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Presidente cria modelo de venda direta de alimentos para compensar alta dos preços no país  
 
Comitiva no mercadinho: da direita para a esquerda, Cristina; o ministro Guillermo Moreno; o 
governador da província de Bueno Aires, Daniel Scioli; a atriz Andrea del Boca e o prefeito de 
José Paz, Mario IshiA 15 estações do centro de Buenos Aires, o trem de subúrbio da linha San 
Martín custa a alcançar 60 quilômetros por hora e vai arranhando os trilhos visivelmente mal 
conservados até chegar ao município de José C. Paz, um reduto ultrakirchnerista de 263 mil 
habitantes. É uma viagem que não atrai turistas, só trabalhadores cansados que sequer 
fecham as portas manuais dos vagões quando terminam de embarcar. Mas o trem revela uma 
Argentina de dois tempos diferentes. Ele sai da centenária estação do Retiro, de estilo francês, 
atravessa ruas arborizadas e extensos gramados onde garotas adolescentes jogam hóquei 
sobre patins. Passa por distritos como W. Morris e Hurlingham, que entregam o passado de 
colônia econômica dos ingleses. 
 
A paisagem é europeizada, com casinhas geminadas de dois andares na metade inicial do 
percurso. Aos poucos, o cenário ganha elementos mais latino-americanos, como uma favela 
em formação bem ao lado da ferrovia. Na chegada a José C. Paz, o visual é conhecido por 
qualquer habitante da periferia de uma metrópole situada abaixo da linha do Equador: lixo 
atirado nas calçadas, tênis pendurados na fiação elétrica, viralatas perambulando, ruas de 
terra, lojas de eletrodomésticos com alto falantes na porta e uma permanente sensação de 
insegurança. 
 
Ali, a pouco mais de uma hora de onde turistas brasileiros caminham nas ruas da Recoleta 
brincando de passear pela Europa, a presidente Cristina Kirchner inaugurou há duas semanas 
o primeiro de uma série de mercados populares para a classe baixa, os "sacolões" da Cristina. 
 
A ideia do governo é abrir os chamados "mercados concentradores" nos subúrbios das grandes 
cidades, levando produtores e cooperativas de alimentos a vender diretamente para a 
população, sem a "intermediação" de distribuidores e varejistas. O ministro da Economia, 
Amado Boudou, sugeriu recentemente à população "caminhar para encontrar bons preços" e 
assegurou que a presidente do Banco Central comprava abacate no mercadão central de 
Buenos Aires para poupar seus pesos. 
 
A inflação continuou subindo. Então, se Maomé não vai até a montanha, a montanha vai até 
Maomé. Nas próximas semanas, o segundo mercado concentrador será aberto em Resistencia, 
capital da Província de Chaco, uma das mais pobres do país. 
 
Todos os produtos são vendidos a preços tabelados pelo governo. As comparações com os 
"mercales", supermercados bolivarianos criados por Hugo Chávez na Venezuela, são 
inevitáveis.  
 
Mas, com uma inflação dos alimentos acima de 40% ao ano, os clientes argentinos não estão 
nem aí para estudos de política comparada quando têm a oportunidade de comprar um quilo 
de batatas pelo equivalente a R$ 0,32, merzula a R$ 5,60 o quilo ou um litro de leite a R$ 
0,80. 
 
"Bem ou mal, isso mostra que estão preocupados e fazendo alguma coisa pela gente", afirma 
José Gatica, 28 anos, que saía do Mercado Concentrador ao lado da mulher e três filhos 
pequenos, em um dia de semana à tarde, abastecido com cinco quilos de batata, dois de 
pimentão e outros dois de cebola. Gatica é pedreiro e, como quatro em cada dez trabalhadores 
argentinos, não tem carteira assinada. 
 
