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POR SCOTT MILLER
THE WALL STREET JOURNAL

POITIERS, França — No começo deste
ano, os criadores de carneiros Ruth e
Richard Thomas deixaram sua fazenda no
País de Gales rumo ao que eles acreditavam
ser a terra prometida da agricultura.
Mudaram-se para a França.

Do outro lado do Canal da Mancha, a
família Thomas está faturando duas a três
vezes mais do que no Reino Unido. Eles
foram aprovados para receber uma verba
de Œ 18.000 para montar sua fazenda e
podem contar com um programa de aposen-
tadoria antecipada para agricultores.

“Aqui, as pessoas se importam com a
comida e o sistema cuida dos agricultores”,
disse Thomas enquanto alisava um cão de
rebanho na frente de seu antigo celeiro de
pedras nesta área de colinas verdes no cen-
tro da França.

A paixão da França por comida e sua polí-
tica de paparicar produtores agrícolas está
no cerne do impasse nas negociações de
comércio internacional. A Rodada Doha, que
começou em 2001, foi criada para ajudar paí-
ses em desenvolvimento que, entre outras
coisas, querem menos barreiras para suas
exportações agrícolas. A França já prometeu
vetar qualquer acordo que não proteja seus
agricultores. A perda de um importante
prazo, 30 de abril, fez aumentar o número de
projeções de que as negociações podem mor-
rer até meados deste ano se países como a
França não mudarem suas posições.

O impasse mostra como fatores culturais
e emocionais podem combinar-se com a polí-
tica para atrapalhar as metas de livre comér-
cio que a maioria dos economistas acredita
serem capazes de beneficiar o mundo. Os
cortes de tarifas pretendidos por Doha não só
ajudariam nações em desenvolvimento a
vender seus minérios e
alimentos, como tam-
bém reduziriam barrei-
ras para os bens e servi-
ços exportados pelo
mundo industrializado.
O Banco Mundial calcula
que Doha elevaria a eco-
nomia global em cerca
de US$ 100 bilhões.

No geral, a França
provavelmente seria um
dos países mais benefi-
ciados economicamente
por um acordo global. Embora seja a segun-
da maior exportadora mundial de produtos
agrícolas, depois dos EUA, a agricultura
responde por apenas 2,5% da economia
francesa. Multinacionais de indústria e ser-
viços, como a montadora Renault SA e a
seguradora AXA SA, são grandes motores
da economia francesa. A França poderia
ganhar mais renda do que perderia se
abrisse seus mercados agrícolas para novas
potências agrícolas, como o Brasil.

Mesmo na agricultura, a França pode ser
um forte concorrente, especialmente em
produtos como vinho e queijo. Sua marca é
reconhecida em todo o mundo. E o campo
cada vez mais tem empresas agrícolas de
capital intensivo, e não apenas pequenos
produtores. A maioria dos Œ 9 bilhões em
subsídios da União Européia que a França

recebe todos os anos vai para as fazendas
maiores e mais viáveis comercialmente.

Pascal Lamy, francês que preside a
OMC, diz que não entende a posição da
França. “Como um produtor agrícola efi-
ciente, a estratégia deveria ser reduzir sub-
sídios e preços, porque outros não vão con-
seguir concorrer com você”, disse ele ao
Wall Street Journal.

Mas bulir com pequenos produtores — os
mais vulneráveis a exportações — é um aná-
tema para políticos franceses. Durante sécu-
los, os fazendeiros foram mimados pela
monarquia francesa e vistos como um seg-
mento estável e conservador da sociedade
que era bem menos propenso a fazer revolu-
ção do que a população urbana. Mesmo após
a Revolução Francesa, Napoleão precisava
dos fazendeiros para fornecer mão-de-obra e
alimentos a seus enormes exércitos de com-
bate em terra. Então, enquanto o Reino
Unido, um poder marítimo com um império a
alimentar e um pequeno exército em terra,
eliminou os preços mínimos que protegiam o
milho britânico das importações baratas em
1846, a França continuou se protegendo com
muros de tarifas altas. Quando a Comunidade
Européia, precursora da UE, foi formada em
1957, a França fez com que o apoio à agricul-
tura fosse um dos pilares do tratado original.

