


banda chamada Soja Stereo - em
alusão ao grupo de rock argentino Soda
Stereo, liderado pelo cantor Gustavo
Ceratti é um dos quadros de maior su-
cesso entre os programas humorísticos
da TV argentina atualmente. "Transgê-
nico! Um químico que dá mais rendi-
mento!", é o refrão pegajoso que virou
mania nacional.

Para os argentinos, porém, a soja
não é piada. Ao contrário, pode ser a
salvação para sua economia. Os plan-
tadores esperam colher 79 milhões de
toneladas de grãos nesta safra, sendo 53
milhões só de soja. Essa colheita farta,
que deverá gerar exportações de US$
15 bilhões, poderá responder por um
crescimento de 1,7% do Produto Interno
Bruto (PIB) do país.

Os prognósticos são ainda melhores
quando à prosperidade da soja somam-
se o retorno da Argentina ao mercado
de dívida e a rápida recuperação da
economia brasileira. Esses três fatores
podem fazer o avanço do PIB no ano que
vem ser de animadores 5,5%, muito me-
lhores que os anêmicos 2,5% previstos
há apenas três meses. Nesse cenário de
crescimento, os principais fantasmas
que assombram os argentinos se esva-
em. Desaparecem os temores de calote
da dívida, de problemas fiscais, de fuga
de dólares e de desvalorização cambial.

BENDITA CHUVA
"A principal notícia econômica é a chuva
e seu impacto sobre a próxima colheita",
afirma o economista Miguel Bein em
suas projeções para 2010. "Apesar de
a precipitação prevista para 2010 ser
menor que a de 2007-2008, deverá cho-
ver 37% mais do que em 2009, quando
houve uma seca brutal", escreveu Bein.
Segundo ele, há mais razões para o
otimismo. O aumento das exportações
agrícolas compensará a alta das impor-
tações provocada pelo crescimento eco-
nômico. "Sem isso, haveria escassez de
divisas", diz. O comércio exterior mais
parrudo também "permitirá a recompo-
sição da arrecadação aduaneira no ano
que vem, que sofreu queda de 30% em
2008 e poderá crescer 40% em 2010".

A área cultivada na Argentina só
vai crescer na próxima safra devido
à expansão da soja, cuja área deverá
aumentar em 19 milhões de hectares.
"A colheita de 2007 foi a melhor da his-
tória, mas a de 2010 vai superá-la em
seis milhões de toneladas", diz Javier
Bujan, presidente da Câmara Arbitrai
de Cereais. "Nas demais culturas ha-
verá estabilidade ou redução da área
plantada." Os produtores rurais ainda
se ressentem do conflito com o governo,
cuja memória traz incerteza.

INFLAÇÃO
No entanto, a pujança da soja e a expor-
tação de automóveis para o Brasil, que
está em franca expansão, não podem
resolver sozinhos todos os males que
afetam a Argentina. Rodrigo Álvarez,
economista da Ecolatina, diz estar pre-
ocupado com a dinâmica dos mercados
internos. "O consumo está muito preju-
dicado pela inflação, que é de 14%", diz.
"A receita dos excedentes das exporta-
ções não vai se transferir diretamente
para o consumo
e para o mercado,
como ocorreu en-
tre 2003 e 2007."
A inflação é urna
ameaça que não
se dissipa, pois a
Argentina conti-
nua com diversos
problemas estru-
turais, tanto os
relevantes quanto
os imperdoáveis -
como a necessidade de uma reforma tri-
butária geral -, questões que ninguém
parece disposto a enfrentar.

Victoria Ghiarrizo, titular do Centro
de Economia Regional e Experimental
(Cerx), também está no grupo dos cau-
telosos. "O cenários não é bom, as pes-
soas continuam controlando gastos, e o
governo não tem margem para realizar
políticas ativas. Por isso, estou menos
otimista que o restante." A analista
também questiona a recuperação da de-
manda externa. Nos mercados globais,
diz ela, há uma conduta de especulação

da qual os operadores gostam. É como
uma pessoa que vai ao cassino mesmo
sabendo que vai perder na maioria das
vezes. "A irracionalidade ainda prevale-
ce", completa.

A soja faz parte desse cassino. Ape-
sar de os preços internacionais terem
subido recentemente devido à deman-
da da China e a questões internas dos
Estados Unidos, "os fundamentos do
mercado da soja são de baixa", diz Bu-
ján. "Parte da alta está relacionada aos
fundos que apostaram nas commodi-
ties." A soja é usada para apostas muito
arriscadas, que incluem combinações
entre ela, o dólar, o euro e o petróleo.
"Hoje, o que se vê nesse mercado é um
eletrocardiograma. Não são as especu-
lações de longo prazo, como as de outros
tempos", diz Buján.

Mesmo com essas ressalvas, o prog-
nóstico de Bein é de uma melhora con-
sistente na economia. "Nosso cenário
básico é um crescimento de 4,2%, com
15,5% de inflação. Isso se não houver
abertura ao crédito externo", diz ele. Na

caso de haver es-
sa abertura, o eco-
nomista estima
que o crescimen-
to pode ser de até
6%, mas com 17%
de inflação."

No entanto,
há outros pro-
blemas que des-
pontam no ho-
rizonte. A atual
capacidade ocio-

sa permitirá sustentar a recuperação
por 15 ou 18 meses sem a necessidade
de investimentos relevantes. E depois?
"Na Argentina, a questão institucional
é terrível. Isso gera permanentes crises
de confiança" diz Victoria. "Além disso,
se o país não defender uma reforma
tributária, não haverá estratégia viável
para nada." Segundo a analista, "aqui
a propensão a sonegar é tão alta que,
quando se oferece a possibilidade de
sonegar dois pesos que sejam, todos o
fazem", diz ela. E, o que é pior, sentem-se
orgulhosos disso.
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