Para esse pessoal, os reajustes salariais negociados pelos poderosos sindicatos argentinos não 
recompõem o poder aquisitivo corroído pela inflação, há cinco anos no patamar de dois dígitos, 
e a iniciativa do governo de criar "sacolões" populares é bem-vinda. "Comer carne todos os 
dias virou um hábito só para os ricos", diz a aposentada Juana Ramírez, na fila de um açougue 



que vende cortes populares a preços combinados com a Secretaria de Comércio Interior, do 
polêmico Guillermo Moreno.  
 
No ano passado, os preços da carne quase dobraram e o consumo por habitante caiu 14%, 
para o menor índice desde a crise de 2002. Por isso, Juana não se intimida com a fila de mais 
de 80 pessoas, que lhe consome uma meia hora. "Aqui eu compro um quilo de bife à milanesa 
por 21 pesos. Fora daqui, sai por 38." 
 
Diferentemente dos mercales de Chávez, os produtores que vendem barato nos "sacolões" 
argentinos não saem perdendo - seja porque ganham em escala, seja porque fazem um favor 
ao governo que lhes pode ajudar em outro negócio.  
 
O empresário Alberto Samid, dono da rede de açougues La Lonja, explicou à mídia local sua 
decisão de abrir uma unidade no mercado de José C. Paz: "A ideia é acompanhar esse projeto 
para que as pessoas de menos recursos tenham acesso. Com essa loja não ganho dinheiro, 
mas não é grave. Como tenho 81 açougues que funcionam muito bem, posso me dar ao luxo 
de sair no zero a zero ou até de perder um pouco de dinheiro em uma ou duas lojas". 
 
"Não chegamos a ter prejuízo porque faturamos bem com a quantidade", despista Yamil 
Maggi, gerente do comércio que vende peixes no mercado. Orgulhoso do trabalho, Maggi 
aponta os retratos que adornam as paredes: eles mostram caminhões da indústria pesqueira 
Albatroz, de Mar del Plata, em várias cidades do interior. Eram percursos feitos no âmbito do 
"Pescado para Todos", programa oficial lançado para fomentar o consumo de peixes e mariscos 
a preços populares. O favorito dos clientes é a merluza. "Equivale a mais de 70% das vendas", 
diz o gerente. "É produto de qualidade, a empresa é exportadora." 
 
O galpão que abriga o mercado concentrador de José C. Paz pertence à prefeitura e já existia 
desde 2007. Tem oito mil metros quadrados, uma praça de alimentação com lanchonetes 
modestas, quase 100 estandes de roupas, CDs e DVDs piratas, algumas lojas de tatuagens e 
até um sex shop. "Reparamos celulares molhados e celulares chineses", avisa um cartaz no 
corredor principal, que indica uma loja de bugigangas eletrônicas. 
 
O administrador do mercado, Martín Ledesma, disse ao Valor que as negociações com a Casa 
Rosada para sediar o projeto do governo começaram em setembro. A Secretaria de Comércio 
Interior aluga os espaços. Em um primeiro momento, 20 produtores ou cooperativas aderiram 
à iniciativa. Em breve, serão instalados quiosques para vender embutidos e até carne de 
cordeiro. "O objetivo é que os produtores ponham suas mercadorias na mesa dos 
consumidores, sem intermediários, a preços justos e razoáveis", explica ele. 
 
Se a popularidade da presidente no município aumentar junto com o fluxo de gente, ela 
ganhou muitos votos. "No sábado anterior à inauguração dos postos de alimentos, passaram 
por aqui de oito a nove mil pessoas. No sábado seguinte, foram 12 mil. E vamos chegar logo a 
20 mil", afirma Ledesma. Os preços não vão subir? Isso vai durar ou termina depois das 
eleições presidenciais de 23 de outubro? 
 
"A intenção é manter os preços acordados com o governo e dar às pessoas a possibilidade de 
ter produtos da cesta básica por um valor bem acessível. E, pelo que tenho conversado com os 
produtores, eles vieram para ficar. Muitos fizeram investimentos em freezers, em câmaras 
frigoríficas. Isso não é coisa que se tira de um dia para o outro." 
 