Claude Soudé, encarregado de assuntos
internacionais do maior sindicato de agricul-
tores da França, costuma dizer que, em qual-
quer manhã de sábado, seu sindicato tem
condições de colocar um agricultor na frente
da casa de cada um dos 577 integrantes da
Assembléia Nacional. “Os políticos estão
assustados”, diz Christine Chauvet, ministra
de Comércio Exterior da França nos anos 90. 

O Salão Internacional da Agricultura de
Paris é um grande evento político. Este ano,
o presidente francês, Jacques Chirac, alisou
vacas, comeu frango assado no estande da
Associação de Jovens Agricultores e depois
apertou a mão do visitante Peter Mandelson,
o principal negociador comercial da UE, e
lhe agradeceu por ter defendido os interes-
ses europeus. “A comida e a economia rural
estão entrelaçadas na cultura daqui”, disse
Mandelson antes do encontro.

Hoje, a França tem 26.000 feiras em que
agricultores vendem seus produtos duas
vezes por semana. No Reino Unido — um dos
principais defensores da redução de subsí-
dios agrícolas dentro da UE —, há 500. Paris

tem o dobro de restaurantes três estrelas (de
acordo com a avaliação do guia Michelin) do
que Nova York e Londres juntos.

A obsessão dos franceses pelos produtos
agrícolas nacionais às vezes força os agri-
cultures britânicos imigrantes a reaprender
o manejo de seu rebanho.

Pouco tempo depois de chegar à sua nova
fazenda em janeiro, a família Thomas, os ovi-
nocultores de Gales, foram surpreendidos
pela visita de um representante da cooperati-
va Poitou Ovin, que compra, abate e vende
suas ovelhas para o varejo. O representante
deu conselhos sobre como lidar com a insis-
tência dos consumidores franceses de comer
carne de carneiros franceses durante todo o
ano. Ele levou Thomas e sua filha, uma estu-
dante de veterinária, ao celeiro para mostrar-
lhes como usar um tratamento hormonal para
pôr as ovelhas no cio. A técnica permite que
se produza carne de carneiro o ano todo. Na
Grã-Bretanha, muitos fazendeiros tendem a
deixar a natureza seguir seu curso. Fora da
estação, os consumidores britânicos simples-
mente comem mais carneiros importados.

O idílio rural da França, no entanto, não
é mais como antes. Entre 1993 e 2004, a quan-
tidade de terras aráveis no país caiu cerca
de um terço. Dados da organização interna-
cional Oxfam dizem que até 60% dos subsí-
dios em 2004 foram para os 15% de fazendei-
ros mais ricos. A Oxfam acredita que as tari-
fas e subsídios agrícolas da UE, que somam
mais de 40 bilhões de euros por ano, prejudi-
cam os países mais pobres do mundo.
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AENDESA, energética
espanhola, disse que

seus acionistas é que
devem decidir se aprovam
uma das duas ofertas que
a empresa recebeu, sinali-
zando que poderá pedir à
Justiça o fim de liminares
que suspenderam as nego-
ciações. A Gas Natural ofe-
receu Œ 22 bilhões e a
E.On, Œ 29,1 bilhões. 
n O lucro da Endesa no
primeiro trimestre foi de
US$ 1,3 bilhão, 88% maior
que um ano antes, ajudado
pelas operações na
América Latina.

* * *

n A Wal-Mart teve lucro de
US$ 2,6 bilhões no primei-
ro trimestre fiscal, findo
em abril, 6,3% maior que
um ano antes, mas alertou
que seu lucro no segundo
trimestre pode ser prejudi-
cado por fatores externos,
como a alta da gasolina e
dos juros. 

