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O ministro da Economia da Ar-
gentina, Amado Boudou, defen-
deu ontem a aplicação de barrei-
ras para impedir a entrada de pro-
dutos alimentícios importados
similares aos elaborados na Ar-
gentina. “Precisamos cuidar do
mercado interno e dos produto-
res argentinos”, disse Bodou à rá-
dio La Red.

Sem entrar em detalhes, Bou-
dou sustentou que a medida era
positiva: “Essa história de ser-

mos bonzinhos, de abrir às por-
tas ao mundo, e, por exemplo,
não poder exportar limões aos
Estados Unidos, é uma ideia mui-
to romântica, mas é muito ingê-
nua. Nós precisamos deixar de
ser inocente nesses assuntos”.

No Brasil, o ministro da Agri-
cultura, Wagner Rossi, abando-
nou o tom diplomático ao falar
do tema e classificou como “lob-
by” as notícias de que a Argenti-
na vai barrar a compra de alimen-
tos processados do Brasil. “Pode
ser lobby de alguns produtores
argentinos”, disse.

Rossi reafirmou que o Brasil
não foi comunicado oficialmen-
te da decisão do governo argenti-
no. Se a restrição for confirma-
da, ele disse que vai discutir o
assunto com os demais minis-
tros da Agricultura do Cone Sul
em reunião no começo do próxi-
mo mês, em Mar del Plata.

Na semana passada, o secretá-
rio de Comércio da Argentina,
Guillermo Moreno, emitiu uma
ordem verbal aos supermerca-
distas, proibindo a entrada de
produtos alimentícios não fres-
cos que rivalizem com seus simi-
lares fabricados na Argentina. Es-
se seria o caso do presunto cru
espanhol, que disputa o merca-

do interno com o presunto cru
argentino. Mas ele não deu deta-
lhes sobre alimentos importa-
dos que complementam a de-
manda interna argentina, como
o milho brasileiro.

A barreira entraria em vigor
em 1.º de junho. A partir do dia
10, os fiscais de Moreno percor-
rerão supermercados e comér-
cios para verificar a aplicação da
ordem. Os artigos alimentícios
importados representam 3% dos
produtos presentes nas gôndo-
las dos supermercados.

Críticas. O empresariado ar-
gentino disparou várias críticas
à medida. Segundo a Coordena-
doria das Indústrias de Produ-
tos Alimentícios (Copal), que
reúne as principais câmaras do
setor, a barreira argentina con-
tra os alimentos importados po-
de provocar retaliações comer-

ciais de outros países.
“Toda medida de política co-

mercial interna ou externa tem
de respeitar os critérios dos tra-
tados internacionais dos quais a
Argentina faz parte, já que é uma
das garantias necessárias para
evitar represálias no comércio
mundial”, disse a entidade, em
nota. Segundo a Copal, diversos
países, como o Brasil, já avaliam
retaliações à Argentina.

Os embaixadores dos países
da União Europeia, preocupa-

dos com a ordem de Moreno, de-
cidiram reunir-se para avaliar o
impacto da medida e a aplicação
de eventuais represálias.

A ordem verbal de Moreno foi
encaminhada ao Instituto Na-
cional de Alimentos (Inal), su-
bordinado ao Ministério de Saú-
de. A influência do secretário
em um órgão de outro ministé-
rio levantou suspeitas de que a
ordem teria sido respaldada pe-
la própria presidente Cristina
Kirchner.

Ministro argentino defende barreira
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● No fim de uma sessão volátil
ontem, as preocupações com a
crise fiscal da zona do euro e
com o aumento da inflação na
China prevaleceram e minaram a
recuperação registrada na véspe-
ra pela Bovespa. O Ibovespa che-
gou a esboçar nova alta ao longo
da sessão, mas não resistiu à
piora em Wall Street e fechou o
dia desvalorizado em 1,57%.

Após a euforia pelo pacote de
€ 750 bilhões costurado para evi-
tar que a derrocada da Grécia
coloque em xeque a moeda da
União Europeia, investidores pas-
saram a embutir nos negócios a
expectativa de um ciclo de baixo
crescimento na região. Por outro
lado, os preços ao consumidor
na China subiram 2,8% no ano
até abril, superando as previ-
sões. Foi a maior elevação desde
outubro de 2008. / REUTERS

Crise grega acende alerta para déficits
Depois de Grécia, Portugal e Espanha é a vez das grandes economias da UE, como França e Reino Unido, iniciarem planos de rigor fiscal
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O risco de crise sistêmica cau-
sado pelos déficits públicos
elevados despertou o sinal de
alerta na União Europeia
(UE) sobre a necessidade de
controle dos gastos para tapar
o buraco nas contas.

Depois de Grécia, Portugal e
Espanha, grandes economias, co-
mo França e Reino Unido, estão
prestes a iniciar programas de ri-
gor orçamentário, cenário que
põe em dúvida a continuidade
dos pacotes de estímulo à ativi-
dade econômica e que, por con-
sequência, ameaça a retomada
do crescimento.

Segundo o Escritório Estatísti-
co das Comunidades Europeias
(Eurostat), os países da zona do
euro enfrentam, em média, défi-
cit de 6,3%. Os casos mais graves
são os da Irlanda, com 14,3%; Gré-
cia, 13,6%; e Espanha, 11,2%.

Mas a crise de credibilidade en-
frentada por esses países nas bol-
sas já provoca a reação de econo-
mias mais poderosas. Com défi-
cit de 7,5%, a França anunciou o
congelamento dos gastos. O ob-
jetivo é reduzir as despesas em
10% nos próximos três anos - 5%
só até 2011. Uma das medidas
adotadas pelo governo de Nico-
las Sarkozy é a redução de isen-
ções fiscais no total de € 5 bi-
lhões até o fim do ano. O objeti-
vo é trazer o déficit de volta ao
patamar de 3%, dentro das nor-
mas do Pacto de Estabilidade de
Maastricht, até 2013.

