melhorar, piorou. Não
adiantou nada, porque não há
reconhecimento disso.

Qual é a sua expectativa da reu-
nião dos presidentes?

Minha expectativa é que os
presidentes acertem um clima
de entendimento e volte o espí-
rito do Mercosul de parceira.
Eles receberem produtos bra-
sileiros não é um favor. Nós in-
vestimos para atendê-los. É ho-
ra do desarmamento.

Osr.é favorávelàentradadaVene-
zuela no bloco?
Contra a Venezuela ninguém
tem nada. O povo venezuelano
merece respeito. Mas existe
hoje um presidente polêmico.
Se a Venezuela respeitar os
tratados, não podemos fulani-
zar um país. Mas o que não po-
de é alguém chegar falando o
que não deve.

Osr. será candidato em2010?
Não sei. Só no ano que vem se-
rá resolvido. Eu me filiei ao
PSB. O partido me convidou
com a intenção de ser candida-
to ao governo do Estado. Eu
aceitei me filiar, mas, quanto
ao convite, ainda temos tempo
até o ano que vem. ● R.L.

ArgentinaeBrasilnãovãoreduzir
atensãobilateral,dizItamaraty

PauloSkaf:presidente da Federaçãodas Indústrias do EstadodeSãoPaulo

COMÉRCIO EXTERIOR

EnioCordeiro
Subsecretário de
Assuntos deAmérica do
Sul do Itamaraty
“Não vejo comoo assunto possa
ser resolvido de imediato”

“Mas não vejo comoumpaís
pode fazer administração
de comércio por
décadas e décadas.
Essasmedidas são tomadas,
necessariamente, emum
horizonte temporal”

CONVERSA–OspresidentesLuiz InácioLuladaSilvaeCristinaKirchner reúnem-sehojeemBrasíliaparadiscutir asmedidasprotecionistas

Entrevista

Número de produtos sujeitos a licenças de importação no país vizinho subiu de 53 antes da crise para 411 hoje
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Denise ChrispimMarin
Raquel Landim
BRASÍLIA e SÃO PAULO

OspresidentesLuiz InácioLula
daSilva eCristinaKirchner, da
Argentina,nãoconseguirãodis-
tenderoembatequecontamina
as relações bilaterais no encon-
tro que terão hoje em Brasília.
Para o Itamaraty, não há possi-
bilidadedesoluçãoimediatapa-
rao imbróglio, causadopelade-
cisãodeBuenosAiresde impor
licenças para a importação de
produtos brasileiros – medida
rebatida com iniciativa equiva-
lentedeBrasíliaa35bensargen-
tinos, adotadamês passado.
A Argentina promoveu uma

“escalada”demedidasprotecio-
nistas contra o Brasil. O núme-
rodeprodutosbrasileirossujei-
tos a licenças de importação no
mercado argentino subiu de 53
em setembro de 2008, antes do
impacto da crise global, para
411 nestemês, revela estudo da
FederaçãodasIndústriasdoEs-
tado de São Paulo (Fiesp).
Cristinadesembarcounanoi-

te deontememBrasília trazen-
doa ameaçade levara represá-
liabrasileiraaotribunaldesolu-
çãodecontrovérsiasdoMerco-
sul. O governo argentino argu-
mentaque oBrasil descumpriu
aregradoAcordoGeraldeTari-
faseComércio(Gatt),quedeter-
mina a divulgação prévia da
adoçãodelicençasnão-automá-
ticas.ParaoBrasil,ocontencio-
so escamotearia uma questão
mais profunda – a necessidade
dereestruturaçãodesetoresar-
gentinos que requerem prote-
çãocomercial háduasdécadas.

