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O Brasil está buscando agregar valor aos produtos para barrar o avanço da China na 
Argentina, país vizinho e sócio do Mercosul. A estratégia é fortalecer a marca, já que é difícil 
concorrer por preço. Com a ajuda do governo, fabricantes de móveis, rochas, vidros, 
revestimentos cerâmicos, aparelhos de ventilação e outros produtos ligados à casa e 
construção adotaram essa estratégia.   
 
Na maior parte desses setores, o Brasil é líder no mercado da Argentina, que cresce de forma 
pujante graças à recuperação do país. Enquanto a economia avançou entre 7% e 8% nos 
últimos anos, o investimento em imóveis aumentou 20% em média. Mesmo assim, os 
fabricantes brasileiros perdem participação relativa, principalmente para a China.   
 
A situação é parecida em todos os setores. Em móveis, o Brasil é o principal fornecedor e 
ganhou seis pontos de participação nas importações da Argentina nos últimos cinco anos. Mas 
a China, que está com o segundo lugar, avançou 16 pontos, revela levantamento da unidade 
de inteligência comercial da Agência de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex).   
 
Mesmo em revestimentos cerâmicos, em que o Brasil é líder com 58% das compras externas 
da Argentina, os chineses são mais velozes. Entre 2002 e 2007, os brasileiros aumentaram em 
102% as vendas de revestimentos cerâmicos (pisos e azulejos) para a Argentina. Só que as 
exportações da China para o país avançaram impressionantes 1.364% por ano.   
 
Os chineses conseguiram ultrapassar os brasileiros em um dos setores: aparelhos de 
ventilação, como ventiladores e ar condicionado. Em 2007, a participação do Brasil alcançou 
23% das importações argentinas nesse setor em 2007, acima dos 21% do Brasil. Em rochas, o 
Brasil ganhou cinco pontos de market-share na Argentina entre 2002 e 2007. A China, no 
entanto, obteve mais 15 pontos.   
 
"Antes que a concorrência tome conta, é preciso se posicionar. Não vendemos preço, por isso 
temos que fortalecer a marca", diz Juarez Leal, coordenador da Apex. Com esse objetivo, 
governo e empresários realizam uma exposição dos produtos brasileiros em Buenos Aires, no 
início de setembro. Participarão da "Casa Brasil Design" cerca de 50 empresas e o público-alvo 
são arquitetos e formadores de opinião, que atuem no "topo da pirâmide".   
 
A Century, fabricante de estofados de alto padrão, fez uma tentativa frustrada de entrar no 
mercado argentino no ano passado. Segundo Julio Olivares, gerente de exportação, a empresa 
começou a vender para cadeias de varejo com grandes volumes, mas foi prejudicada pelo 
câmbio valorizado e não conseguiu competir como os chineses por preço. "Somos uma 
empresa de alto valor agregado e temos que vender design", diz.   
 
De acordo com o executivo, a qualidade do estofado chinês atualmente é boa, porque 
fabricantes italianos se instalaram no país. Olivares afirmou que o Brasil tem que aproveitar a 
vantagem logística. Por sua proximidade com a Argentina, o país pode oferecer produtos 
diferenciados por cor e modelo em pequenas quantidades - uma condição fundamental para os 
mercados de alto padrão.   
 
João Brito, gerente de exportação da cerâmica Batistella, concordou que é preciso apostar na 
rapidez da entrega e na qualidade do produto. Segundo ele, os produtos chineses chegam a 
América Latina cerca de 30% mais baratos que os brasileiros. "A saída é investir na marca", 
disse o executivo, que já exporta para a Argentina e participou ontem de evento organizado 
pela Apex para explicar o "Brasil Casa Design" aos empresários.   
 
