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Exportadorchinês usa outros países
paradriblar lei antidumping brasileira

COMÉRCIO EXTERIOR

Governo quer fechar o cerco a produtos que chegam ao Brasil como se tivessem sido feitos em Taiwan, Malásia ou Vietnã

Raquel Landim

O governo brasileiro decidiu fe-
char o cerco aos exportadores
chineses que burlam as tarifas
antidumping, sobretaxas usa-
das para punir os fabricantes
que vendem no Brasil abaixo do
preço de custo. Há indícios de
que as empresas estão falsifi-
cando os certificados que com-
provam a origem do produto ou
fazendo triangulação – apenas
montando as peças em outros
países. Dessa maneira, os pro-
dutos são fabricados na China
com um custo baixo, mas che-
gam ao Brasil como se tivessem
sido feitos em Taiwan, na Malá-
sia ou no Vietnã.

O Ministério do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio
Exteriordefendeexpansãoqua-
se automática da sobretaxa pa-
raessespaísesquandoforverifi-
cada a triangulação, sem a ne-
cessidade de um novo processo
de dumping. Para isso, o Brasil
teria de usar uma cláusula de
“antielisão”, que está prevista
pela lei, mas nunca foi regula-
mentada. A ideia encontra re-
sistência na Receita Federal.

Um documento obtido pelo
Estado, que registra uma troca
de e-mails entre uma empresa
no Brasil e o exportador na Chi-
na, revela como é feito o esque-
ma. O documento foi entregue
ao governo brasileiro. “Se você
está preocupado com a taxa an-
tidumping no Brasil, podemos
embarcartransferindopelaMa-
lásia como fazemos usualmen-
te.Hojeexportamosmuitoscon-
têineres para outrosclientes no
Brasil todos os meses transfe-
rindodaMalásia”, informaoex-
portador chinês.

Aoresponder a um pedido de
mais detalhes sobre a opera-
ção,oexportadorchinêséespe-
cífico. “Nós embarcamos todos
os contêineres para nossa filial
na Malásia e depois expedimos
outros documentos para o por-
tonoBrasil,quedizemcertifica-
do de origem da Malásia.”

A empresa brasileira que re-
cebeu essa proposta é a Super-
gauss Produtos Magnéticos,
quefabrica imãsdeferrite(usa-
dos nos auto-falantes). “O ex-
portador me ofereceu esse es-
quema e disso que muitos ou-
tros já fazem. Nós, claro, não

aceitamos”, disse o diretor co-
mercial da Supergauss, Robert
Barth. O executivo entregou os
e-mails ao governo brasileiro
em janeiro deste ano.

Dados do ministério apon-
tam que as exportações vindas
de outros países asiáticos cres-
ceram significativamente de-
poisdaaplicaçãododireitoanti-
dumping contra a China. O go-
verno já iniciou investigações
sobreoscasos deescovasdeca-
belo, lápis e imãs. Mas há evi-
dências que isso pode estar
ocorrendo também com ferros

de passar, ventiladores, cadea-
dos,armaçõesdeóculosegarra-
fas térmicas.

No caso do ferro de passar
roupa, por exemplo, o Brasil
aplicou uma sobretaxa de US$
5 por produto. Em 2007, antes
da tarifa, 96,5% das importa-
ções brasileiras de ferros vi-
nham da China. Essa participa-
ção caiu para 19,9% no ano pas-
sado. Em compensação, a fatia
de Taiwan subiu de 1% para
39,3%noperíodo,eadaMalásia
saiu de zero para 30%.

Paraogerentedalinhadeele-

trodomésticos da Black&De-
cker,JulioLandaburu, ocresci-
mentodasvendasdeoutrasori-
gens foi muito rápido, o que é
estranho porque desenvolver
fornecedores não é fácil. “Tam-
bémimportamosalgunsprodu-
tos e tentamos encontrar fabri-
cantes de ferro elétrico em Tai-
wan e na Malásia, mas não con-
seguimos.”

Segundo o secretário de Co-
mércio Exterior, Welber Bar-
ral, “é comum o crescimento
das importações de outras ori-
gensquandoseaplicatarifasan-

tidumping”. Ele explica que o
problemaocorrequandoospro-
dutosnãosãofeitosnopaísindi-
cado no certificado de origem.

Outro caso que preocupa o
governo, é o das escovas de ca-
belo. Uma funcionária do De-
partamento de Defesa Comer-
cial (Decom) do Ministério do
Desenvolvimento comprou
uma escova no supermercado
que dizia “made in Taiwan” na
embalagem, mas estava grifa-
do “made in China” no cabo.

O governo brasileiro investi-
gou os dois fabricantes de esco-

vas de cabelo identificados co-
mo de Taiwan: uma das fábri-
cas simplesmente não existe e a
outra, compra a maior parte
das peças na China.

“Essa é uma malandragem
conhecidanomundointeiro.De-
tectamos uma variação muito
grande nas exportações a par-
tirdoanopassado”,disseodire-
tor-geraldafabricanteEscovas
Fidalga, Manoel Canosa Mi-
guel.“Recebemosofertasdeex-
portadores chineses de embar-
caroprodutoporTaiwan,Malá-
sia e até pela Argentina.” ●

EPITACIO PESSOA/AE–10/2/2010

●●● Uma disputa entre o Ministé-
rio do Desenvolvimento e a Recei-
ta Federal trava a punição dos
exportadores chineses que fazem
triangulação de produtos para
evitar as tarifas antidumping.

O Desenvolvimento prefere
uma solução rápida, conhecida
como medida antielisão. “O Bra-
sil precisa regulamentar esse me-
canismo para coibir a triangula-
ção”, disse o secretário de Co-
mércio Exterior, Welber Barral.

A medida antielisão está incluí-
da na Lei 11.786 de 2008, mas
nunca foi regulamentada. Segun-
do fontes envolvidas com o assun-
to, a Receita Federal teme questio-
namentos legais dos importado-
res e avalia que já dispõe de meca-
nismos de fiscalização suficien-
tes. A Receita não respondeu aos
pedidos de entrevista do ‘Estado’.

Para o professor de direito in-
ternacional da Faculdade Getúlio
Vargas (FGV), Rabih Nasser, o
Brasil não deve estender uma
medida antidumping para outros
países sem um processo adminis-
trativo, porque os dados de cres-
cimento das importações não são
prova suficiente de triangulação.

O setor privado pressiona o go-
verno para regulamentar a medi-
da antielisão. “Há uma lei aprova-
da. Fazer um novo processo anti-
dumping seria demorado e caro”,
disse o consultor da Federação
das Indústrias do Estado de São
Paulo (Fiesp), Domingos Mosca.

A Organização Mundial de Co-
mércio não regula a medida de
antielisão, mas também não proí-
be. Estados Unidos, União Euro-
peia optaram por regulamentar e
aplicar a regra. Com a crise, o
Brasil não é o único preocupado
com a triangulação feita pelos
exportadores chineses. Os euro-
peus estão ameaçando punir as
empresas da Malásia. ● R.L.

JUAN MEDIDA/REUTERS–29/1/2010

Governo já iniciou
investigações sobre
casos de escovas de
cabelo, lápis e ímãs

Michael Appleton/ New York Times–11/7/2009
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 14 fev. 2010, Economia & Negócios, p. B1.