“Não vejo como o assunto
possa ser resolvido de imedia-
to”, afirmou ontem o embaixa-
dor Enio Cordeiro, subsecretá-
rio de Assuntos de América do
Sul do Itamaraty, depois de ser
sabatinado pela Comissão de
RelaçõesExterioresdoSenado
sobre sua indicação para a re-
presentação do Brasil em Bue-
nos Aires. “Mas não vejo como
umpaís pode fazer administra-
ção de comércio por décadas e
décadas. Essasmedidas são to-
madas, necessariamente, em
umhorizonte temporal.”
Emmédio prazo, o embaixa-

dor acredita ser possível nego-

ciarumcronogramadeelimina-
ção gradual das barreiras bila-
terais. Aos senadores, Cordei-
ro confirmou que o comércio
Brasil-Argentina em 2009 terá
uma inevitável queda, aprimei-
radesde2002.Dejaneiroaoutu-
bro,as trocascaíram30,5%,em
relaçãoa igualperíodode2008.
A recuperação é esperada ape-
naspara2010,emrazãodareto-
mada do crescimento, mas as
barreiras, em princípio, conti-
nuarão em vigor.
Cordeiro argumentou que o

Brasil “foi levado” a adotar as
medidasde licenciamentopara
os produtos argentinos. Fabri-
cantes demóveis e calçados re-
latamque a liberaçãodas licen-
çaspelaArgentina só se tornou
maiságil depois queoBrasil re-
taliou. Mas persistem proble-
mas.Emautopeças e têxteis, as
exportações de alguns itens se-
guiamparalisadas até ontem.
O diretor executivo da Asso-

ciação Brasileira da Indústria
Calçadista (Abicalçados), Hei-
torKlein,dissequeaArgentina
acelerouaimportaçãodecalça-
dos,“masnãorecuperouofluxo
normal”. Segundo ele, 2 mi-
lhões de pares, previstos para
embarqueentrejunhoenovem-
bro, estão à espera de licenças.
O presidente da Associação

Brasileira da Indústria de Mó-
veis (Abimóvel), José Luiz Fer-
nandez,confirmouquea libera-

çãode licenças está normal.Na
semana passada, a Argentina
retirou a exigência para que a
importaçãodemóveis recebes-
se visto consular.
ConformeaconsultoriaAbe-

ceb.com, as medidas protecio-
nistasdaArgentinaatingemho-
je 17,3% das exportações brasi-
leirasparaopaís.Emsetembro
de2008,antesdacrise,asmedi-
das prejudicavam 6,8% das ex-
portações brasileiras.
Os empresários argumen-

tamque asmedidas argentinas
provocamdesviodecomércio e
favorecemaChina.Dejaneiroa
outubro,aexportaçãodeprodu-
tossujeitosalicençasparaaAr-
gentina caiu 53% em relação a
igualperíodode2008.Jáasven-
das dos mesmos itens chineses
cederam38%.
Osacordosderestriçãodeex-

portações aceitos pelos setor
privadoforamincapazesdecon-
teroprotecionismodaArgenti-
na.Quandooprimeiro compro-
misso foi selado, em abril, o nú-
mero de produtos sujeitos a li-
cençade importaçãoestavaem
menos dametade do atual: 196.
Para alguns setores, não há

soluçãoàvista.Asvendasdeba-
terias, embreagens e freios es-
tão paralisadas, relata Antonio
Carlos Meduna, negociador do
SindicatodaIndústriadeAuto-
peças(Sindipeças).Noiníciode
novembro, o Brasil adotou res-
triçõesparaautopeçasargenti-
nas, atingindo o setor mais im-
portante do comércio bilateral.
“Se não melhorar, talvez o go-
vernotenhadeendurecermais.
Masvamosdarumvotodecon-
fiança e aguardar a reunião”,
disseMeduna.
Na reunião de hoje emBrasí-

lia,CristinaKirchnereLulade-
verão assistir à assinatura de
apenas três acordos de menor
relevância e revisar as metas
ambiciosasdeintegraçãobilate-
ral fixadas no fim de 2007. ●

‘Licençasargentinassãoembromação’

FRASES

Comércio entre os
dois países deve ter
primeira queda
anual desde 2002

MARCIO FERNANDES/AE–24/7/2009

‘Se juntar para
combinar preço é
crime. No Brasil,
isso dá cadeia’
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Text Box
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