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Está virando coisa séria a implicância comercial da Argentina com o Brasil. O alvo agora são os 
'juguetes', como chamam por lá bonecas, carrinhos, triciclos e outros brinquedos que desde 
novembro estão proibidos de entrar no país sem certificação de segurança concedida por órgão 
técnico argentino. 
 
A decisão desagrada empresas brasileiras que, além do além do câmbio desfavorável e da 
concorrência chinesa (hoje com 79% do mercado argentino), se deparam com mais uma 
barreira para entrar na rede varejista do vizinho sul-americano. "Essa medida foi uma surpresa 
e uma frustração, por ter sido tomada por um país membro do Mercosul, que deveria ter um 
comércio com menos barreiras. Mas foi a oficialização de uma situação que vinha sendo vivida 
na prática", diz o presidente da Estrela, Carlos Tilkian. 
 
A empresa chegou a enviar US$ 5 milhões por ano em produtos a Argentina. Mas foi perdendo 
espaço para concorrentes chineses, o câmbio e, principalmente, para a inadimplência. "Houve 
um aumento gradativo de dificuldades", diz Tilkian. A Estrela cessou a remessa de brinquedos 
para o mercado argentino e aguarda decisão judicial para receber US$ 2,5 milhões de antigos 
clientes. 
 
Perda de força 
 
De acordo com a Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedo (Abrinq), as exportações 
do Brasil para a Argentina recuaram de US$ 15 milhões há cinco anos, para US$ 2,5 milhões 
em 2008 devido a barreiras "sem explicação". "O governo argentino tem razões que não estão 
sobre a mesa", assegura Synésio Batista da Costa, presidente da entidade. 
 
Ele afirma, porém, que a medida do governo Cristina Kirchner é um estímulo à indústria local, 
concentrada em indústrias pequenas que pouco evoluíram tecnologicamente nas últimas 
décadas, perdendo o próprio mercado. 
 
O presidente da Abrinq também credita a resistência dos vizinhos aos produtos brasileiros à 
precaução do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (inmetro) 
de exigir testes químicos para a entrada de produtos no Brasil. A medida foi tomada após 
recall realizado pela Matell em 2007. Na ocasião, a empresa americana recolheu 18,6 milhões 
de itens, como a boneca Barbie, devido à presença de tinta tóxica a base de chumbo. Em 
retalização, a participação de brinquedos brasileiros no mercado argentino estaria caindo 
sistematicamente. Recuou de 12% em 2006, para 2% no ano passado. "Acho que esse fluxo 
de comércio acaba este ano. Faz dois anos que eles estão nos estressando e a solução é 
abandonar o mercado argentino", diz Synésio Costa. 
 
Ainda importante 
 
Apesar da queda contínua do fluxo bilateral, empresas brasileiras consideram a Argentina 
importante. Isto porque, dos US$ 11,5 milhões em brinquedos brasileiros vendidos a 85 países 
no ano passado, 21,8% foram para o vizinho sul-americano, segundo destino das exportações 
do setor atrás do Paraguai, com 25,6% de participação e US$ 2,95 milhões em volume. 
 
O mercado consumidor dos vizinhos continua na mira de fabricantes, como a empresa 
Brinquedos Bandeirante, que produz carrinhos elétricos, patinetes e triciclos, e fornece para 
grandes lojas do lado de lá dos pampas. "Continuamos com interesse na Argentina, que 
significa muito para nós porque atendemos clientes como Carrefour e Walmart", diz a 
coordenadora de exportações Fabiana Pellegrini. 
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Segundo levantamento da Consultoria argentina Abeceb.com - especializada no comércio 
Brasil-Argentina os exportadores brasileiros perderam mercado para a China em seis setores 
este ano: papel, calçados, farmacêuticos, instrumentos fotográficos, óticos, médicos e musicais 
brinquedos e acessórios de vestuário. Já o site argentino de economia iProfessional.com, em 
pesquisa realizada junto aos fabricantes de brinquedos do parceiro do Mercosul, aponta que o 
setor espera encerrar 2009 com crescimento de 20%. Em resposta às restrições argentinas, o 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) determinou a exigência 
de licença não-automática, cujo prazo de expedição é de 60 dias, como condição para 
importação de 40 brinquedos argentinos pelo Brasil. Para amenizar a disputa, os países vão 
tentar uma conciliação diplomática em reunião entre técnicos de ambas as nações na próxima 
semana.  
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