
Argentina tenta salvar produção local  
Janes Rocha 
 
O governo argentino está procurando compradores para as fábricas de autopeças que, por 
causa da crise do setor automobilístico mundial, estão deixando o país e redirecionando suas 
operações para o Brasil. Nas últimas duas semanas, duas multinacionais do setor, a alemã 
Mahle e a sueca Autoliv, anunciaram o fechamento de suas fábricas na Argentina e a 
transferência das atividades para o Brasil, deixando mais de 700 trabalhadores 
desempregados.  
 
A Mahle vai fechar a fábrica de aros de pistão em Rosário, mas vai manter duas outras 
unidades, uma na cidade de Rafaela e outra em El Talar. Representantes de três empresas de 
capital local visitaram as instalações da Mahle em Rosário, disse Cláudio Maldonado, 
representante do sindicato dos metalúrgicos (UOM) à imprensa local.  
 
Por ordem da presidente Cristina Kirchner, os ministérios da Produção e do Trabalho estão 
coordenando a operação para evitar o fechamento das unidades. O objetivo é impedir o 
desemprego de centenas de pessoas às vésperas das eleições legislativas de 29 de junho. 
Irritado, principalmente com a Mahle, Tomada comentou, durante palestra em Buenos Aires, 
que "não fariam o mesmo em seu país de origem" (Alemanha), ou seja, fechar as portas e 
demitir por causa da crise.  
 
O governo também quer evitar o fechamento da única unidade da Autoliv, fabricante de 
airbags e cintos de segurança. Ambas, Mahle e Autoliv justificaram o encerramento das 
atividades na Argentina pela queda drástica das vendas em nível global, que obrigou a uma 
reorganização das operações regionais.  
 
Não são as únicas. Segundo fontes da Associação Nacional dos Fabricantes de Autopeças 
(Afac), há outras dez empresas do setor que podem fechar suas portas pela queda de 
faturamento. A indústria de autopeças local está sendo duramente afetada pelo declínio das 
vendas, tanto no mercado interno quanto externo, disse o economista Alejandro Ovando, 
diretor da IES Consultores. "A Argentina exporta autopeças para vários países, mas houve 
queda acentuada em seus principais mercados, Brasil e Estados Unidos."  
 
"Na busca pela reorganização de seus negócios, para fazer frente à drástica queda das vendas, 
os grandes grupos multinacionais possivelmente estão dando preferência a escalas maiores 
para reduzir os custos de produção, sem abandonar o bloco (Mercosul)", analisou Flavio Edson 
Del Soldato, membro do Conselho de Fabricantes de Autopeças do Mercosul (Mercoparts), 
sobre o deslocamento das fábricas da Argentina para o Brasil. Além de um mercado seis vezes 
maior, o Brasil conseguiu, em plena crise, manter as vendas de automóveis leves no primeiro 
quadrimestre de 2009 comparado ao mesmo período de 2008.  
 
A drenagem de investimentos no setor na Argentina colocou em cheque todos os esforços do 
governo para recuperá-lo. O governo lançou um plano de financiamento de longo prazo para a 
venda no varejo e impôs licenciamento não automático para controlar a importação de uma 
lista de autopeças, com objetivo de proteger os fabricantes locais contra suposta invasão de 
produtos brasileiros e chineses.  
 
No ano passado, antes da crise, foi lançado um programa de incentivo que devolve de 6% a 
8% do que as montadoras comprarem no mercado local de autopeças, desde que a aquisição 
seja direcionada à fabricação de novo modelo, cujo investimento mínimo seja de US$ 30 
milhões, com índice de nacionalização de 60%. Divisões de autopeças das grandes montadoras 
(Volkswagen, Peugeot, Toyota, Ford, Renault e Fiat) apresentaram projetos dentro do 
programa, mas desde que o Decreto virou lei este ano, nenhum novo projeto foi apresentado.  
 
Na opinião de Ovando, nada disso funcionou porque faltou uma coordenação entre o programa 
oficial e os interesses das montadoras e os fabricantes de autopeças, nem sempre 
coincidentes. Também teria faltado, na visão deste economista, financiamento e algum 
estímulo fiscal, como fez o governo brasileiro com a redução de Imposto sobre Produtos 



Industrializados. "O governo (argentino) não baixou os impostos e o programa de incentivo à 
aquisição de carros pela população não deu certo pela excessiva burocracia e a incerteza 
quanto ao futuro da economia", explicou Ovando.  
 
Alguns analistas apontam também a instabilidade macroeconômica e o complicado clima 
político na Argentina, com o governo há um ano em disputa contra os agricultores, a 
antecipação das eleições em plena crise e a ameaça da presidente Cristina Kirchner de que se 
perder a maioria no Congresso o país estará sob risco de governabilidade.  
 
A situação da indústria de autopeças da Argentina "é preocupante", disse Del Soldato. 
Segundo ele, representantes do setor nos quatro sócios do bloco (Brasil, Argentina, Uruguai e 
Paraguai) mais a Venezuela vão reunir-se no dia 19 em São Paulo para discutir uma nova ação 
coordenada, não só para driblar a atual crise mundial que tem afetado toda a região, mas 
também para traçar um posicionamento estratégico conjunto para quando a crise terminar e 
as vendas recuperarem-se. 
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