
Siderúrgica turca tem vitória na
Justiça contra Instituto Aço Brasil
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Brasil e Argentina
se unem contra
produtos chineses
Governos dos dois países estudam medidas para conter o avanço
dos produtos importados e promover exportações para a China

34% para30%
foi a queda da participação de
produtos brasileiros no setor de
papel na Argentina. Os produtos
chineses avançaram de 4% para
10% do mercado

29% para9%
foi a perda da participação
brasileira no mercado argentino
de tecidos e malhas
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Mesmo com suas divergên-
cias na área comercial, os go-
vernos brasileiro e argentino
resolveram se unir para pro-
mover seus produtos na Chi-
na e impedir uma invasão ain-
da maior dos chineses em seus
mercados. A decisão foi toma-
da durante a reunião bilateral
Brasil-Argentina, que come-
çou ontem e termina hoje, em
Brasília.

A preocupação, segundo o se-
cretário de Comércio Exterior
do Ministério do Desenvolvi-
mento, Indústria (Mdic), Wel-
ber Barral, é que o Brasil está per-
dendo participação de mercado
na Argentina para produtos chi-
neses e o mesmo está acontecen-
do com o vizinho no território
nacional. “Queremos ter uma
agenda mais ofensiva em relação

à China sobre desvio de comér-
cio”, afirmou Barral.

Os técnicos brasileiros e ar-
gentinos querem encontrar ex-
plicações para o avanço dos chi-
neses em seus mercados e, se ne-
cessário, propor medidas para
simplificar procedimentos no

comércio exterior e facilitar o
acesso a financiamentos. Segun-
do Barral, o Brasil pode estar per-
dendo mercado argentino por re-
dução da competitividade dos
produtos, questões logísticas
(como barreiras na fronteira) ou
mudança do padrão de consumo
dos nossos vizinhos.

Papel e tecidos. O Brasil dimi-
nuiu participação nos segmen-
tos de papel e tecidos e malhas.
No caso do papel, a presença dos
produtos brasileiros no merca-
do argentino caiu de 34% para
30%. Já a dos chineses passou de
4% para 10%. No segmento de
tecidos e malhas, a situação é ain-
da mais preocupante. A partici-
pação brasileira despencou de
29% para 9%. Esse mercado foi
capturado pelos chineses, cuja
participação na Argentina pas-
sou de 56% para 78%.

O mesmo problema está sen-
do sentido pelos argentinos. No
setor de móveis, por exemplo, a
presença deles no mercado brasi-
leiro caiu de 7% para 1%, sendo
que os chineses ganharam mer-
cado, saindo de 25% para 40%.

Exportações. Barral destacou
ainda que as duas economias es-
tão empenhadas em aumentar
suas vendas para os chineses. Pa-
ra isso, farão missões e feiras de
promoção conjuntas na China. A
ideia é vender produtos mais ela-
borados – alimentos e calçados –

para os chineses. As missões se-
toriais serão organizadas pela
empresas de promoção Apex e
Proargentina.

Licenças. Durante a reunião bi-
lateral, os representantes dos go-
vernos tentam ainda resolver as
arestas que vem prejudicando o
comércio entre os dois países. O
principal atrito ocorre com as
chamadas licenças não-automá-
ticas de importação, ou seja a ne-
cessidade de autorização prévia
para importar. Os argentinos co-
meçaram primeiro a exigir esse

tipo de licença de vários produ-
tos exportados pelo Brasil. No
ano passado, o governo brasilei-
ro passou a fazer exigências se-
melhantes.

Barral fez questão de dizer que
“não há problemas setoriais,
mas sim pontuais” em algumas
empresas. “Tratamos todos os
casos e novos estão sendo apre-
sentados. O compromisso é ten-
tar resolver o mais rápido possí-
vel. A melhor solução seria elimi-
nar as licenças”, afirmou Barral,
lembrando que no mês passado
o procedimento deixou de ser
exigido para a entrada de pneus.

Paula Pacheco

Os importadores de aço marca-
ram um ponto contra o Instituto
Aço Brasil (IAB), que representa
a indústria nacional. A Justiça do

Espírito Santo, que, em janeiro,
aceitou o pedido do IAB e reteve
uma carga de 15 mil toneladas de
vergalhões vindos da Turquia,
decidiu liberar a mercadoria.

A decisão foi do desembarga-

dor Fabio Clemente de Oliveira,
do Tribunal de Justiça do Espíri-
to Santo. Segundo ele, como a
qualidade do aço foi atestada pe-
la Falcão Bauer, credenciada pe-
lo Instituto Nacional de Metrolo-
gia, Normalização e Qualidade
Industrial (Inmetro) e contrata-
da pela importadora Intermesa,
não há o que ser contestado.

O aço importado pela Interme-
sa é produzido pela empresa tur-

ca Kaptan Demir. Segundo a ad-
vogada da siderúrgica, Tatiana
Magalhães Florence, do escritó-
rio Araújo e Policastro Advoga-
dos, “a ação cautelar do IAB foi
extinta e o aço, liberado”. “Os ar-
gumentos da Intermesa, de que
o aço atende as especificações
do Inmetro, foram aceitos.”

Além de recorrer à Justiça pa-
ra liberar o aço, a advogada da
Kaptan Demir notificou o IAB so-

bre a acusação contra seu produ-
to. A empresa adverte que pode-
rá recorrer ao Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Econômica
(Cade) se sentir que o IAB insis-
te nas barreiras à livre concorrên-
cia. A siderúrgica turca também
encaminhou correspondência
ao Itamaraty advertindo que po-
derá levar o caso à Organização
Mundial do Comércio (OMC).

Vice-presidente do IAB, Mar-

co Pollo de Mello Lopes, não de-
sistiu de barrar os vergalhões tur-
cos e vai entrar com uma petição
para que o aço não seja distribuí-
do. “Ao chegar ao mercado, o aço
vai se misturar ao produto brasi-
leiro e será impossível diferen-
ciar um do outro”, afirma. Na
época da denúncia Lopes disse, a
partir do relatório do perito no-
meado pela Justiça, que havia ris-
co às obras que usassem o aço.
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No ataque. ‘Queremos ter uma agenda mais ofensiva em relação à China’, disse Barral
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