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Casa Branca pede
confirmação de
Yellen sem atraso

● 2004
O governo Kirchner cria uma ba-
teria de barreiras contra produ-
tos brasileiros e dá início à cha-
mada “Guerra das Geladeiras”.

● 2009
Cristina Kirchner turbina as medi-
das protecionistas ao nomear
para a pasta da Indústria Débora
Giorgi, ex-secretária do governo
De la Rúa, famosa por pedir mão

dura com o Brasil.

● 2010
O secretário de Comércio Inte-
rior, Guillermo Moreno, acrescen-
ta à bateria de medidas protecio-
nistas as ordens não escritas.

● 2011
Ao ser reempossada na Presidên-
cia em dezembro, Cristina discur-
sa: “Não importaremos um prego

sequer!” Na época, a totalida-
de de barreiras a produtos bra-
sileiros atingia cerca de 18%
das vendas brasileiras à Ar-
gentina.

● 2012
Em fevereiro, o governo argen-
tino cria as Declarações Jura-
mentadas Antecipadas de Im-
portação (Djai), que atingem
100% dos importados.

Barreira comercial
afeta até conserto de
elevador na Argentina

Espanha e Irlanda dispensam ajuda
Economia melhora e permite que os dois países cancelem a ajuda financeira da União Europeia e voltem a se autofinanciar

RAY STUBBLEBINE /REUTERS-24/09/2013

Deflação: armadilha europeia
●✽ gilles.lapouge@wanadoo.fr

Escassez. Protecionismo adotado por Cristina Kirchner causa problemas à economia

Obstáculos criados pelo
governo Cristina Kirchner
também causam falta
de produtos importados
para o setor de saúde

B oa notícia: a Europa sai, en-
fim, da crise da dívida. Má no-
tícia: apenas o céu começava

a desanuviar, novas nuvens começa-
ram a escurecer o horizonte, com
um nome assustador: a deflação.

Prova de que a Europa virou a pági-
na da crise: o grupo do euro aprovou,
naquinta-feira,ofimdoplanosdeaju-
daaEspanhaeàIrlanda,implementa-
dos nos dois anos após o naufrágio de
seu setor bancário. Isto quer dizer
que a austeridade que causou tantos
desgastes nos país e em toda a Europa
meridionalvaienfimserabandonada.

Isto era motivo para todo o mun-

do ficar contente, mas uma nova sire-
ne tocou para anunciar um renovado
perigo: a deflação. Este ano, a inflação
média na zona do euro caiu para 0,7%
enquanto o Banco Central Europeu
(BCE) tinha a missão de manter a infla-
ção média em 2%. Na França, ela está
em 0,7%, mas na Espanha caiu para ze-
ro. Na Grécia, está negativa, em – 1,9%.

A deflação é um inimigo muito per-
verso porque as pessoas não compreen-
dem que ela injeta veneno nas veias da
economia. Um efeito da deflação? Uma
queda duradoura e generalizada nos
preços. É bom que se diga que as famí-
lias e os consumidores acolhem uma

queda nos preços como uma bênção.
Eles gastariam menos para fazer suas
compras ou adquirir eletrodomésticos.
Mas a deflação elimina o crescimento.

As famílias adiam suas compras na
expectativa de novas quedas de pre-
ços, o que reduz as encomendas das
empresas, penalizando com isso os sa-
lários, os investimentos e, por conse-
guinte, o crescimento. E por um efeito

automático, a queda dos preços infla o
custo do financiamento dos Estados.
Em suma, a dívida pública, em vez de
cair, continua a crescer.

Como explicar que a Europa, no exa-
to momento em que reencontrava um
pouco de fôlego, fosse assaltada por es-
te novo inimigo, a deflação? Um fator
pesoufortemente aqui:a quedados pre-
ços da energia (na França, por exemplo,
eles caíram 1,7% em um ano). Mas há
também um fator específico desta “má-
quina infernal” que é a zona do euro.

De fato, como a moeda única (o euro)
administrada pelo BCE substituiu as
moedas nacionais, cada país perdeu a
soberaniadesua moeda.Por conseguin-
te, ele não pode desvalorizar. A Grécia,
por exemplo, quando foi sacudida pela
crise da dívida, teria podido se safar des-
valorizando sua moeda, o dracma.

