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Para cada dólar importado, montadoras são obrigadas a exportar o mesmo valor  
 
Para cada unidade vendida na Argentina do Porsche 911 Carrera, uma máquina de 345 cavalos 
que vai de zero a 100 km/h em menos de cinco segundos, o empresário Hugo Pulenta terá de 
exportar mais de duas mil caixas de vinho e dezenas de vidros de azeitona em salmoura. 
Pulenta é, ao mesmo tempo, dono de uma das adegas mais tradicionais de Mendoza e 
responsável pela comercialização da marca alemã de luxo no país. Por essa "coincidência", nas 
palavras dele, o empresário usou o setor vinícola para fechar acordo esdrúxulo com o governo 
argentino. 
 
Desde o início do ano, quando ficou assustado com a deterioração da balança comercial, o 
Ministério da Indústria adotou a política do "um por um" nas importações de veículos. Para 
cada dólar importado, as montadoras precisam exportar outro dólar. Como muitas delas não 
têm sequer uma fábrica de parafusos na Argentina, precisaram fazer essa compensação em 
diversos setores - mecanismo aceito pelo governo.  
 
A exigência do Ministério da Indústria é que a exportação seja feita com o mesmo registro 
fiscal (equivalente ao CNPJ) do importador. Por isso, a Hyundai se comprometeu a exportar 
US$ 2 milhões em amendoim, a Kia venderá eletrodomésticos de linha branca e a chinesa 
Chery mandará romãs argentinas para o exterior. Na maioria das vezes, as montadoras usam 
a estrutura de negócios de seus distribuidores no país, que atuam em outros segmentos. 
 
O esquema não vale apenas para os carros de luxo, mas importadores também de veículos de 
médio porte. No caso da Kia, o distribuidor é o grupo chileno Sigdo Koppers, dono de uma 
indústria de fogões, geladeiras e lavadora de roupas em Rosário, a terceira maior cidade da 
Argentina. Por isso, compensará parte das importações da marca coreana com esses produtos. 
 
A Hyundai, também coreana, fez um dos acordos mais amplos no setor. Prometeu inverter o 
déficit de US$ 91 milhões em sua balança comercial, em 2010, para um superávit de US$ 55 
milhões, em 2012. Para isso, planeja exportar US$ 100 milhões em biodiesel, US$ 50 milhões 
em farelo de soja, US$ 5 milhões em vinhos e US$ 2 milhões em amendoim. Só assim pode 
desbloquear o comércio. 
 
Em janeiro, o governo comunicou à indústria automotiva que sua intenção era reduzir em 20% 
as importações. "O fato é que precisaremos exportar mais", disse Pulenta, prevendo vendas a 
18 países. Nos primeiros meses do ano, segundo ele, as importações da Porsche foram freadas 
pelo governo. A empresa só conseguiu destravá-las após o acordo, com duração até março de 
2012, no valor de US$ 9,5 milhões. Isso deve ser suficiente para a venda de 160 carros. O 911 
Carrera, por exemplo, vale entre US$ 160 mil e US$ 220 mil. Com a solução, pelo menos de 
forma provisória, a marca alemã poderá continuar com seus planos e abrirá seu terceiro "show 
room" da Argentina nos próximos dias (em Córdoba) e o quarto até o fim deste ano (em 
Mendoza). 
 
Uma alternativa dada pelo governo, em vez das exportações, é o "aporte irrevogável" de 
investimentos produtivos. A italiana Alfa Romeo fez essa opção. Para importar 600 unidades 
dos modelos de luxo Mitto e Giuletta, cujos preços vão de € 23,9 mil a € 42 mil, a empresa se 
comprometeu a investir US$ 7,5 milhões em uma miniusina de biodiesel na Província de 
Buenos Aires. "Vamos produzir 18 mil toneladas por ano de biodiesel de soja", contou a 
representante da Alfa Romeo na Argentina, Carolina Belcastro. "Obviamente não é fácil, para a 
montadora, dedicar-se a um negócio que não é o seu." 
 
Pelo menos outras sete marcas famosas de carros de luxo, no entanto, não conseguiram 
entrar em acordo com o Ministério da Indústria e praticamente suspenderam suas 
importações: Volvo, Subaru, Rolls Royce, BMW, Land Rover, Jaguar e Mitsubishi. Nenhuma 
delas se apresenta no Salão do Automóvel de Buenos Aires, que vai até o dia 26. Todas 
estiveram na edição anterior, em 2007, mas desta vez informaram aos organizadores que não 



valeria a pena. A alegação foi consensual: o aluguel dos estandes (mais os gastos com 
material de divulgação e a estonteante mão de obra feminina) custa até US$ 500 mil em dez 
dias, e seria um desperdício se depois os clientes não podem encontrar esses carros nas 
concessionárias do país.  
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. B1. 


