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Crise do euro abre caminho para guerra comercial
Assis Moreira
De Genebra

As fricções se intensificam no
comércio internacional, no rastro
da deterioração da situação eco-
nômica em meio à crise do euro e
de mais competição entre os paí-
ses para não perderem muitas fa-
tias de mercados. As pressões au-
mentam para governos elevarem
barreiras na fronteira sob o argu-
mento de salvar emprego e prote-
ger indústrias locais, em reação ao
que consideram concorrência des-
leal e subsídios abusivos.

Na sexta-feira, a Organização
Mundial do Comércio (OMC) re-
cebeu duas denúncias significa-
tivas: da União Europeia (UE)
contra a Argentina, por causa de
práticas consideradas desleais, e
da China contra os Estados Uni-
dos, em que o país asiático con-

testa sobretaxas antissubsídios
aplicadas a vários produtos chi-
neses pelos americanos.

A UE estaria pronta também a
lançar uma das maiores queixas
contra a China em uma década,
alvejando a exportação chinesa
de equipamentos de telecomuni-
cações que seriam beneficiados
com subsídios estatais ilegais. O
caso difere de disputas anterio-
res contra produtos baratos, e
desta vez atingirá um setor de al-
to valor comercial e estratégico.

As divergências entre China,
Índia, Estados Unidos e União
Europeia sobre exigências de
conteúdo local, transferência de
tecnologia e subsídios vêm
crescendo, segundo o Global
Trade Alert (GTA), um mecanis-
mo apoiado financeiramente
pelo Banco Mundial.

Até entre uniões aduaneiras

igualmente o protecionismo cres-
ce. O maior exemplo comentado
nos corredores da OMC é a tensão
entre o Brasil e a Argentina.

“Estamos vivendo em tempos
perigosos, há claramente pressões
políticas crescendo por proteção
em vários paises. E isso pode pio-
rar ”, diz Philip Levy, professor de
economia internacional na Uni-
versidade de Columbia, em Nova
York, e ex-assessor de comércio no
governo americano.

“Talvez não seja ainda guerra co-
mercial, mas evidências sugerem
que logo podemos ter uma”, acres-
centa Craig VanGrasstek, professor
de negociações comerciais na Uni-
versidade de Harvard e diretor da
firma “Washington Trade Re-
ports”, especializada em monito-
rar e analisar políticas comerciais.

“Os sinais são muito ruins, se-
guidos por respostas agressivas

que podem deflagrar uma esca-
lada descontrolada [de protecio-
nismo]”, diz Levy. “Os países vão
tentar empurrar [as barreiras]
até a beira do que é tolerável.”

As projeções da OMC são de
expansão de apenas 3,7% este
ano para o comércio global, nu-
ma forte queda comparado a
13,8% em 2010 e 5% em 2011.

Em cinco meses, a OMC rece-
beu 11 pedidos de deflagração
do mecanismo de disputas, com-
parado a oito em 2011. São casos
que refletem movimentos prote-
cionistas anteriores. E, se são
confinados no mecanismo de
disputa da OMC, significa que
não é guerra comercial. Ainda.

Medidas unilaterais e da cha-
mada zona cinzenta se refletem
mais nos dados do Global Trade
Alert (GTA). O relatório aponta a
Rússia, Argentina e Brasil como os

países que mais vêm aumentando
diferentes tipos de barreiras a
produtos importados, incluindo
medidas técnicas e sanitárias.
Desde o começo da crise global,
em 2008, a Rússia adotou 258 me-
didas protecionistas de toda or-
dem, a Argentina, 182, o Brasil,
152, a India, 151, a China, 132.

Na OMC, a constatação é tam-
bém de proliferação de medidas
que não estão previstas em ne-
nhuma legislação. São práticas
administrativas, através de ins-
truções verbais por parte de auto-
ridades para frear importações.

