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As negociações para um acor-
do de livre comércio entre os
Estados Unidos e a União Eu-
ropeia, que começaram nesta
semana, já sofrem sua primei-
ra polêmica que pode resultar
no travamento das discussões.

O governo da França deseja
vetar a inclusão do comércio

de bens culturais no acordo,
para proteger sua indústria ci-
nematográfica da invasão ame-
ricana.

O tema é sensível porque o
presidente americano, Barack
Obama, e o primeiro-ministro
britânico, David Cameron,
querem uma negociação ilimi-
tada. A França, que tem poder
de veto, não aceita, com apoio
parcial da Alemanha da chance-
ler Angela Merkel.

O assunto virou uma polêmi-
ca internacional durante a últi-
ma reunião de cúpula do G-8,
no início da semana, quando o
presidente da Comissão Euro-
peia, José Manuel Durão Barro-
so, acusou indiretamente o

presidente da França, o socia-
lista de François Hollande, de
“reacionário” por bloquear as
negociações entre os dois la-
dos do Atlântico.

Ontem, o embaixador dos
Estados Unidos para a União
Europeia, William Kennard,
reafirmou que Washington exi-
ge que todos os setores da eco-
nomia estejam incluídos nas
discussões.

“Queremos que nossos ne-
gociadores tenham a liberda-
de de ter todos os temas na me-
sa”, afirmou Kennard em Bru-
xelas. “Temos uma oportuni-
dade histórica. Estamos em
um momento de nossas rela-
ções com a União Europeia no

qual há mais incentivo para
cooperar do que para compe-
tir.”

Divergência. O governo da
França, porém, entende dife-
rente. Na quarta-feira, a minis-
tra da Cultura francesa, Auré-
lie Filippetti, classificou o ve-
to francês ao livre comércio de
produtos culturais como
“uma grande vitória sobre a
qual não é mais possível voltar
atrás”.

Segundo a ministra, porém,
“é preciso continuar vigilante
e mobilizado, porque o que
acontece na Comissão Euro-
peia revela uma vontade mui-
to clara de enfraquecer uma

certa concepção da cultura na
Europa e de enfraquecer os me-
canismos de financiamento
do cinema europeu”.

A defesa da chamada “exce-
ção cultural francesa” tem
uma razão além do soft power
diplomático que essa indús-
tria representa. Segundo cálcu-
los do governo da França, o ci-
nema movimenta € 17 bilhões
por ano e cria um milhão de
empregos na União Europeia.

O problema é que, segundo
Washington, a indústria cine-
matográfica francesa é susten-
tada por incentivos fiscais que
tornariam desigual a concor-
rência com os produtos cultu-
rais americanos.

O objetivo das partes é encer-
rar o acordo de livre comércio
entre os dois lados do Atlânti-
co até dezembro de 2014.

Mercado duvida de
dados do PIB argentino
Instituto de Estatística informa que PIB cresceu 3% no 1º trimestre,
mas consultorias independentes dizem que avanço foi de 0,2% a 1%

Cinema divide França e EUA em acordo de livre comércio

● A atividade no setor industrial
da China enfraqueceu ainda mais
em junho, atingindo o menor ní-
vel em nove meses, por causa da
fraqueza das encomendas, mos-
trou o Índice de Gerentes de
Compras (PMI, na sigla em in-
glês) preliminar, reforçando si-
nais de um crescimento econômi-
co morno no segundo trimestre.

O PMI preliminar do HSBC
caiu para 48,3 em junho em com-
paração à leitura final feita em
maio de 49,2, afastando-se ainda
mais da marca de 50 que separa
crescimento de contração. Esse
foi o nível mais fraco desde se-
tembro. / REUTERS

Indústria chinesa
tem menor nível
em nove meses
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O Instituto Nacional de Esta-
tísticas e Censos (Indec) in-
formou ontem que o Produto
Interno Bruto (PIB) argenti-
no cresceu 3% no primeiro tri-
mestre deste ano em compa-
ração com o mesmo período
de 2012.

Surpresas com o anúncio oti-
mista do governo da presidente
Cristina Kirchner, as consulto-
rias econômicas da ‘city’ finan-
ceira portenha ressaltaram que
seus cálculos indicam um cres-
cimento da economia nesse pe-
ríodo muito inferior. Segundo
elas, o aumento do PIB teria si-
do, na realidade, de 0,2% a 1%.

Uma delas, a consultoria Or-
lando Ferreres e Associados, co-
mandada pelo ex-vice-ministro
da Economia Orlando Ferre-
res, sustenta que o PIB teve um
aumento real de 0,7% no primei-
ro trimestre do ano, equivalen-
te a menos de um terço do índi-
ce oficial da Casa Rosada.

Os analistas afirmam que o
governo Kirchner, além de ma-
quiar os índices de inflação des-
de 2007, atualmente também
está camuflando os números
do PIB, com a intenção de evitar
más notícias no momento em
que o país está perto de iniciar
uma dupla campanha eleitoral.
Em agosto, os argentinos vão às
urnas para votar – de forma obri-
gatória – nas convenções parti-

dárias. Em setembro, voltarão
às urnas para definir o novo Par-
lamento.

A presidente Cristina prota-
goniza uma férrea intervenção
no Indec desde 2007. De lá para
cá, a inflação oficial costuma
ser de um terço à metade das
estimativas realizadas pelas
consultorias econômicas inde-
pendentes.

Em2012, o PIB argentinocres-
ceu apenas 1,9%. No entanto, pa-
ra 2013, o governo prevê um ce-
nário otimista, já que o orça-
mento nacional estima um au-
mento de 4,4% do PIB.

Déficit. O governo de Cristina
Kirchner está destinando subs-
tanciais verbas para tentar es-

conder graves problemas no se-
tor de transporte e energia, en-
tre outros, além de fazer o pos-
sível para evitar impopulares
aumentos nas tarifas dos servi-
ços num período eleitoral.

Segundo um relatório da As-

sociação Argentina de Orça-
mento e Administração Finan-
ceira Pública, a Casa Rosada
destinou nos cinco primeiros
meses deste ano US$ 7,61 bi-
lhões em subsídios para a im-
portação de combustível, trans-

porte ferroviários e de ônibus
urbano, distribuição de energia
elétrica e gás, entre outros. O
gasto entre janeiro e maio equi-
vale a um aumento de 39,6%
em comparação com os cinco
primeiros meses de 2012.

● DefesaParis não admite abrir o
mercado de produtos
culturais, temendo
perder espaço para
‘enlatados’ estrangeiros

� Crescimento do PIB ante mesmo período do ano anterior
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“Queremos que nossos
negociadores tenham a
liberdade de ter todos os
temas na mesa.”

“Temos uma
oportunidade histórica.
Estamos em um
momento de nossas
relações com a União
Europeia no qual
há mais incentivo para
cooperar do que para
competir.”
William Kennard
EMBAIXADOR DOS ESTADOS UNIDOS

PARA A UNIÃO EUROPEIA

Text Box
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