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Nas ruas

Carla Araújo

E ntidades e sindicatos
ligados ao setor têxtil
fizeram ontem um

protesto em frente ao Palá-
cio das Convenções do
Anhembi, onde acontece a
abertura da GoTex Show, fei-
ra internacional de produtos
têxteis. De acordo com os or-
ganizadores do ato, denomi-
nado Grito de Alerta, a ideia é

chamar a atenção para o aumen-
to das importações, vindas prin-
cipalmente da China e da Índia,
e o consequente crescimento
das demissões do setor no Bra-
sil. Os organizadores afirmam
que, segundo o IBGE, 55 mil tra-
balhadores da indústria têxtil
perderam o emprego desde o
início do ano.

A expectativa era de que o pro-
testo reunisse cerca de 3 mil pes-
soas. Segundo a Força Sindical,

por volta do meio-dia, cerca de
mil pessoas estavam no local. A
Polícia Militar, porém, registra-
va nesse horário apenas umas
100 pessoas.

Trabalhadores e empresá-
rios brasileiros justificaram a
convocação da manifestação
afirmando terem sido “provo-
cados” por empresários chine-
ses que escolheram para a feira
o slogan “Descubra o caminho
das importações dos grandes

varejistas”.
Para a organização da Go-

Tex Show, no entanto, é um
“equívoco” atribuir ao even-
to uma conotação anti-indús-
tria nacional. Segundo Pan
Faming, diretor do Grupo
China Trade Center, que pro-
move a GoTex Show, um dos
objetivos da feira é justamen-
te “fortalecer esse intercâm-
bio que já existe entre empre-
sas e profissionais têxteis da
China e do Brasil”, afirmou,
em nota.

O presidente da Associa-
ção Brasileira da Indústria
Têxtil e de Confecção, Agui-
naldo Diniz Filho, disse que
hámuito tempo o cenário dei-
xou de ser de competitivida-
de entre empresas para entre
países. “Além de combater as
importações desleais, o Bra-
sil precisa se tornar um país
competitivo para não se de-
sindustrializar”, afirmou
também por meio de nota.

De acordo com o presiden-
te do Sindicato da Indústria
do Vestuário, Ronald Masi-
jah, caso não sejam tomadas
medidas de proteção em até
dez anos “o setor quebra, de-
saparece”. “Não se salvará ne-
nhuma empresa, exceto as
importadoras.”
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ROBSON FERNANDJES/ESTADÃOAumento de
barreiras faz
Brasil virar
alvo na OMC
País deve bater este ano seu recorde de
medidas antidumping, com mais de 100

FEIRA É PALCO DE PROTESTO
CONTRA IMPORTAÇÃO DE TÊXTEIS
Manifestantes se queixam da ‘invasão’ de produtos chineses e indianos

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

O Brasil vai bater este ano seu
recorde de barreiras aplica-
das, com mais de cem medi-
das antidumping contra im-
portações em andamento.
Por isso, é atacado por cinco
países na Organização Mun-
dial do Comércio (OMC).

O volume de barreiras coloca
o Brasil entre os países que mais
aplicam medidas, depois que o
governo quase triplicou o núme-
ro de funcionários no Departa-
mento de Defesa Comercial e
ainda aprovou uma nova legisla-
ção que, desde 1.º de outubro,
facilita o pedido de empresas na-
cionais por proteção. Pela nova
lei, a aplicação de sobretaxa con-
tra importações é acelerada.

Só até outubro o Brasil abriu
39 novas investigações e o ano
pode acabar com 45. Dados di-
vulgados ontem pela OMC indi-
cam que, até meados do ano, o
Brasil aplicava 87 medidas defi-
nitivas. O governo estima que o
número já esteja em 96 e até o
fim do ano passará de cem.

Em termos gerais, o governo
americano ainda lidera o núme-
ro de medidas impostas no mun-
do, seguido pela Índia – ambos
com mais de 150 casos. A China
aparece com 112, seguido pelos
europeus com 106.

Segundo Felipe Hess, diretor
do Departamento de Defesa Co-
mercial (Decom) do Ministério
do Desenvolvimento, o aumen-
to não significa que o Brasil está
mais protecionista. “Um núme-
ro muito grande de casos foi
aberto em 2011, quando o real
estava valorizado.” Ele diz que
os setores afetados represen-
tam menos de 2% das importa-
ções do País.

Críticas. A OMC autoriza me-
didas antidumping para permi-
tir que um país possa se defen-
der de exportadores que este-
jam tentando ganhar mercado
com preços abaixo do padrão.

Vários governos usaram on-
tem as reuniões da OMC para

criticar o Brasil. O Japão se dis-
se “preocupado” com as investi-
gações do Decon contra pneus
para ônibus, enquanto o Chile
questionou o cálculo do dano às
empresas nacionais. A Coreia
atacou três medidas diferentes,
todas envolvendo produtos si-
derúrgicos. Taiwan também
atacou o Brasil nas sobretaxas
ao setor siderúrgico, ameaçan-
do levar o País aos tribunais da
OMC. Já a Rússia apelou para o

fim das investigações e tarifas
contra pneus importados. Na
reunião, nenhum outro país foi
tão atacado quanto o Brasil.

Dados oficiais da OMC apon-
tam que o governo investiga 63
casos de dumping no Brasil – 20
dos quais abertos no primeiro
semestre. Entre os emergentes,
apenas a Índia abriu mais ações
que o Brasil, com 27 casos. A li-
derança é dos EUA, com 78 ca-
sos em seis meses.

Ontem, Hess alegou que o
Brasil seguia “critérios técni-
cos” para impor suas medidas e
apresentou na OMC a nova le-
gislação de defesa comercial.
Entre as principais novidades
está o fato de que o governo se
compromete a concluir a pri-
meira fase de investigações de
um caso em quatro meses, im-
plementando uma sobretaxa.

O processo completo precisa
estar concluído em dez meses,

abaixo da média de 15 meses
atual. “Estamos atualizando as
regras, que são de 1995.”

Mas, ao contrário do discurso
de aproximação dos países
emergentes, a grande maioria
das ações é contra produtos de
países em desenvolvimento.
Das 87 medidas aplicadas no pri-
meiro semestre, 31 foram con-
tra a China e apenas 11 contra os
EUA. Somando todos os emer-
gentes, o total é de 58 casos.
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Parque da Aclimação

A Vila Mariana é um bairro nobre e tradicional que fi ca perto de hospitais, 
centros de comércio, escolas, shoppings e dois dos melhores parques 
da cidade ao seu redor, Parque do Ibirapuera e Parque da Aclimação.
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‘Chinesas’. Manifestação usou fantasias de gueixas japonesas contra produtos chineses

● Investigação

63
é o número de casos de
dumping investigados pelo
governo no Brasil
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 24 out. 2013, Economia & Negócios, p. B8.