No mercado brasileiro, a Batistella possui uma linha de produtos que atende todas as camadas 
sociais. No entanto, vai levar apenas os itens destinados ao público mais sofisticado para o 
evento na Argentina. "Por incrível que pareça, temos bom desempenho nesse país nas vendas 
de porcelanato e retificado, que são produtos mais caros", disse Brito. Ele comentou que a 
Argentina se tornou um mercado "atrativo", depois que se recuperou da crise.   



 
Luiz Antônio Barbosa, diretor da Imab, fabricante de fechaduras para as classes A e B, 
classifica sua presença no mercado latino-americano como "tímida". Ele diz que a empresa 
exportou volumes significativos para os Estados Unidos e o Canadá na década de 80, mas 
eram partes e peças sem marca e sob encomenda. Agora está focada na alta renda e na marca 
própria.   
 
Ele admite que o mercado argentino já está ocupado por fabricantes locais e concorrentes 
americanos, europeus e chineses, mas acredita que é possível conquistar um nicho. "De certa 
forma, dá para competir com os chineses, aproveitando as vantagens de frete, distribuição e 
assistência técnica", disse.   
 

 
 

 
Leia mais: 
 
Superávit com vizinho cresceu 24% este ano  
 
O comércio bilateral entre Brasil e Argentina cresce expressivamente este ano e, até agora, 
não sofreu impacto da inflação alta e da crise política que abalam o país. O governo enfrenta 
protestos dos agricultores locais e não consegue debelar o aumento de preços. Ainda assim, a 
economia cresce entre 7% e 8% ao ano, o que garante boa demanda para os produtos vindos 
do Brasil.   
 
De janeiro a maio ante igual período de 2007, o Brasil exportou quase US$ 7 bilhões para a 
Argentina e importou US$ 5,3 bilhões, o que significou superávit de US$ 1,7 bilhão para o 
Brasil, 24% acima dos primeiros cinco meses do ano anterior. O ritmo de alta das exportações 
e das importações é quase o mesmo: 35,7% e 36,9%, respectivamente.   
 
De acordo com Maurício Claveri, economista da consultoria Abeceb.com, de Buenos Aires, as 
taxas de crescimento de exportações e importações tendem a convergir, graças à pujança dos 
mercados internos de ambos os países, que demandam mais importados. "Por isso, o 
superávit tem caráter estrutural. O Brasil tem mais a oferecer a Argentina do que o contrário."   
 
No primeiro trimestre do ano, o superávit do Brasil com seu principal sócio no Mercosul recuou 
27% em relação a janeiro a março de 2007. Segundo Claveri, foi um fenômeno momentâneo, 
ligado ao fornecimento de trigo. O governo liberou um pouco a venda do grão para os moinhos 
brasileiros, mas depois voltou a restringir os embarques na tentativa de controlar a inflação.   
 



O Brasil aumentou significativamente as vendas de veículos, celulares e outros produtos 
manufaturados para a Argentina este ano. Em compensação, comprou trigo (o que foi 
permitido pelo governo argentino), nafta e automóveis de maior porte.   
 
O setor automotivo é o mais importante do comércio bilateral e os dados revelam um equilíbrio 
relativo do comércio entre os dois países, apesar do superávit a favor do Brasil. De janeiro a 
abril, em relação ao mesmo intervalo de 2007, o saldo positivo no setor ultrapassou US$ 1 
bilhão, conforme a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).   
 
As exportações do complexo automotivo (carros, caminhões, ônibus, partes e peças, máquinas 
agrícolas etc) para a Argentina cresceram 47% de janeiro a abril deste ano em relação a igual 
período do ano passado, para US$ 2,26 bilhões. Já as importações avançaram 51% na mesma 
comparação, para US$ 1,21 bilhão.   
 
De acordo com Maurício Claveri, a inflação pode prejudicar a competitividade dos produtos 
fabricados na Argentina nos próximos meses, favorecendo o Brasil. Essa tendência 
compensará um pouco a vantagem cambial dos argentinos. O fenômeno, no entanto, ainda 
não influencia os dados do comércio bilateral. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19 jun. 2008, Brasil, p. A8. 