 
 

Sem reajuste, Big Mac 'desaparece' das lojas argentinas do McDonald's  
 
Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial e um lugar muito bem escondido na 
lanchonete. O Big Mac continua sendo vendido como antes e os atendentes fazem a 
indefectível pergunta: refrigerante e batata frita grandes por alguns pesos a mais? 
Paradoxalmente, no entanto, o sanduíche mais famoso do planeta não é mais visto em uma 
única foto nas lojas do McDonald's na Argentina. O que nenhum publicitário entenderia é 
explicado pela sutil intervenção do governo nas empresas. 
 
Mantido em 16 pesos (cerca de R$ 6,50) apesar da inflação elevada, o preço do Big Mac ficou 
defasado em relação aos seus concorrentes. Os demais sanduíches da rede têm preços até 
80% maiores. O McChicken chega a 21 pesos. Seu equivalente do Burguer King, o Whopper 
Duplo, custa 23 pesos. Ninguém confirma oficialmente, mas poucos duvidam que essa 
distorção seja resultado do "morenismo" - os acordos informais patrocinados pelo secretário de 
Comércio Interior, Guillermo Moreno. 
 
Moreno é responsável pela intervenção no Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec), 
em janeiro de 2007, que divulga desde então um índice de preços ao consumidor 
desacreditado pelo mercado e pela opinião pública. O Big Mac faz parte da lista de produtos 
pesquisada todo mês pelo Indec. Embora o peso que tenha no IPC seja mínimo, essa é uma 
das razões alegadas frequentemente para explicar sua defasagem de preço. 
 
A outra tem a ver com o índice Big Mac, que a revista britânica "The Economist" prepara para 
comparar a competitividade das moedas. Na última medição, houve um constrangimento para 
a Casa Rosada. A Argentina liderava o ranking de países em que o sanduíche mais havia 
subido (19%) além da inflação oficial (10%). Isso foi apontado como evidência inequívoca de 
maquiagem da alta de preços pelo Indec. Também ajudava a desfazer um dos mitos cultivados 
pelo governo e eixo do modelo econômico dos governos Cristina e Néstor Kirchner: o de 
competitividade da taxa de câmbio. Com a elevada inflação em dólares, o índice da 
"Economist" mostrava que o peso deixava de tornar-se uma moeda muito barata, apesar de 
nominalmente desvalorizado. 
 
O ex-ministro da Economia Martín Lousteau, que teve uma discussão pública com Moreno e 
hoje critica a política econômica do governo, explicou a situação em um artigo: "Em 2003, o 
Big Mac custava 4,1 pesos na Argentina e US$ 2,71 nos EUA. Dessa forma, um americano 
podia vir com seus US$ 2,71, comprar 7,62 (pelo câmbio da época) e comer 1,85 Big Macs. A 
Argentina lhe resultava barata. Mas a situação muda quando sobem os preços ou o dólar. Hoje 
o famoso sanduíche vale 16 pesos aqui e US$ 3,8 lá. Ao aterrissarem em Buenos Aires, esses 
dólares viram 15,5 pesos. Com esses valores, o visitante dos EUA já não consegue comer um 
sanduíche inteiro. E isso significa que a Argentina deixou de ser barata". 
 



A versão corrente, alimentada por economistas e defendida ao Valor por dois gerentes de lojas 
do McDonald's no centro de Buenos Aires, é que a rede tem um acordo informal com Moreno: 
mantém artificialmente baixo o valor do Big Mac, ajudando a imagem do governo, enquanto 
tem liberdade para mexer nos demais preços. 
 
