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Mais acostumados a receber votos (e um ou outro tomate), os prefeitos das cidades de áreas 
agrícolas argentinas se surpreendem quando um grupo se aproxima lhes oferecendo 
joelheiras. É o que acontece no rico cinturão do milho e da soja do país, onde os agricultores 
dramatizam dessa forma seu pedido para que as autoridades locais “não fiquem de joelhos 
frente aos K”, em referência à presidente Cristina Kirchner e ao seu marido, o ex-presidente 
Néstor Kirchner, a quem desafiam com uma segunda greve agropecuária. 
 
Enquanto isso acontece em lugares como Pergamino, na capital, em plena calle Florida, 
partidários do governo oferecem aos pedestres escolher entre dois tipos de sanduíches: 
“milanesa de carne” ou “milanesa de soja”. Nada bobos, os transeuntes optam pela suculenta 
proteína de vaca. A oferta não é inocente. É feita em frente à sede da Sociedade Rural 
Argentina, instituição que reúne os proprietários mais tradicionais do setor agrícola local. E os 
que ali protestam garantem que estão “a favor de colocar um limite no cultivo de soja, porque 
se todo o país planta soja vamos ficar sem comida”. 
 
Os argentinos sempre foram espirituosos, e também exagerados e passionais. Nas últimas três 
semanas essas características têm ficado cada vez mais agudas. Tanto que pode ocorrer um 
curto-circuito que desencadeie uma crise econômica que ninguém diz querer. “Temos uma 
tendência ao tremendismo”, lamenta o empresário do setor vinícola Ezequiel Eskenazi. “Ou 
somos um foguete rumo à lua ou desabamos no caminho que leva ao Apocalipse.” 
 
É nesse último que, para os críticos da sra. K, o país se encontra. Em cadeias de e-mails, 
anunciam que os ministros planejam uma série de auto-atentados para levar as Forças 
Armadas às ruas. Não são poucos os meios de comunicação locais que dão fôlego a esse 
delírio. O jornal Perfil, de oposição, por exemplo, publica como manchete de capa declarações 
de supostos ex-agentes da “Gestapo K” refugiados em Montevidéu. O governo sente os golpes 
e responde. Jovens oficialistas atacam o estande do grupo de mídia mais poderoso do país, o 
Clarín, na Feira do Livro. 
 
Este, por sua vez, acusa as autoridades de intervir nos e-mails de sua presidente. As Mães da 
Praça de Maio se pronunciam e falam de um “golpe da mídia”. Depois, todos alegam inocência 
e dizem que foi o outro que começou. 
 
Os argentinos decidiram flertar novamente com o abismo? “Na medida em que não há uma 
oposição sequer estável, ou, digamos, confiável, o sistema político se torna instável”, diz o 
sociólogo e analista político Heriberto Muraro. O conflito a respeito do imposto sobre as 
exportações agropecuárias mais rentáveis (soja, milho, trigo, óleos) é um sinal disso. Um 
debate sobre a política setorial chegou a uma escala que os setores extremistas chamam de 
“mudar o sistema”. Sua não-resolução fez com que “a presidente perdesse de 10 a 15 pontos 
de popularidade do dia para a noite”, diz Muraro. A ironia é que “Cristina tem o partido 
alinhado, não há oposição política, o Exército está tranqüilo e a demanda do setor rural é nada 
mais que dinheiro”. 
 
O especialista, que é crítico do governo, se inquieta mais com o surgimento do inesperado: 
para ele, o apoio urbano aos agricultores é “meio louco”, já que “em Buenos Aires ressurgem 
os sintomas de um ódio de meio século a Eva Perón e não se fala de Cristina. Ou da 
presidente, mas de ‘la yegua’ [a égua], como muitos se referiam a Evita”. 
 