Outro elemento importante,
que vem chamando menos aten-
ção, é o rumo das negociações da
Farm Bill, a lei agrícola americana,
e da Política Agrícola Comum da
União Europeia. Os EUA dizem
querer reduzir o orçamento para
apoio à agricultura. Mas, ao mes-

mo tempo, querem dar mais subsí-
dios que distorcem o comércio in-
ternacional, com amplo potencial
para mais disputas, por exemplo.

VanGrasstek, de Harvard, nota
que as disputas nos EUA estão
agora focadas especialmente so-
bre a China e a Índia.

E, em meio à campanha eleito-
ral para a Presidência, o candida-
to republicano Mitt Romney já
adotou a retórica de que seria
mais duro com Pequim do que o
presidente Barack Obama.

Mesmo entre iniciativas de li-
beralização comercial, o objetivo
parece ser isolar parceiros. Van-
Grasstek nota que o foco da Par-
ceria Transpacifíca de abertura
comercial tem como alvo, na
perspectiva dos EUA, mais um
país que não está na negociação,
a China, do que se aproximar dos
outros oito que estão dentro.

América do Sul Governo tenta combater hábito de poupar na moeda dos EUA

Argentina aumenta rigor
sobre compra de dólares
César Felício
De Buenos Aires

O governo argentino reagiu
com ainda mais rigor sobre a de-
manda de dólar por parte de pe-
quenos poupadores. Hoje entra
em vigor outra restrição, obrigan-
do a compradores de pacotes tu-
rísticos a informarem à AFIP, o ór-
gão da receita, dados como a dura-
ção da estadia no exterior , o desti-
no final e as escalas aéreas.

A justificativa do governo é
que a medida visa a coibir frau-
des: as agências podem adquirir
dólares pelo mercado oficial, on-
de a cotação está 4,48 pesos pela
moeda americana e os pacotes
são vendidos na moeda local,
parceladas em prestações conge-
ladas pela cotação do dia do fe-
chamento do contrato.

Desde novembro, diversas me-
didas foram tomadas pelo gover-

no argentino para restringir a
compra de dólares por pessoas fí-
sicas ou jurídicas. Dado o costume
no país de se entesourar moeda es-
trangeira, as reservas do país pas-
sam por constantes crises de vola-
tilidade. No ano passado, saíram
do mercado financeiro cerca de
US$ 23 bilhões. O turismo não ha-
via sido afetado por nenhuma das
restrições já existentes.

O governo disse suspeitar de
operações fictícias, como a co-
brança de um valor acima dos gas-
tos reais com passagem aérea e
hospedagem, devolvendo uma di-
ferença em dinheiro estrangeiro
para o comprador. Caso a nova
norma implique dificuldades de se
adquirir dólares pela cotação ofi-
cial, da mesma maneira que ocorre
com as compras diretas em casas
de câmbio, ainda resta o cartão de
crédito como o último caminho
para um argentino viajar para o

exterior sem recorrer ao câmbio
paralelo. A presidente Cristina Kir-
chner ainda não limitou os saques
e compras com cartão.

Em 2011, segundo dados ofi-
ciais, 2,1 milhões de argentinos
saíram do país, retirando US$ 2,8
bilhões. Foi um crescimento de 8%
em valor em relação ao número re-
gistrado em 2010. Do total de tu-
ristas, 473,5 mil se dirigiram ao
Brasil. O cálculo leva em conside-
ração apenas os viajantes de avião.
Não há estimativas de qual é o
trânsito terrestre de argentinos pa-
ra o Brasil. A conta dos viajantes
aéreos é superavitária. Em 2011,
ingressaram na Argentina 2,692
milhões de visitantes, que trouxe-
ram US$ 3,5 bilhões. O fluxo do
Brasil para a Argentina foi de 1,1
milhão de turistas. Dos viajantes
argentinos, apenas 18% saem do
país por meio de um pacote.

