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O setor de autopeças brasileiro não consegue enviar nada para a Argentina desde março, em 
virtude da necessidade das licenças não automáticas (LNA) impostas pelo governo vizinho. A 
afirmação é do diretor da Grazzimetal, João Figueredo. Outros setores que enfrentam graves 
problemas para inserir seus produtos na Argentina são o têxtil e o calçadista. 
 
"Somente na empresa o caixa deixou de receber o montante entre US$ 100 mil e US$ 150 mil 
por mês, desde março deste ano, por conta de produtos que não possuem licenças para entrar 
na Argentina", argumentou Figueredo. 
 
Heitor Klein, diretor executivo da Associação Brasileira de Calçados (Abicalçados), informou 
que desde fevereiro deste ano até o último dia 8, 1,468 milhão de pares de sapatos estão 
parados na fronteira esperando a liberação das licenças não automáticas. 
 
"Em todos os meses foram aprovadas algumas licenças, mas nunca todas. Por exemplo, em 
junho tínhamos a previsão de vender 474,4 mil pares de sapatos e somente 298,2 mil pares 
foram liberados, restaram 168,2 mil pares esperando as LNA. Em julho, temos 1.251,9 
milhões de pares aguardando liberação. Até o dia 8 de julho somente 14,5 mil foram 
liberados", pondera. 
 
Segundo a Abicalçados, o prejuízo pela falta de liberações chega a US$ 21,004 milhões no 
acumulado deste ano. 
 
Klein afirma ainda que para as empresas esse impacto é muito grande, isso significa uma 
dificuldade de dar continuidade aos negócios. Contudo, o prejuízo pior é da imagem do 
produto no mercado, os compradores estão receosos de fazer negócios, pois há uma incerteza 
do recebimento da mercadoria.  
 
"Precisamos pressionar o governo brasileiro para que ele faça pressão diuturna sobre os 
argentinos e liberem as licenças. Eles têm que respeitar a lei, fato que já não é respeitado pelo 
princípio. No Mercosul são proibidas as licenças não automáticas, está nas regras do bloco. E 
eu pergunto para os governos, como fazemos se temos um acordo e as regras dele não são 
cumpridas?" 
 
"O Brasil deve tomar algumas medidas sim, mas tem que ir com muita cautela, pois 
exportamos muito para a Argentina e só nos primeiros cinco meses tivemos um superavit 
aproximado de U$ 1 bilhão", relata Paulo Camurugi, presidente da Associação das empresas de 
comércio internacional (Aeci). 
 
"Não existe projeção de melhora, os argentinos continuarão sem cumprir o acordo de liberar 
as licenças em até 60 dias e o Brasil não pressionará, como sempre. Precisamos agir, o Brasil 
deveria restringir de uma vez as importações de automóveis no geral", frisa Figueredo. 
 
Questionados sobre uma possível transferência de mercados consumidores, da Argentina para 
a Colômbia, Chile e Peru (próximos destinos de missões empresariais do Ministério do 
Desenvolvimento), os entrevistados disseram que seria bom, contudo, os mercados não 
superariam a demanda por manufaturados da Argentina, uma vez que os acordos comerciais 
que, por exemplo, o Chile tem com a China, não deixariam os produtos brasileiros atraentes a 
ponto de superar os chineses. Outra questão é que para firmarmos acordos comerciais com 
qualquer país é necessária a aprovação dos parceiros do Mercosul (Argentina, Uruguai e 
Paraguai), fato que não irá acontecer. 
 
"O governo brasileiro deveria procurar estreitar os laços com outros países do cone sul, como 
Chile e Colômbia para "colocar no lugar" da Argentina como parceiro comercial, o Brasil 
deveria dar mais abertura para países que não integram o Mercosul, mas isso não será fácil, 
pelas questões políticas. Além disso, a demanda desses países não substituiria a demanda da 



Argentina. O Brasil precisaria sair do Mercosul para voltar a crescer no comércio exterior", 
relata Francisco Cassano, analista de comércio exterior. 
 
PDP 
 
"Com relação ao PDP (Programa de Desenvolvimento Produtivo) só vendo para ver se melhora 
qualquer coisa, hoje só tem falatório, pode ser assim, pode ser assado, nada de concreto. O 
programa deve analisar o mercado e constatar que as condições de produção hoje estão 
extremamente prejudicadas por diversos problemas, mas para dar certo o PDP precisa ser 
audacioso, senão será somente outra medida paliativa", conclui Klein. 
 
"Tínhamos negócios pontuais com a Fiat e a Volkswagen, agora com as filiais na Argentina, 
não somos mais competitivos a ponto de exportarmos outras partes do setor. Com o PDP 
aumentará a competitividade dos nossos manufaturados. Isso deve elevar certamente as 
nossas exportações. Contudo, a maior necessidade do setor é de redução na taxa de juros - 
Selic - para o dólar voltar ao patamar real", aponta o sócio da OEM comércio exterior, Mario 
Quinto Di Cameli. Para ele, o valor ideal para o câmbio brasileiro é de R$ 2,20 para cada US$ 
1,00. "Somente assim começaremos a ser competitivos de novo." 
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