Procurada pelo Valor, a empresa negou o esquema. "O McDonald's Argentina opera no país de 
acordo com a prática de livre mercado, entre as ofertas dos diversos competidores, formando 
seus preços exclusivamente de acordo com sua estratégia comercial em cada um dos países 
onde atua", afirmou sua assessoria, por meio de nota. 
 
De acordo com a assessoria, o preço do Big Mac na Argentina é "equivalente ao de outros 
países da América do Sul, a exemplo do Chile, e um pouco mais do que em países onde está 
oferecido promocionalmente, como Uruguai e Brasil". A rede disse ainda que está fazendo uma 
campanha com "produtos premium do cardápio a preços bastante convidativos". Essa 
estratégia, segundo a rede, tem sido bem-sucedida em "consolidar a liderança" na Argentina e 
em "facilitar o acesso dos consumidores a uma experiência completa do cardápio e manter 
forte conexão com seus públicos". 
 
Independentemente das versões, o fato é que não há divulgação do Big Mac, dentro ou fora 
das lojas. É como se ele simplesmente não existisse, para efeito de propaganda, embora seja 
comercializado normalmente. "Dos cem países nos quais o McDonald's está presente, só em 
um o Big Mac tem menos presença promocional do que na Argentina: trata-se da Índia, onde o 
produto foi substituído pelo Mac Maharaja de frango, já que os hindus não consomem carne 
bovina", diz Lousteau. Sem Big Mac, ganham destaque outros sanduíches, como o Angus, que 
a rede afirma ser elaborado com carne nobre e é vendido a 29 pesos. Diante da situação 
peculiar, surgiu até o Triple Mac, que tem uma fatia de hambúrguer mais.  
 
Governo eleva pressão contra índices de preços 
 
Donos e diretores de pelo menos oito consultorias e centros de estudos da Argentina podem 
ser denunciados penalmente pelo governo, com risco de prisão, por causa da divulgação de 
índices paralelos de inflação. Na semana passada, eles receberam uma intimação para 
fornecer à Secretaria de Comércio Interior os "elementos objetivos" que embasaram suas 
medições de abril, que apontaram alta de preços em torno de 2% - segundo o Indec, ela foi de 
0,8%. 
 
O governo já havia multado esses oito centros de estudo e consultorias em 500 mil pesos 
(cerca de R$ 200 mil), com base na Lei de Lealdade Comercial, sancionada na última ditadura 
militar. Agora, a acusação é de que os responsáveis por indicadores paralelos de inflação 
podem incorrer no "delito de ação pública" definido no artigo 300 do código penal argentino. 
 
O artigo prevê pena de seis meses a dois anos de prisão para quem "fizer subir ou baixar o 
preço das mercadorias, fundos públicos ou valores por meio de notícias falsas, negociações 
fingidas ou por reunião ou coalizão entre os principais detentores de uma mercadoria ou 
serviço, com o fim de não vendê-la ou de não vendê-la a não ser por um preço determinado". 
 
A deputada oposicionista Patricia Bullrich, denunciou o secretário Guillermo Moreno por "abuso 
de autoridade" e abriu um processo na Justiça contra ele. Mas os objetivos do governo já 
começam a ser atingidos. Desde o mês passada, as consultorias ficaram bem mais discretas na 
divulgação de seus índices paralelos - que apontam inflação acumulada em 12 meses de 
aproximadamente 25% -, deixando de enviá-los a jornalistas ou passando a chamá-los de 
"monitoramento de preços". Outras incluíram notas explicativas em que informavam 
resumidamente sua metodologia e admitiam que a pesquisa não era tão abrangente quanto a 
do Indec. 
 
Foram intimados a Fundação de Investigações Econômicas Latino-Americanas (Fiel), a Buenos 
Aires City (ligada à Faculdade de Economia da Universidade de Buenos Aires), a Ecolatina, a 
Finsoport, a Econviews, a M&S Consultores, a Orlando Ferreres & Associados e o Estudio Bein.  
 



Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 maio 2011, Primeiro Caderno, p. A12. 