Na quinta-feira, último dia útil

da semana (foi feriado na sexta),
o mercado paralelo de dólar re-
gistrou uma desaceleração, com
a moeda americana sendo nego-
ciada nas “cuevas”, ou casas de
câmbio clandestinas, a 5,90 pe-
sos. O dólar oficial oscilou de
4,49 para 4,48 pesos. As reservas
do Banco Central se mantêm aci-
ma de US$ 47 bilhões.

Ao discursar em Bariloche, du-
rante a cerimônia de 25 de maio, a
presidente Cristina Kirchner fez
um apelo para que os argentinos
deixassem de poupar em dólar. Ela
relatou a história de um amigo da
família que em 2002, um ano antes
da chegada de Néstor Kirchner ao
poder, comprou dólares a 4,80 pe-
sos imaginando que a moeda em
breve valeria dez pesos. “Consegui -
mos mostrar que o modelo válido
é o de mercado interno forte, ex-
portações fortes e desendivida-
m e n t o”, disse.

Queda na exportação gera dúvidas sobre câmbio
De Buenos Aires

A soja e o mercado brasileiro,
motores que impulsionaram a ex-
portação da Argentina nos últi-
mos anos, diminuíram a potência
em 2012 e fizeram com que o país
apresentasse no mês passado a sua
primeira queda mensal de vendas
ao exterior em três anos. O resulta-
do aumentou a aposta do mercado
de que o governo argentino em
breve será forçado a flexibilizar o
câmbio. Em abril, a Argentina ven-
deu US$ 6,4 bilhões. São US$ 412
milhões a menos que no mesmo
mês do ano passado ou US$ 475
milhões menos que em março

As piores perspectivas para o
restante do ano partem da soja, e
no caso da oleaginosa a culpa não
é da demanda externa, que segue
firme, com a tonelada cotada a

US$ 505 na última sexta-feira, mas
de fatores meteorológicos. Com a
colheita praticamente finalizada,
o mercado constata que as perdas
provocadas pela seca no verão fo-
ram muito maiores do que as ini-
cialmente previstas e devem fazer
com que a safra fique em 39,9 mi-
lhões de toneladas. São 9 milhões
de toneladas a menos que no ano
passado, ou cerca de US$ 4,5 bi-
lhões de perdas em exportações.

“O ritmo de vendas está cada vez
mais lento”, constatou o presiden-
te da Associação da Cadeia de Soja
( ACSoja), Miguel Calvo, para
quem uma iniciativa da presidente
Cristina Kirchner para aumentar a
disponibilidade de dólares no país
tornou o cenário ainda mais com-
plexo. Há um mês, a presidente de-
cidiu obrigar os exportadores a li-
quidarem suas divisas no país em

um prazo de quinze dias. “Isto en-
volveu uma mudança de procedi-
mentos no setor que freou a veloci-
dade do comércio”, afirmou.

O impacto da medida de Cristi-
na teve o efeito inverso ao preten-
dido, segundo especialistas em co-
mércio internacional: levou a uma
redução dos negócios e da entrada
de dólares em um momento em
que as exportações já se desacele-
ram. “Em alguns segmentos, como
o da indústria alimentícia e o de
autopeças, a inviabilidade de se
garantir as divisas neste prazo pro-
vocou o cancelamento de opera-
ções”, disse o economista Mauricio
Claveri, da área de comércio exte-
rior a consultoria Abeceb.

A principal redução nas expor-
tações da Argentina se deu, entre-
tanto, em razão de problemas na
demanda externa. A venda de au-

tomóveis para o exterior caiu de 42
mil veículos para 30 mil na compa-
ração interanual de março, de
acordo com a associação das mon-
tadoras , a Adefa, em um contexto
onde 76% dos negócios são feitos
com o Brasil. Os pátios lotados de
automóveis nas fábricas do Brasil
explicam o resultado.

