
Governo argentino abre novo conflito com meios de comunicação 
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O posicionamento do governo argentino com relação à publicidade dos supermercados gera novo conflito com os 

grandes jornais, como o Clarín 
 
Ao sugerir suspensão da publicidade do setor supermercadista nos principais veículos do país, 
Cristina pode sofrer acusações de que decisão seria manobrar para afundar financeiramente os 
grandes jornais. 
 
Após o congelamento de preços nos supermercados, promovido pela presidente argentina, 
Cristina Kirchner, e o secretário do comércio Guillermo Moreno, uma nova "sugestão" foi feita 
aos estabelecimentos do setor: devem deixar de fazer anúncios de promoção ou descontos nos 
veículos de comunicação do país.  
 
Segundo Mario Gaspar Sacchi, professor de relações internacionais da ESPM, a decisão deve 
gerar novo conflito com os grandes jornais, como o Clarín e o La Nación, já que os veículos 
têm nos folhetos promocionais uma de suas principais fontes de receita.  
 
"Esses anúncios eram uma fonte de dinheiro para os grandes jornais argentinos. Com as 
declarações de Moreno, a maioria das redes supermercadistas já cancelou os anúncios, o que 
deve prejudicar as contas dos veículos no final do mês", afirma Sacchi, explicando que o 
governo não considerou o quanto essa decisão seria prejudicial aos veículos. 
 
A sugestão é vista apenas como recomendação e não como ordem, já que uma imposição não 
seria bem vista no cenário internacional. "Essa sugestão pode ser apontada como uma 
manobra para afogar financeiramente os meios que não tenham uma relação pacífica com a 
gestão de Kirchner, principalmente o Clarín e o La Nación", avalia. 
 
Essa não é a primeira decisão polêmica da secretária de comércio. Em março de 2012, foi 
proibido o envio de livros importados diretamente ao consumidor sob o pretexto de que a tinta 
podia ultrapassar os limites estabelecidos pela migração dos metais pesados.  
 
Desta maneira, o comprador tinha que comparecer ao aeroporto para realizar a retirada. A 
medida, na verdade, seria para controlar o déficit fiscal e a saída de dólares do país. "A 
polêmica foi tão grande que não durou nem 24 horas. A suspensão da decisão ocorreu 
rapidamente, porque, assim como no caso dos anúncios de supermercados, não há uma 
proibição oficial. Com uma chamada telefônica tudo pode mudar", conclui Sacchi. 
 
Fonte: Brasil Econômico. [Portal]. Disponível em: 
<http://brasileconomico.ig.com.br/noticias/governo-argentino-abre-novo-conflito-
com-meios-de-comunicacao_128384.html>. Acesso em: 14 fev. 2013. 
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