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A ministra da Indústria da Argen-
tina, Débora Giorgi, reuniu-se
ontem com o embaixador do Bra-
sil em Buenos Aires, Enio Cordei-
ro, para começar a desativar a es-
calada do conflito comercial en-

tre os dois países.
No encontro, Débora e Cor-

deiro discutiram a data da reu-
nião entre o secretário da Indús-
tria argentino, Eduardo Bianchi,
e o secretário executivo do minis-
tério do Desenvolvimento do
Brasil, Alessandro Teixeira.

Essa reunião, segundo fontes
próximas às negociações, será
realizada na segunda-feira e ter-
ça-feira, em Buenos Aires

Cordeiro disse que a adminis-
tração Kirchner espera que o Bra-
sil “faça um gesto de boa vonta-
de” e libere parte dos automó-
veis que estão parados na frontei-

ra. O diplomata, na sequência,
ressaltou: “As medidas de boa
vontade devem ser recíprocas”.

Segundo fontes argentinas,
embora as licenças não automáti-
cas continuem, Buenos Aires pe-
de que seja aplicado um sistema
administrativo de fast-track (via
rápida) para que os carros sejam
liberados em prazo inferior aos
60 dias previstos. Por semana,
em média, a Argentina envia 8
mil automóveis para o Brasil.

Por enquanto, a avaliação do
gabinete do ministro do Desen-
volvimento, Fernando Pimen-
tel, é que nada será feito antes da

reunião entre os secretários.
Em entrevista na embaixada

do Brasil, Cordeiro disse que
“existe a melhor intenção do Bra-
sil e da Argentina de chegar à
uma solução que satisfaça am-
bos os lados.”

A 20 quarteirões dali, no Mi-
nistério da Indústria, com tom
menos bélico do que nos últi-
mos dias, a ministra Giorgi defi-
niu a reunião com o diplomata
brasileiro como “muito positi-
va”. Na sequência, indicou que
“vamos privilegiar a relação de
sócios estratégicos”.

Segundo ela, “os secretários
(Bianchi e Teixeira) trabalharão
sobre uma agenda que incluirá
todos os assuntos pendentes, se-
jam pontuais ou estruturais”. O
plano é que após a reunião dos
secretários, os dois governos
programem um conclave entre

os dois ministros – Débora e Pi-
mentel – protagonistas desse im-
bróglio bilateral.

A ideia é desativar a crise an-
tes da cúpula do Mercosul, mar-
cada para daqui um mês e meio
em Assunção, Paraguai. Essa se-
rá a primeira cúpula do Cone Sul
que reunirá as presidentes Dil-
ma Rousseff e Cristina Kirch-
ner. O plano é mostrar coesão
dentro do Mercosul, criado há
20 anos.

O presidente da Ford Brasil,
Marcos de Oliveira, disse que as
medidas ainda não provocaram
impacto nas operações do gru-
po. Mas, “se forem mantidas no
longo prazo, há risco de compro-
meter nosso desempenho”./CO-
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País nega salvaguarda
provisória contra China
Investigação contra a entrada de tecidos denim (utilizados no jeans) foi
solicitada em abril pelos fabricantes têxteis; governo rejeitou a medida

Argentina pede ao Brasil ‘gesto de boa vontade’
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7,5%
foi a alta da produção nacional de
denim

17,4%
foi o aumento das vendas

● Pior momento
A Câmara de Importadores da
Argentina alertou ontem
que a relação do país com o Bra-
sil está “atravessando o
pior momento” desde a criação
do Mercosul, há 20 anos.

Sem retaliação. Pimentel e seu colega chinês Chen Deming

Raquel Landim

O governo negou pedido para
iniciar uma investigação de
salvaguarda transitória con-
tra importações chinesas. A
decisão foi publicada segunda-
feira no ‘Diário Oficial’. No
mesmo dia, os ministros do
Desenvolvimento, Fernando
Pimentel, e de Relações Exte-
riores, Antonio Patriota, rece-
biam o ministro do Comércio
da China, Chen Deming.

A investigação contra a entra-
da de tecidos denim chineses
(utilizados no jeans) foi solicita-
da em abril pela Associação Brasi-
leira da Indústria Têxtil (Abit).
Outros três pedidos de salva-
guarda transitória, feitos pelo se-
tor de máquinas e equipamen-
tos, estão em análise.

A salvaguarda transitória é
uma “trégua” contra importa-
ções que desorganizam o merca-
do, mas pode ser aplicada só con-
tra a China. Os chineses aceita-
ram esse mecanismo quando en-
traram na Organização Mundial
de Comércio, mas o consideram
discriminatório e ameaçam de
retaliação aqueles que o adotem.

“Não teve influência política.

As evidências não demonstra-
vam a desorganização do merca-
do, que é a base dos casos de sal-
vaguarda”, disse o diretor do De-
partamento de Defesa Comer-
cial (Decom), do ministério do
Desenvolvimento, Felipe Hees.

Os dados mostram que, ape-
sar do avanço das importações
chinesas, os fabricantes de de-
nim elevaram produção, vendas
e lucratividade. Entre 2008 e
2010, a produção nacional do te-
cido aumentou 7,5%, as vendas
da indústria local, 17,4%, e o lu-
cro bruto das empresas, 7,9%.

As importações de tecidos de-
nim da China subiram 111,5% en-
tre 2008 e 2010, muito acima da
alta de 9% das compras totais.
Ainda assim, as importações re-
presentavam só 3% do consumo.

Segundo o diretor-superinten-

dente da Abit, Fernando Pimen-
tel, a entidade vai reanalisar o ca-
so. “Nossa preocupação é anteci-
par os fatos. Os danos não estão
claros hoje, mas estarão no futu-
ro. Se o paciente estiver na UTI,
pode ser tarde demais”, disse.

Sensível. A adoção de salva-
guarda transitória é tema mais
sensível para Pequim do que a
aplicação de antidumping (a Chi-
na é o principal alvo no mundo)
ou até de triangulação. Também
na última segunda-feira, o gover-
no Dilma mostrava força na defe-
sa comercial, iniciando o primei-
ro caso de triangulação contra
produtos chineses.

Segundo fontes do governo,
os pedidos de salvaguardas tran-
sitórias chegaram a ser mencio-
nadas nas conversas entre Pi-
mentel e Chen. O ministro brasi-
leiro disse que optou por não se-
guir esse caminho porque não ha-
via justificativa técnica. Pimen-
tel reforçou o pedido de melho-
rar o perfil das exportações brasi-
leiras para a China.

No governo Lula, foram proto-
colados vários pedidos de salva-
guardas contra a China. Os chi-
neses reagiram e bloquearam as
exportações brasileiras de soja,
levando o Brasil a transformar as
salvaguardas em antidumping.

Ao embaixador brasileiro,
ministra argentina
solicita liberação ‘pelo
menos’ dos carros
parados na fronteira

● Bons resultados
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