Com o Brasil comprando menos
e a Argentina com menos soja para
vender, a previsão é que o fecha-
mento do país às importações ga-
ranta apenas a repetição do mes-
mo superávit comercial do ano
passado, da ordem de US$ 10 bi-
lhões, de acordo com Claveri. “Co -
mo o país tem gastos fiscais cres-
centes, não conta com financia-
mento no exterior e deve honrar
este ano US$ 7,5 bilhões com o pa-
gamento de compromissos, a mar-
gem de manobra é mínima.”

Incerteza econômica
e política leva a fuga
de turistas da Grécia
Alkman Granitsas e Laura Stevens
The Wall Street Journal, de Atenas

A temporada de turismo na Gré-
cia era para ser um raio de sol nas
trevas da crise política e da depres-
são econômica do país. Em vez dis-
so, o futuro continua sombrio: as
reservas para férias no país de tu-
ristas alemães e de outros países da
Europa caíram vertiginosamente,
por causa do temor de possíveis
greves e manifestações de rua.

A incerteza política que paira
sobre a Grécia às portas das elei-
ções de 17 de junho e o receio de
uma saída abrupta do país da zona
do euro pesaram no volume de ne-
gócios das últimas semanas. As re-
servas feitas em maio para as férias
do verão no Hemisfério Norte di-
minuíram em cerca de um terço
em relação a maio de 2011, em fa-
ce da cobertura intensa da Grécia
pela mídia europeia desde as elei-
ções de 6 de maio, que deixaram o
país sem um governo estável.

“Nós estamos definitivamente
vendo um declínio geral nas pré-
reservas”, diz Andreas Andreadis,
presidente da Associação de Em-
presas de Turismo da Grécia, co-
nhecida como Sete. Reservas ante-
cipadas para a estação turística do
verão caíram perto de 15% ante um
ano atrás. O recorde do ano passa-
do de 16,4 milhões de visitantes já
está fora de alcance, diz ele.

Uma temporada turística de-
cepcionante é a última coisa de
que a economia da Grécia preci-
sa. O setor responde por cerca de
um sexto da atividade econômi-
ca e por quase um em cada cinco
empregos. Se a queda no volume
de reservas continuar, o resulta-
do pode ser menos 1,5 milhão de
turistas visitando a Grécia neste
ano comparado com 2011, cor-
tando mais de um ponto porcen-
tual do Produto Interno Bruto e
ameaçando 100 mil empregos de
verão. Isso também significa me-
nos receitas em impostos para o
empobrecido governo grego,
pondo ainda mais em risco as
metas orçamentárias.

No primeiro trimestre deste
ano, a receita com o turismo na
Grécia caiu 15% em relação ao
mesmo período do ano passado,
segundo dados divulgados na sex-
ta-feira pelo banco central do país.

No histórico distrito de Plaka,
em Atenas, situado aos pés da
Acrópole, o humor dos empre-
sários do turismo está azedo. Ta-
mara Taslakian, que tem 28 anos
e é dona de uma loja de souve-
nirs, diz que as vendas estão en-
tre 50% e 60% menores compara-
das com o ano passado.

Em pé perto do amontoado de
camisetas e reproduções das es-
tátuas da Grécia antiga da sua lo-
ja, Taslakian diz: “Os turistas es-
tão com medo, principalmente
aqueles vindo para Atenas. Eles
pensam que a Grécia é como um
país terrorista; é como se nós fo-
mos os talebans”.

Com sua plenitude de recantos
milenares e ensolarados e ilhas
com casas caiadas, a Grécia está en-
tre os 20 principais destinos turís-
ticos do mundo, sendo que perto

de metade dos seus visitantes vem
de outros países da União Euro-
peia — especialmente Alemanha e
Reino Unido. Mas o medo do caos
financeiro e da agitação social le-
vou muitos deles a procurar desti-
nos alternativos no Mediterrâneo,
como Espanha e Turquia.

