
enhor e senhora Kirchner.
Um governo a quatro mãos.
Essa foi a decisão dos argen-
tinos no dia 29 de outubro,
durante a eleição presiden-
cial. Não é a primeira vez
que os portenhos sucum-

bem aos encantos da mulher de um
presidente. Mas vale lembrar que as
duas outras ocasiões terminaram em

tragédia. Evita Perón morreu muito jo-
vem, vítima de câncer. Isabelita Perón
foi derrubada por um golpe militar.

Eleita com quase metade dos votos,
Cristina Kirchner irá suceder seu pró-
prio marido, Néstor Kirchner, pelos
próximos quatro anos, e terá de enfren-
tar alguns desafios: conter a inflação
que ameaça disparar, evitar a crise ener-
gética e manter os bons índices de cres-
cimento econômico dos últimos anos -
que ajudou a Argentina a recuperar-se

da bancarrota de 2001. Néstor Kirchner
conseguiu baixar o nível de desempre-
go de 22,5% para 7% e diminuir em 27%
o número de argentinos que vivem na
linha de pobreza. Há cinco anos, esse
número ultrapassava a metade.

Em relação à crise energética,
embora o governo argentino insista
em dizer que o país não corre risco de
um apagão, seu déficit comercial com
o Brasil, por exemplo, aumentou
16,6% em julho (mês em que a



Argentina sofreu com o forte raciona-
mento de energia), em comparação
ao mesmo período do ano passado.
Os itens que vêm contribuindo para
esse déficit com o Brasil são os do
setor industrial - o que mais proble-
mas enfrentou com o racionamento
de energia, uma vez que o governo
Kirchner optou por evitar o
corte nas residências.

De acordo com o consul-
tor econômico argentino,
Dante Sica, a questão energé-
tica de seu país deve ser supe-
rada em curto prazo, para
garantir o fornecimento às
indústrias. Na última década,
o expressivo aumento do con-
sumo e dos gastos públicos
fez com que a inflação real -
analisada por economistas
independentes - alcançasse
20%, enquanto o governo esti-
ma uma inflação de 8% para
2007. "Em curto prazo,
Cristina Kirchner deverá ado-
tar ações para conter a infla-
ção, com um viés voltado para
a regulação das distorções
dos preços que foram se acu-
mulando na última década",
diz Sica. "O governo argenti-
no também precisa procurar
uma recomposição tarifária e
regulatória para afastar as
incertezas em médio prazo."

Durante o mandato Kir-
chner, a Argentina viu se esvaírem
seus investimentos externos, devido a
uma postura hostil do presidente em
relação a política externa. Mas, ao con-
trário de seu marido, Cristina é a favor
de maior liberalização comercial e via-
gens ao exterior. "A nova gestão man-
terá grande parte da linha Néstor

Kirchner, porém com algumas mudan-
ças na política externa e nas relações
internacionais e institucionais do
país", explica o consultor.

Para o presidente do Conselho de
Comércio Exterior (Coscex) da Fe-
deração das Indústrias do Estado de
São Paulo (Fiesp), embaixador Rubens

Barbosa, a nova presidente terá a mis-
são de dar continuidade ao sucesso
obtido por seu marido em relação ao
explosivo crescimento argentino des-
de 2002, a uma média de 9% ao ano.
Segundo Rubens Barbosa, as proje-
ções econômicas para os próximos
dois anos apresentam queda de l a 2

pontos percentuais, "o que é um gran-
de desafio para a senhora Kirchner".

Dívida e Mercosul. O embaixador
destacou outros dois obstáculos: rene-
gociação da dívida externa e Mercosul.
"A Argentina precisará manter regras
claras para equacionar a dívida penden-

te com o Clube de Paris (insti-
tuição informal cuja missão é
ajudar financeiramente países
com dificuldades econômi-
cas), de US$ 6,5 bilhões, além
de outros US$ 20 bilhões de
investidores que têm títulos
da dívida Argentina", diz.

Na esfera regional, a Ar-
gentina precisará estabelecer
ações de aproximação com o
Brasil e resolver as desaven-
ças com o vizinho Uruguai em
relação às papeleras (fábricas
de celulose que contaminam o
meio ambiente)

A relação com os Estados
Unidos também pode se tor-
nar um problema, na visão de
Rubens Barbosa. A constru-
ção do Gasoduto Norte, que
levará gás venezuelano até a
Argentina, é essencial para o
futuro energético do país. Isso
faz com que Caracas e Buenos
Aires se tornem mais próxi-
mos, além dos US$ 5 bilhões
de títulos da dívida argentina
nas mãos do governo chavis-

ta, o que pode não agradar ao governo
norte-americano.

Fica a dúvida se os acordos energé-
ticos com Chávez irão esfriar as rela-
ções comerciais da Argentina com os
Estados Unidos. E esperar para ver qual
será, de fato, a relação de Cristina Kir-
chner com os parceiros latinos.

Text Box
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