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A guerra comercial entre empresários brasileiros e argentinos parece não ter fim. Em meio às 
tensas negociações entre fabricantes de produtos como eletrodomésticos, carne suína e têxteis, a 
principal federação de comércio da Argentina anunciou sua decisão de lançar, a partir de amanhã, 
um boicote a produtos fabricados no Brasil e na China.  
 
— A campanha será nacional e durará duas semanas. Nosso objetivo é retirar das prateleiras 
produtos brasileiros e chineses que prejudicam a indústria argentina — disse ao GLOBO o 
presidente da Fedecamaras, Rubén Manusovich.  
 
A federação quer que o governo do presidente Néstor Kirchner suspenda a importação de 
calçados, têxteis e móveis fabricados no Brasil.  
 
— Queremos que os argentinos entendam que comprando produtos brasileiros ou chineses estão 
provocando um dano à industria local. Se o governo não fizer nada, nossas empresas vão quebrar 
— enfatizou o presidente da Fedecamaras, que reúne mais de 800 mil estabelecimentos de 
comércio na Argentina.  
 
Produtos custariam entre 50% e 70% menos  
 
No caso da China, os argentinos pretendem boicotar a venda de enfeites de Natal, brinquedos, 
aparelhos eletrônicos e bicicletas. De acordo com dados da Fedecamaras, os produtos brasileiros e 
chineses custam entre 50% e 70% menos do que os produtos fabricados na Argentina.  
 
— Não podemos competir com camisas chinesas que custam US$ 2. Por mais boa vontade que 
tenha o comerciante, o cliente sempre vai optar pelo produto mais barato — assegurou 
Masunovich.  
 
Dados divulgados ontem pela Confederação Argentina da Pequena e Média Empresa (Came, na 
sigla em espanhol) mostraram que as principais ofertas de fim de ano são produtos estrangeiros. 
“A China e o Brasil lideram o ranking de promoções”, afirmou a Came no comunicado.  
 
No caso do Brasil, este ano a Argentina aplicou medidas protecionistas contra máquinas de lavar e 
televisores fabricados na Zona Franca de Manaus. Paralelamente, os empresários brasileiros 
aceitaram reduzir suas exportações de geladeiras, fogões, calçados e têxteis para o mercado 
argentino. 
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