A economista Victoria Giarrizo continua a chamar a presidente de Cristina, mas adverte que o 
país está “às portas de uma grave crise gerada pela política”. Diretora do Centro de Economia 
Regional e Experimental (Cerx), ela lembra que “até o ano passado o único problema era a 
inflação”. Também havia certa inconsistência fiscal, “um coquetel delicado, mas digerível”, 
afirma. O ponto é que “esse modelo é traiçoeiro: as pessoas consomem muito mais do que 
deveriam, porque a inflação contribuía para isso”. Conseqüentemente, “se elas se assustam e 
passam a comprar dólares, se produz o freio”. Para Victoria, “as minicorridas ao bancos destes 
dias se devem a isso”. 



 
Contra-intuitivamente, explica ela, se a economia esfria, a inflação pode explodir. Como? 
Segundo o economista Aldo Abram, os argentinos absorveram nos últimos anos a super-
emissão monetária do Banco Central, mas agora “corremos o risco de que as expectativas 
possam começar a gerar – se já não o fizeram – inflação pela queda da demanda de pesos”; 
face à intranqüilidade, se corre para o dólar e a velocidade de circulação de pesos aumenta. O 
dólar sobe, há desvalorização real e os insumos importados são mais lenha na fogueira da 
inflação, que forma uma espiral. 
 
Os rumores infundados de que o governo se prepara para criar um novo “corralito” (confisco 
de depósitos bancários) e que pode cair outra vez em default ajudam a reforçar o fenômeno. A 
ironia é que, diferentemente de 2001, quando os bancos tinham 50% de seus ativos em bônus 
estatais, hoje essa média é de 15%. Em 2001, havia recessão e a carteira vencida era superior 
a 20%; hoje não alcança 5%. Os bancos têm liquidez e todos ganham dinheiro. 
 
Até agora o governo tem afastado os especuladores defendendo o valor da moeda. Com a 
obsessão de manter as reservas acima de US$ 50 bilhões (que caíram para pouco mais de US$ 
49 bilhões com a defesa do Banco Central contra as corridas), anunciou que colocará um novo 
bônus de US$ 500 milhões na Venezuela e que vai receber um empréstimo de valor parecido 
do Banco Internacional de Compensações (BIS).  
 
Mas o horizonte está nublado. O Índice Líder da Universidade Nacional de Tucumán, indicador 
prospectivo de atividade econômica feito com base em 12 diferentes medições, registrou 1,3% 
em março. A cifra está 0,5% abaixo do nível de 1,8%, que há 40 anos marca o ponto de 
inflexão dos ciclos de crescimento econômico. Dessa forma, “se finalizará a expansão-estrela 
que temos vivido”, diz seu autor, o economista Juan Mario Jorrat. 
 
Como evitar o precipício? Para Abram, é o governo que tem de mostrar flexibilidade sobre as 
“retenções móveis”, os aumentos de imposto (ligados ao crescimento dos preços 
internacionais) que deram origem ao confronto. Os produtores rurais “agora aceitam que os 
impostos sejam mantidos, mas com a fixação de um teto”. Ele lembra que há três semanas a 
situação era bem diferente: “Tentava explicar a eles que as retenções móveis não são tão 
más, que só eram malfeitas, e me arrisquei a ser linchado.” Segundo Abram, feitas as pazes 
com o campo, a presidente tem de neutralizar de imediato as expectativas inflacionárias. “É 
preciso atacar a inflação de custos, que hoje é terrível”, concorda Giarrizo. 
 
O governo tem, além disso, outro flanco em ruínas: a credibilidade de suas estatísticas. Acaba 
de lançar um novo Índice de Preços ao Consumidor (IPC), depois de um ano de batalhas 
públicas e judiciais com os empregados da instituição que o calcula (o Indec) e quando ao 
menos uma dezena de consultorias, algumas bastante confiáveis, já realizam suas próprias 
pesquisas. A briga pelo IPC (os técnicos “originais” se opunham à nova metodologia) serviu 
para que a oposição convencesse o público de que todos os índices da economia agora são 
manipulados ou inúteis. Muraro considera que isso permite um “efeito bumerangue”: como 
“ninguém acredita nos índices, isso permite fantasias loucas, que não têm nenhuma 
sustentação”. 
 