Agora isto está fora de questão, infe-
lizmente: o drama não existe mais. Ele
foi substituído pelo euro. O que fize-
ram então os países estrangulados?
Procederam o que se costuma chamar
de uma “desvalorização interna”.

Procuraram reconstruir sua compe-
titividade – as vezes com sucesso – re-

duzindo os salários e os preços. Aí se
origina a espiral da deflação.

Um dos encantos da economia e,
sobretudo, das teorias econômicas,
é que a todo momento escutam-se
da boca dos especialistas e dos ban-
queiros tudo e o seu contrário. Por
exemplo, há economistas muito sé-
rios que defendem a teoria oposta.
Os alemães têm em geral uma grande
ternura pela deflação. Michael Heise,
economista-chefe da seguradora Al-
lianz, em Munique, longe de maldi-
zer a deflação a aceita e quase a dese-
ja. “A redução dos preços na zona do
euroé umaboacoisa.”Eninguémdu-
vida que a chanceler Angela Merkel
tenha a mesma opinião. Tudo, me-
nos inflação! Ante essas advertên-
cias, o campo dos “antideflacionis-
tas” responde citando um exemplo
contemporâneo: o poderoso Japão
sedebate há 20 anos nas areiasmove-
diças da deflação. Ao que parece, ele
está começando a se livrar de seu
abraço mortal, mas depois de quan-
tos anos perdidos e quantas cicatri-
zes em todo o tecido industrial do
país! / TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK

Andrei Netto
CORRESPONDENTE / PARIS

Dois países atingidos em cheio
pela crise da zona do euro, a Ir-
landa e a Espanha sairão da tu-
tela financeira da União Euro-
peia. O anúncio foi feito em
Bruxelas no final da noite de
quinta-feirapor JeroenDijssel-
bloem, coordenador do Euro-
grupo, o fórum de ministros
de Finanças da Europa.

A partir de 15 de dezembro, os
irlandeses não vão mais usar re-
cursos internacionais para ree-
quilibrar suas finanças, reto-
mando sua soberania econômi-
ca. Já os espanhóis abandonarão
o plano de socorro em janeiro.

A decisão foi a mais importan-
te da reunião do Eurogrupo. O
melhor caso de sucesso é o da
Irlanda, que recebeu um progra-
ma de resgate de € 85 bilhões há
três anos. No encontro, o minis-
tro das Finanças, Enda Kenny,
informou seus colegas euro-
peus que o país renunciaria à li-
nha de crédito “de precaução”
oferecida pela União Europeia,
pelo Banco Central Europeu
(BCE) e pelo Fundo Monetário
Internacional (FMI), retornan-
do ao autofinanciamento.

Ao longo de seu programa de
reformas, a Irlanda reorgani-
zou seu sistema financeiro e di-
minuiu o tamanho do Estado,
sem, porém, atender à principal

reivindicação da UE: extinguir
o imposto de 12% que atraiu ao
país grandes conglomerados co-
mo Google ou Apple. Além dis-
so, três anos após o socorro o
governo irlandês já retornou
aos mercados financeiros, ven-
dendo títulos da dívida sobera-
na com juros razoáveis – 3,5%,
taxa inferior à cobrada da Itália,
da Espanha e do Brasil, por
exemplo –, e soma reservas sufi-
cientes para garantir sua solvên-
cia até o início de 2015, se neces-
sário. “Também estamos aptos
a acessar os € 500 bilhões do
Mecanismo Europeu de Estabi-
lidade”, lembrou o ministro, re-
ferindo-se à versão de FMI cria-
da por Bruxelas durante a crise.

Outro caso emblemático,
mas menos brilhante, é o da Es-
panha, que havia utilizado até
aqui um total de € 41 bilhões em
recursos europeus para socor-
rer seu sistema financeiro, à bei-
ra da falência. “A situação do se-
tor bancário espanhol melho-
rou significativamente”, confir-
mou o Eurogrupo, em nota.