Mais vigilância. A recuperação
das finanças passará pela pró-
pria reforma do pacto, com au-
mento da vigilância sobre as con-
tas públicas e um mecanismo de
redução de diferenças de compe-
titividade no interior do bloco.
“Os governos da zona do euro
terão de realizar esforços para sa-
nar o mais rápido possível suas

finanças, a fim de devolver as
contas públicas à uma trajetória
sustentável e garantir a solvên-
cia dos países em médio prazo”,
entende Isabelle Job, analista do
banco Credit Agricole.

A iniciativa também deve ser
adotada fora da zona do euro.
No Reino Unido, trabalhistas,
conservadores e liberal-demo-

cratas concordaram em um pac-
to de redução das despesas para
reverter a escalada do déficit.

Entre 2006 e 2009, o buraco
britânico aumentou de 2,7% pa-
ra 11,5%. A reversão do quadro de
endividamento progressivo de-
ve começar em junho, quando o
espera-se que o novo secretário
do Tesouro apresente a lei retifi-

cativa de orçamento. E, desde já,
operadores de mercado da City
esperam hipóteses mais realis-
tas de crescimento e um progra-
ma confiável de redução de des-
pesas. “A situação econômica
que será herdada pelo futuro go-
verno exigirá da parte da nova
equipe uma grande prudência,
porque o problema é duplo: sa-

nar as finanças públicas, sem su-
focar a retomada econômica nas-
cente”, adverte Eric Vergnaud,
do BNP Paribas.

Mercado. Apesar da demonstra-
ção de confiança dada pelo mer-
cado após a criação do Mecanis-
mo Europeu de Estabilização Fi-
nanceira de € 750 bilhões, ontem
os investidores voltaram a de-
monstrar intranquilidade sobre
a situação da Grécia, de Portugal
e Espanha. A agência Moody’s,
por exemplo, confirmou disposi-
ção de reduzir as notas dos três
países. Nas bolsas de valores, as
altas de mais de 10% registradas
na segunda-feira se converte-
ram em baixas. Em Madri, o índi-
ce Ibex 35 caiu 3,32%, enquanto
em Atenas o ASE recuou 2,47%.
Já nas praças mais importantes,
Londres, Frankfurt e Paris, os
pregões fecharam perto da esta-
bilidade.

A inversão súbita do humor do
mercado despertou críticas de lí-
deres políticos europeus, que
consideram as reações exagera-
das e de caráter especulativo.
Uma das alegações é que não
houve razões para tal mudança.
Um exemplo: estatísticas publi-
cadas ontem pela Organização
para a Cooperação e o Desenvol-
vimento Econômico (OCDE) re-
velaram estabilidade do desem-
prego na Europa, em torno de
8,5%. “Os mercados deram res-
postas excessivas. Agora, ele bai-
xará e se acalmará”, previu a mi-
nistra da Economia da França,
Christine Lagarde.

Conflito. Medida de Cristina Kirchner preocupa o Brasil

Nas ruas. Manifestantes protestam diante do Parlamento grego, que aprovou cortes de gastos para receber pacote de ajuda

Armando Bodou
apoia veto a alimentos
processados importados
e disse que país precisa
‘deixar de ser ingênuo’

Raquel Landim

Empresários brasileiros já rela-
tam que caminhões com alimen-

tos processados estão parados
nas fronteiras com a Argentina.
De acordo com o diretor de co-
mércio exterior da Federação

das Indústrias do Estado de São
Paulo (Fiesp), Roberto Giannet-
ti da Fonseca, pelo menos três
empresas reclamaram do proble-
ma durante uma reunião de dire-
toria da entidade ontem.

“Não há ainda nenhum decre-
to, nada. Basta a palavra dele pa-
ra que se torne lei?”, questiona

Giannetti da Fonseca. Ele se refe-
re ao secretário de Comércio da
Argentina, Guillermo Moreno,
que informou verbalmente aos
supermercadistas de seu país
que vai proibir a entrada de ali-
mentos processados que tam-
bém sejam feitos localmente.

Moreno teria dito, no entanto,

que a nova barreira só valeria a
partir do dia primeiro de junho.
Por isso, causou surpresa os rela-
tos dos empresários brasileiros.
O dirigente da entidade paulista
não revelou quais empresas fo-
ram afetadas.

Em nota divulgada ontem à im-
prensa, a Fiesp disse que acom-

panha com preocupação “a
ameaça protecionista” da Argen-
tina no setor de alimentos. “Es-
peramos que não se concretize
essa intenção do governo argen-
tino que, até o momento, embo-
ra ainda não oficializada, já está
causando prejuízos”, disse o pre-
sidente da Fiesp, Paulo Skaf.
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O governo da Grécia oficializou
ontem o pedido de empréstimo
de € 20 bilhões à União Europeia
e ao Fundo Monetário Interna-
cional (FMI), a primeira parcela
do pacote de socorro de € 110 bi-
lhões concedido há duas sema-
nas. O montante será suficiente
para refinanciar as dívidas que
vencem dia 19, um total de € 8,5
bilhões, segundo investidores.

O pedido oficial de ajuda feito
por Atenas à Comissão Europeia
já era esperado. Ao todo, os go-
vernos da zona do euro realiza-
ção empréstimos bilaterais com
€ 14,5 bilhões, enquanto o FMI
transferirá nos próximos dias €
5,5 bilhões. Os recursos serão
imediatamente usados pelo go-
verno grego. / A.N.
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