* * *

n A Fiat teve em abril um
aumento de 12% no núme-
ro de registros de carros
novos na Europa, a despei-
to de uma queda média de
7% para todas as montado-
ras européias, um sinal da
recente recuperação da
montadora italiana.

n A Mittal, siderúrgica
holandesa, obteve autori-
zação de autoridades anti-
truste da França, Bélgica
e Luxemburgo para sua
oferta de US$ 25,6 bilhões
pela rival Arcelor, de
Luxemburgo, e disse que
inicia a oferta amanhã. A
Arcelor disse que não esta-
va pronta para comentar.

* * *

n A HP disse que seu lucro
saltou 51% no primeiro tri-
mestre, em relação a um
ano antes, para US$ 1,5
bilhão, graças a cortes de
custos e a um melhor
desempenho da divisão de
microcomputadores. A
receita subiu 4,6%, para
US$ 22,6 bilhões. 

* * *

n A Lukoil, maior petrolí-
fera da Rússia, fechou
acordo para comprar as
operações na Sibéria da
americana Marathon Oil
por US$ 787 milhões. 

* * *

n A EADS, empresa
aeroespacial européia, viu
seu lucro subir 26% no pri-
meiro trimestre, em rela-
ção a um ano antes, para
US$ 659,8 milhões, graças
a um aumento do número
de entregas de aviões de
sua controlada Airbus.

I NTERNAC IONAL

OEQUADOR não vai
nacionalizar seu setor

petrolífero, garantiu o pre-
sidente da Petroecuador,
Fernando González. A
petrolífera estatal começou
a assumir o controle das
operações da americana
Occidental, que teve suas
concessões canceladas na
segunda-feira, sob acusa-
ção de irregularidades. A
Occidental disse que estu-
da suas opções jurídicas.
n A negociação de um acor-
do de livre comércio entre
Equador e EUA foi cancela-
da após o confisco das ope-
rações da Occidental, disse
o governo equatoriano.

* * *

n A Xstrata, mineradora
suíça, disse que comprou
da australiana BHP
Billiton por US$ 860
milhões a mina de cobre
Tintaya, no Peru.

Envie seus comentários a: 
americas@wsj.com

n A Argentina confirmou
que venderá até US$ 239
milhões em títulos para a
Venezuela — que ano pas-
sado comprou mais de US$
1 bilhão em títulos do país.

* * *
n A Aerolíneas Argentinas
fechou acordo com os sin-
dicatos de pilotos e mecâ-
nicos pelo qual elevará os
salários em 19%, encerran-
do uma disputa trabalhista
que já havia causado duas
greves. Os pilotos pediam
45%, e os mecânicos, 70%.

* * *
nO BC da Colômbia fez um
leilão de US$ 179,8 milhões
em opções de compra de
dólar, para estancar uma
desvalorização do peso, que
caiu 3,2% ontem em relação
à moeda americana.
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Maiores exportadores agrícolas e 
suas barreiras tarifárias no setor:
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Apreço pela boa cozinha está por trás da
resistência francesa à abertura comercial
Obsessão do país por produto
nacional dá força política aos
pequenos agricultores

Richard Thomas

Recheada de lojas de alimentos, a Rua
Mouffetard, em Paris, é um amostra de
como a comida faz parte da cultura francesa.

POR ROBERT KOZAK

E MATT MOFFETT
THE WALL STREET JOURNAL

LIMA — Alan García, o jovem presi-
dente de esquerda que governou o Peru
nos anos 90 em meio a um desastre eco-
nômico, passa hoje por um segundo ato
dos mais estranhos da história política
da América Latina. Enquanto o Peru
registra vários anos de forte cresci-
mento econômico, surge agora um
García mais velho e aparentemente
mais moderado liderando as pesquisas
para a eleição presidencial do mês que
vem justamente porque é visto como
um baluarte contra outro jovem radical
de esquerda, Ollanta Humala.