Ao término da reunião, Jeroen
Dijsselbloemelogiou os dois paí-
ses pela saída da UTI financeira
em que estavam. “Irlandeses e
espanhóis passaram por um pe-
ríodo difícil, mas tenho confian-
çade que seus esforços foram re-
compensados”, disse ele.

A melhoria do quadro na Ir-
landa e na Espanha também é

sinal da redução da pressão nos
mercados financeiros sobre to-
da a União Europeia – mas não
significa o fim da crise. Na Irlan-
da, o crescimento de 0,2% pre-
visto para 2014 é inferior aos 2%
a 3% necessários para que as dí-
vidas do país, equivalentes a
120% do Produto Interno Bruto

(PIB), seja solvente. Além dis-
so, o desemprego, de 13%, conti-
nua um problema grave. Na Es-
panha a situação da dívida é me-
lhor, 92,2% do PIB, mas a crise
social é pior, com 25,98% de de-
sempregados.

Além disso, o paciente mais
enfermo da UE, a Grécia, ainda
não saiu da UTI. Primeira socor-
rida pelo pacote de recursos ex-
ternos, em maio de 2010, e úni-
ca a receber um segundo resga-
te, Atenas vai continuar sob a
batuta europeia. O objetivo é
que o país chegue ao equilíbrio
nas contas entre 2014 e 2015, o
que lhe permitirá enfrentar me-
lhor a dívida, que em 2020 ain-
da será de 127% do PIB.

Ariel Palacios
CORRESPONDENTE / BUENOS AIRES

As barreiras contra as importa-
ções aplicadas pelo governo da
presidente Cristina Kirchner
estão colocando em crise o se-
tor nacional de elevadores. Se-
gundo a Federação de Associa-
ções e Câmaras de Elevadores
da Argentina (Facara), “desde
2012 as barreiras atingiram o
setor de forma gradual”.
“Atualmente essas empresas
estão numa situação crítica, já
que não entram os insumos
que são indispensáveis para a
fabricação e manutenção dos
equipamentos por parte das
empresas nacionais.”

As empresas de pequeno e
médio porte nacionais, que em-
pregam 15 mil pessoas, domi-
nam 85% do mercado argenti-
no de elevadores.

Em 2011, um ano antes das
primeiras barreiras do governo
Kirchner contra as importa-
ções de insumos do setor, as
empresas instalaram 4.500 ele-
vadores. Em 2012, por causa
das restrições alfandegárias – e
da redução da atividade da

construção civil derivada das
restrições sobre o dólar –, as
indústrias de elevadores come-
çaram a registrar uma queda de
sua atividade. As previsões do
setor, para 2013, é que o total
de elevadores instalados não
passe de 3.500 em todo o país.

As barreiras aplicadas pelo
secretário de Comércio Inte-
rior, Guillermo Moreno, pro-
vocaram uma crescente escas-
sez de componentes eletrôni-
cos e guias para elevadores no
país, que tem atualmente 200
mil elevadores em funciona-
mento. Um de cada quatro ar-
gentinos usa os elevadores co-
mo meio de transporte todos
os dias.

Saúde. A Câmara de Importa-
dores da Argentina (Cira) aler-
tou para os problemas no setor
de saúde causados pelas barrei-
ras para a entrada de equipa-
mentos e insumos importa-
dos. Segundo a entidade, os
obstáculos aplicados pelo se-
cretário Moreno estão provo-
cando falta de produtos para
tratamentos oncológicos, para
mamografias e radiografias, en-
tre outros, dos principais hospi-
tais portenhos.

As barreiras são aplicadas pe-
lo governo em nome da “defesa
da produção nacional”. No en-
tanto, esses insumos pratica-
mente não têm similares fabri-
cados na Argentina.

O governo Kirchner aplica
de forma intensa desde 2009
uma bateria de barreiras alfan-
degárias, entre medidas anti-
dumping, licenças não automá-
ticas, valores-critério e acor-
dos “voluntários” de redução
de exportações para o mercado
argentino. Mas, desde feverei-
ro do ano passado todos os pro-

dutos importados sofrem a
aplicação das Declarações Jura-
mentadas Antecipadas de Im-
portação (Djai), que obriga to-
das as empresas que desejem
importar a apresentar, de for-
ma prévia, um relatório deta-
lhado ao organismo de arreca-
dação tributária, a Administra-
ção Federal de Ingressos Públi-

cos (Afip).
No entanto, para poder im-

portar, o empresário deve es-
perar a resposta positiva do
governo argentino, que não
conta com prazo para emitir
uma decisão. Essa medida é
aplicada a todos os produtos
que entram na Argentina, in-
clusive os brasileiros.