E, o mais importante, todos devem deixar de lado o histrionismo. 
Para Carlos Acuña, analista político da Universidade de San Andrés, Cristina tem algo de razão 
em se sentir ameaçada, menos pelas reclamações específicas dos produtores agropecuários do 
que pelos que desejam apresentá-la como derrotada e a acusam de acumular excesso de 
poder. “As pessoas falam muito da concentração excessiva de poder dela e de seu marido, 
mas de 1983 para cá ao menos duas vezes a alternativa a tal concentração foi a presença 
impotente dos ex-presidentes Alfonsín e De la Rúa, que tiveram de abandonar o poder”, diz. 
 
Para Acuña, o “federalismo extremo” da Argentina produz “riscos interconectados” e os 
governadores das províncias facilmente chegam a “ser descarnados para confrontar o poder 
central”. Um sinal disso é que, nas últimas duas semanas, vários passaram para a oposição. É 
que os agricultores pedem que o dinheiro das retenções fique em suas províncias. 
 



Essa mudança não é pouca coisa. As retenções não são “co-participáveis”, ou seja, elas vão 
para o governo federal, que faz com elas o que quiser e não as compartilha com os 
governadores. Se ocorresse o que querem os produtores rurais, várias províncias já não 
dependeriam dos fundos do Tesouro, administrado pela Casa Rosada. Isso não seria bom? 
Talvez, mas também impulsionaria a autonomia dos legisladores das províncias no Congresso 
(hoje eles costumam obedecer seus governadores e, estes, ao governo central, com quem 
negociam financiamento). 
 
Sem parlamentares firmemente atados ao compromisso do superávit fiscal, será difícil que a 
presidente consiga aprovar seus projetos, como o que começou a ser discutido no dia 14 de 
maio: a criação da Entidade Nacional de Promoção e Controle Agropecuário e Agroalimentário 
(Enpycaa), da Junta Nacional de Grãos, e da Junta Nacional de Carnes. São órgãos reguladores 
dos mercados agrícolas cuja existência divide os produtores. Os menores, reunidos na 
Federação Agrária, os apóiam. Já os médios e grandes, da Sociedade Rural e das 
confederações rurais, se opõem. 
 
O Enpycaa, segundo o governo, buscará defender a concorrência e a transparência dos 
mercados de alimentos. Como superintendência, terá de evitar a cartelização dos produtores e 
as condutas oligopólicas. As autoridades dizem que assim poderão discernir entre produtores e 
grandes exportadores e estabelecer retenções diferenciadas. Nada disso importa à oposição, 
exceto o fato de que se acredita que à frente do órgão estará o secretário de Comércio 
Interior, Guillermo Moreno, o funcionário mais temido do governo, verdadeiro czar dos “preços 
indicativos”. 
 
O governo tem o Congresso a seu lado, bem como os sindicatos e a lealdade dos populosos 
municípios do entorno de Buenos Aires. Os produtores agrários alinham atrás de si as cidades 
do interior agroindustrial e as classes média-alta e alta da capital. Por que então não negociar 
de forma séria? 
O empreendedor Eskenazi representa a opinião dos que não estão de nenhum dos dois lados: 
os industriais, os bancos, os cientistas, os fornecedores profissionais e os empregados do setor 
de serviços, para quem um combate parece suicida. Se o peronismo “teve inteligência para 
levar o barco num maremoto, confio e desejo que possa fazer as mudanças que o país pede”, 
afirma. “A Argentina pede mudanças, mas não de governo. E estamos perfeitamente em 
tempo de fazê-las.” 
 
“Acho que a briga agora é pelo sentido político que é dado à solução técnica”, comenta Acuña, 
que acredita que ambos os lados começam a se cansar, mas não querem aparecer com cara 
de derrotados. 
Enquanto isso, dois aviões fumigadores sobrevoam as estradas fechadas por ruralistas (que 
não deixam passar caminhões com grãos ou leite) e deles saltam paraquedistas soltando 
panfletos. E pesquisadores médicos de Buenos Aires denunciam que as taxas de câncer 
disparam no interior do país devido ao uso de 165 milhões de litros anuais de pesticidas e 
solventes usados no cultivo da soja transgênica. 
A Argensoja, ou o Sojistão, insiste em guerrear consigo mesma. 
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