As autoridades do turismo na
Grécia argumentam que uma saí-
da do euro é improvável e certa-
mente não iminente. E, dizem elas,
a Grécia tem bastante a oferecer
em troca do dinheiro: os preços es-
tão 15% mais baixos que no ano
passado, de acordo com a Sete, de-
pois de um corte de 10% em 2011
nas taxas cobradas por hotéis e
operadoras de turismo.

Mas surtos de violência duran-
te protestos em Atenas e outras
cidades prejudicaram a imagem
do país. Neste mês, o governo bri-
tânico alertou seus cidadãos para
evitar as manifestações. O Cana-
dá fez alerta semelhante.

Uma manifestação em feverei-
ro, quando participantes quei-
maram uma bandeira da Alema-
nha em protestos contra a posi-
ção dura de Berlim para com a
Grécia em relação ao programa
de austeridade, afugentou mui-
tos visitantes alemães.

A TUI AG, maior operadora de
turismo da Alemanha, informa
que as reservas de férias na Gré-
cia caíram 30% em relação a mar-
ço. A agência de viagens europeia
Thomas Cook afirmou que o vo-
lume de reservas para a Grécia
até agora está 30% menor com-
parado com 2011, apesar dos
descontos de até 20%.

O professor de ensino médio
alemão Christoph Gyr estava pen-
sando na ilha de Kos para suas fé-
rias de verão deste ano, mas con-
cluiu que os preços não caíram o
suficiente. “Nós estávamos procu-
rando por uma pechincha, mas pe-
lo jeito não está tão barato”, disse
Gyr, acrescentando que ele espera-
va descontos maiores que os 10%
que conseguiu encontrar. “Na Es-
panha e na Itália [os descontos]
são muito melhores”, disse ele.

Gyr disse que ele não está tão
preocupado com a política na
Grécia ou com o risco de a Grécia
sair do euro. O que o deixa mais
nervoso, disse ele, são os relatos
de greve de servidores públicos
afetando a coleta do lixo. “Quan -
do isso acontece, eu ouvi falar
que há lixo e sujeira nas ruas [...].
Isso sim seria um problema.”

Leia na página B14 e B15 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL

Curtas

Indústria chinesa
O lucro das indústrias na China

caiu 2,2% em abril na taxa anuali-
zada, segundo dados oficiais, após
um ganho de 4,5% em março. O
dado aumenta preocupações so-
bre o aumento da desaceleração
da segunda maior economia do
mundo. O governo já sinalizou
que vai adotar medidas para im-
pulsionar a atividade econômica.

Eleição no Egito
O esquerdista Hamdin Sabbahi,

que ficou em terceiro lugar nas
eleições presidenciais do Egito, na
semana passada, pediu uma re-
contagem dos votos, alegando
que policiais em serviço votaram,
o que é ilegal no país. O segundo
turno deve ser entre Mohammed
Mursi, da Irmandade Muçulmana,
e Ahmed Shafiq, ex-primeiro-mi-
nistro de Hosni Mubarak. O resul-
tado oficial sai amanhã.

Mais pressão sobre Assad
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Um dos mais violentos massacres
desde o início da revolta contra o
governo na Síria provocou uma
reunião de emergência ontem do
Conselho de Segurança da ONU, que
condenou “nos termos mais firmes” a
ação que deixou 108 mortos, sendo 49
crianças, na cidade de Houla na
sexta-feira. Apesar de não culpar
diretamente o governo sírio, o
conselho disse em nota que o ataque
“envolveu uma série de artilharia e
tanques blindados do governo em
uma área residencial”, aumentando a
pressão sobre o presidente Bashar Al
Assad. O governo sírio nega a autoria
da ação e culpa “grupos terroristas
armados”. “Mulheres, crianças e
idosos foram mortos. Este não é o
estilo do heroico Exército sírio", disse
ontem um porta-voz do Ministério de
Relações Exteriores da Síria. O ataque
aconteceu, segundo ativistas, como
retaliação a um protesto contra a
presença do Exército na região. Na
foto, os corpos de um homem e de
uma menina na cidade de Houla.
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