GILLES
LAPOUGE

WASHINGTON

A Casa Branca reiterou ontem
confiança na escolha de Janet
Yellen, feita pelo presidente
dos Estados Unidos, Barack
Obama, para liderar o Federal
Reserve (Fed, o banco central
americano), e pediu que o Sena-
do não atrase a confirmação de-
la no posto. “Estamos muito
confiantes de que Janet Yellen
é a candidata certa para o car-
go”, afirmou o porta-voz da Ca-
sa Branca, Jay Carney, em pro-
nunciamento. “Sentimos que
sua audiência ontem (quinta-
feira) foi muito bem.”

Carney pediu para que legisla-
dores não recusem nenhum
dos nomeados pelo presidente.

O comprometimento de Yel-
len com a atual política monetá-
ria dos EUA mostrado na au-
diência no Senado agradou
Wall Street, embora ela não te-
nha dado sinais de que pode mu-
dar essa estratégia.

Em suas declarações, Yellen
frisou mais de uma vez que a
política fiscal não tem contri-
buído para ajudar na recupera-
ção econômica do país e tem tor-
nado o trabalho do Fed mais di-
fícil. Mesmo injetando US$ 85
bilhões todo mês no mercado
financeiro, a nova dirigente ava-
liou que os benefícios dessa es-
tratégia superam seus custos e
que, apesar da melhora substan-
cial do mercado de trabalho até
agora, o nível ainda não o sufi-
ciente para justificar a retirada
dos estímulos. / REUTERS

VENDAS PARA
EMPRESAS 11 3347-7000 0800-0195566

GRANDE SÃO PAULO OUTRAS LOCALIDADES

As ofertas anunciadas terão validade em nossas lojas, na Internet e no Televendas. No caso de promoções que envolvam trocas, a apresentação de NF e outras similares terão validade apenas em nossas lojas. Garantimos o estoque de 40 unidades de cada produto ofertado na rede até o término desta promoção ou enquanto durarem nossos estoques. 
No Televendas, exclusivamente para a capital de São Paulo e Grande Rio de Janeiro, o frete é grátis para compras acima de R$ 250,00. Para os pedidos abaixo desse valor, o frete será por conta do cliente. Promoção para todos os tipos de mercadorias. Para vendas a prazo em cheque, com ou sem juros, somente com aprovação cadastral. Apresen-
tação de CPF, RG, referências pessoais, comprovantes de residência e de rendimentos para Pessoa Física. Para Pessoa Jurídica, acrescer CNPJ, documentos dos sócios, referências comerciais e bancárias. As parcelas mínimas em cheques são de R$ 30,00 cada. Não abrimos embalagens. SACK - Serviço de Atendimento ao Cliente Kalunga: 11 3346-9966
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Ofertas válidas até 24.11.2013 ou enquanto durarem nossos estoques.

Impressora laser ML-2165W  
SAMSUNG
Imprime até 20 ppm em A4
e 21 ppm em Carta, Wi-Fi
Cód. 213064

lmpressora laser ML-2165
SAMSUNG
Imprime até 20 ppm em A4
e 21 ppm em Carta
Cód. 213065 339,00

R$ à vista

ou em 10x sem juros
nos cartões

389,00
R$ à vista

ou em 10x sem juros
nos cartões

Por um efeito automático, a
queda dos preços infla o custo
de financiamento dos Estados

● Melhora

QUASE DEZ ANOS DE PROTECIONISMO

“Irlandeses e
espanhóis passaram
por um período difícil...,
mas seus esforços
foram recompensados.”
Jeroen Dijsselbloem
COORDENADOR DO EUROGRUPO
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 16 nov. 2013, Economia & Negócios, p. B5.




