
Demora em licenças trava exportação de calçados e tecidos 
Nivaldo Souza 
 
Atraso na emissão de licenças que autorizam a entrada de produtos estrangeiros na Argentina 
como efeito da onda protecionista intensificada pelo parceiro do Mercosul no início deste ano 
faz as exportações de calçados, roupas e tecidos brasileiros sofrerem revés brusco. De acordo 
com representantes desses segmentos, a medida estaria empurrando para baixo o fluxo de 
comércio bilateral e ampliando a retração causada pela crise financeira sobre as vendas 
externas do Brasil. 
 
Na avaliação de um alto executivo do setor têxtil ouvido pelo Brasil Econômico, as motivações 
do governo Cristina Kirchner de conter a entrada de itens importados estão baseadas na 
tentativa de equilibrar as contas públicas, corrigir o déficit da balança comercial e transferir a 
demanda para a indústria interna. 
 
A medida desrespeita a própria legislação argentina que, a exemplo da brasileira, é signatária 
de código internacional de licenciamento junto à Organização Mundial do Comércio (OMC). 
Segundo a regra, esse tipo de documento teria de ser liberado ou negado (com justificativas) 
em até 60 dias úteis. "Foi introduzida uma verdadeira imprevisibilidade na emissão das 
licenças. Isso é um descumprimento dos próprios prazos legais argentinos", afirma o 
executivo. 
 
Passos lentos 
 
A dificuldade em obter autorização para exportar ao vizinho tem feito empresas como a Via 
Uno mudarem o ritmo de produção. "Temos em média três novos produtos por estação. Para 
não atrasar lançamentos, estamos antecipando a produção para atender ao mercado 
argentino", afirma o diretor d emarketing Paulo Kieling. 
 
A fabricante gaúcha se diz "alerta" para não faltar sandálias nas seis lojas que mantém na 
Argentina - cinco delas inauguradas este ano. "Estamos ao lado deles, mas precisamos ter 
uma estratégia como se estivéssemos vendendo para um país distante", avalia Kieling. 
 
A tática de distribuição rende resultados positivos para a empresa, que nos últimos 30 dias 
abriu três unidades de venda em Buenos Aires e Rosário. Mas a Via Uno é exceção em um 
segmento que, entre janeiro e setembro, viu suas exportações ao país recuarem 36,7%, na 
comparação com igual período de 2008. O volume total soma pouco mais de US$ 96 milhões, 
um tombo quando equiparado aos US$ 152 milhões dos nove primeiros meses do ano 
passado. São 4,5 milhões de pares a menos (-34%), conforme a Abi calçados, entidade do 
setor. 
 
Banho de água fria 
 
A barreira alfandegária foi um verdadeiro choque térmico no planejamento das têxteis de 
manter o ritmo crescente de exportações ao país vizinho. De acordo com a Associação 
Brasileira da Indústria Têxtil (Abit), o setor tinha conseguido um aumento no volume de 
7,42% entre 2007 e 2008, indo de US$ 384 milhões para US$ 412 milhões. Mas sofreu um 
revés de 43% ao longo dos nove primeiros meses do ano, na comparação com igual período 
anterior, registrando pouco mais de US$ 235 milhões. 
 
A ducha gelada atrapalhou os planos da Savyon Têxtil de ampliar sua participação no mercado 
portenho, responsável por 20% das exportações da empresa em 2008. "Fizemos um forte 
trabalho nos últimos anos na Argentina. Começamos a colher os frutos ano passado. Aí vieram 
as medidas do governo argentino deram um banho de água fria na gente", diz Renato Bitter, 
diretor comercial. As exportações despencarem de 12 para duas toneladas em menos de um 
ano. "Estimávamos vender 20 toneladas este ano", lamenta Bitter. 
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