
A entrada do Brasil no comér-
cio global é recente e o país
ainda não oferece condições
para defender o mercado de
subsídios, como os da China,
que prejudicam a competitivi-
dade do produto nacional. Pro-
va disso é o fato do Departa-
mento de Defesa Comercial
(Decom), órgão do Ministério
do Desenvolvimento, Indús-
tria e Comércio Exterior
(Mdic), contar apenas com 30
analistas para avaliar os pedi-
dos de investigação de dum-
ping. A resolução desse proble-
ma foi prevista no Plano Brasil
Maior com a contratação de
120 analistas de comércio exte-
rior para complementar o ti-
me do Decom. O objetivo é di-
minuir em 50% o tempo do
processo de investigação das
denúncias de dumping, que
dura em média dez meses.

Hoje existem apenas 86 me-

didas de defesa comercial, das
quais 14 são referentes a pro-
dutos do setor têxtil e 29 são
contra a China. “O Brasil está
começando a se aparelhar pa-
ra melhorar a defesa. Mas esta-
mos longe da competência
dos Estados Unidos, por exem-
plo, onde o órgão que trata des-
se assunto conta com mais de
3.000 funcionários”, afirma
Alfredo Bonduki, presidente
do Sinditêxtil.

Segundo o Coordenador de
Estudos e Debates do Centro
Brasileiro de Relações Interna-
cionais (Cebri), Leonardo Paz,
o Brasil já tinha há pelo menos
dez anos necessidade de me-
lhorar essa deficiência. “As
providências maiores só estão
sendo tomadas agora. Ainda
assim, existe enorme burocra-
cia nos procedimentos”, diz.

Segundo assessoria do
Mdic, ainda não foi estabeleci-
da uma data para contratação
do novo pessoal. A única certe-
za é de que um edital vai ser
aberto no próximo ano. ■ P.A.

O setor têxtil é um dos maiores
prejudicados com a entrada de
produtos chineses no mercado
nacional. Somente neste ano a
importação de vestuário cres-
ceu 60% em volume. Esse cená-
rio incentivou entidades seto-
riais brasileiras a encomenda-
rem, em parceria com associa-
ções dos Estados Unidos e Méxi-
co, um estudo com o objetivo
de identificar os subsídios con-
cedidos pelo governo chinês pa-
ra a indústria têxtil e de confec-
ção. Tal análise levantou e com-
provou a existência e o uso de
27 diferentes programas de sub-
sídios. Segundo Fernando Pi-
mentel, diretor da Associação
Brasileira da Indústria Têxtil
(Abit), todos questionáveis no
âmbito da Organização Mundial
do Comércio (OMC).

Entre os programas estão re-
dução de impostos e taxas de
empréstimos a juros mais bai-
xos que os de mercado ou a fun-
do perdido. Com essas condi-

ções, os produtos do setor têxtil
saem da China com vantagem
competitiva de 30%. Utilizan-
do esses dados, as entidades do
setor pretendem alertar o gover-
no para a criação de medidas an-
tidumping (ações contra produ-
tos vendidos a preços abaixo de
valores de mercado).

Charles Tang, presidente da
Câmara de Comércio e Indús-
tria Brasil-China, defende o go-
verno chinês, alegando que to-
dos os subsídios estão de acor-
do com normas da OMC. “As
exportações estão crescendo
devido ao custo Brasil que é ele-
vado. Enquanto esse problema
não for resolvido, os produtos
chineses vão continuar entran-
do no mercado”, diz.

De acordo com Alfredo Bon-
duki, presidente do Sinditêxtil,
que representa o setor no Bra-
sil, o maior temor é sobre o alon-
gamento do plano dos subsí-
dios chineses, que era quinque-
nal e agora tem vigência de do-
ze anos. “Vamos apresentar es-
ses dados para incentivar o go-
verno a se preocupar com a

criação de medidas de defesa.

Estagnação

Em 2005, o Brasil era exportador
nesse setor, com superávit na ba-
lança comercial de U$$ 703 mi-
lhões. Este ano, até outubro, o
déficit já chega a US$ 4 bilhões.
Na outra ponta, os investimen-
tos que em 2010 somaram US$ 2
bilhões, sendo 40% em São Pau-
lo, estão estagnados. “Com o re-
cuo de 16% na produção, todo es-
se parque investido está ocio-
so”, diz Bonduki. Segundo da-
dos da Associação Brasileira da
Indústria de Máquinas e Equipa-
mentos (Abimaq), o setor de má-
quinas têxteis teve queda de
48,2% sobre 2010. ■
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Puxada por alimentos, inflação avança em
São Paulo no mês de novembro
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País se prepara para
proteger mercado
contra dumping
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Texto da Lei Geral da Copa inclui a venda de
bebida alcoólica dentro dos estádios

O Índice do Custo de Vida (ICV) na cidade de São Paulo atingiu, em

novembro, 0,52%, mostrando aumento de 0,21 ponto percentual em

relação a outubro. Os dados são do Departamento Intersindical de

Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). A elevação foi puxada

pelos alimentos cujos preços ficaram 1,55% mais caros. Somente os

peixes e frutos do mar, por exemplo, aumentaram 8,37%. ABr

Henrique Manreza

Contratação de funcionários pelo
governo é o primeiro passo para
incrementar processo de defesa

Setor têxtil
aponta
27 subsídios
da China

O texto da Lei Geral da Copa apresentado ontem pelo relator da

matéria, deputado Vicente Cândido (PT-SP), inclui a permissão para

venda de bebidas alcoólicas nos estádios, uma das exigências da Fifa

para atender aos interesses comerciais de seus patrocinadores. A

venda só poderá ocorrer nos estabelecimentos em funcionamento

dentro dos estádios, segundo o relatório final apresentado pelo relator.

Os produtos saem do mercado asiático

com vantagem competitiva de 30%
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BALANÇA COMERCIAL DO SETOR TÊXTIL 

Protagonista das importações é a China; empresários acusam governo chinês de praticar 
subsídios que não se enquadram nas normas da OMC, em US$ bilhões

Fonte: Associação Brasileira da Indústria Têxtil       *até outubro
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 7 dez. 2011, Primeiro Caderno, p. 8.