García, de 56 anos, passou raspando
para o segundo turno, em 4 de junho,
mas depois avançou nas pesquisas de
opinião ao se relançar como moderado e
associar Humala, de 43 anos, a líderes
populistas da região como o venezuela-
no Hugo Chávez e o boliviano Evo
Morales. Para muitos integrantes da
classe média latino-americana, Chávez
e Morales são cada vez mais símbolos
dos dias difíceis de inflação alta e políti-

ca da confrontação.
Quando presidente, García lutou

com o Fundo Monetário Internacional.
Agora, ele diz que seu governo faria
apenas pequenas mudanças nas políti-
cas voltadas ao mercado que fizeram
do Peru uma das economias emergen-
tes de mais rápido crescimento. E que

pode até fazer um
acordo com o FMI.

Para a classe
média peruana,
isso transformou
García em uma
opção mais segura
do que Humala, um
militar que amea-
çou adotar uma
linha dura com os
investidores inter-
nacionais e aumen-
tar significativa-

mente o papel do Estado na economia.
A campanha nacionalista de Humala
tem sido bem recebida entre as cama-
das mais pobres e os indígenas perua-
nos, que não têm sentido os benefícios
da boa fase econômica do país.

Orador hábil, García tem astutamen-
te transformado a eleição em um refe-
rendo sobre Chávez, que tem expressa-
do publicamente seu apoio por Humala.
No fim do mês passado, Chávez chamou
García de “corrupto, sem-vergonha e
ladrão”, e ameaçou retirar o embaixa-
dor da Venezuela em Lima se García for
eleito. García rebateu dizendo que
Chávez “deve ter bebido muito rum
venezuelano” para fazer tais ameaças.

Enfrentar Chávez funcionou como
um impulso adicional para a candidatu-
ra de García. Outro fator que deu um
empurrão inesperado a sua campanha
foram as imagens repetidas várias
vezes das tropas bolivianas tomando os
campos de petróleo no dia 1o de maio,
parte do plano de Morales de nacionali-
zar a indústria petrolífera. Essas ima-
gens trouxeram à tona memórias tris-
tes no Peru das expropriações e incer-
tezas econômicas sob o comando da
junta militar liderada pelo general Juan
Velasco, entre 1968 e 1975. Humala e
Chávez, ambos ex-militares que lidera-
ram golpes fracassados, expressam sua
admiração pelo regime profundamente

nacionalista de Velasco.
Humala propõe uma nova

Constituição que permita que o Estado
tome o controle do gás e petróleo,
incluindo o gigan-
tesco projeto de gás
natural Camisea,
que começou a pro-
duzir em 2004 e for-
nece para a indús-
tria e a geração de
eletricidade. Um
projeto relacionado
de US$ 2,5 bilhões
liderado pela ame-
ricana Hunt Oil Co.
quer transformar o
Peru em exportador
de gás natural liquefeito. “Os recursos
naturais são propriedade do Peru, não
das multinacionais”, disse Humala
segunda-feira à rádio peruana CPN.

García está adotando uma aborda-
gem mais moderada em relação às
indústrias de recursos primários do
Peru, que dominam a economia. Ele diz
que o governo pode renegociar contra-
tos fechados nos setores de petróleo e

eletricidade para oferecer mais benefí-
cios aos consumidores, mas tem evitado
uma abordagem mais agressiva ou uni-
lateral. Ele também sugere que as
mineradoras, que representam um dos
maiores setores da indústria nacional,
podem aumentar os programas sociais
em torno de seus campos de mineração.

Quem vencer o pleito vai herdar uma
economia sustentada por uma inflação
domada, sólidas reservas internacionais
e a possibilidade real de melhorias na
avaliação do risco da dívida do Peru. O
produto interno bruto do Peru cresceu
nos últimos anos impulsionado pelo
aumento das exportações de commodi-
ties e por projetos de construção nos
setores de habitação, mineração e pro-
dução de gás natural. O PIB cresceu
6,67% no ano passado e deve subir outros
5% este ano, segundo estimativas.

García lidera por 56% a 44% uma
pesquisa de opinião divulgada esta
semana pela renomada empresa de pes-
quisas Apoyo Opinión y Mercado. O jor-
nalista político Santiago Pedraglio disse
que os eleitores estão pendendo para o
ex-presidente como “o mal menor”.

Nova versão de Alan García lidera segundo turno prometendo moderação na economia

Alan García

Ollanta Humala
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