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governo argentino é vis
to como um marido que 
trai sua mulher e, para 

disfarçar, começa a exagerar nas de
monstrações de fidelidade perante os 
conhecidos." É assim que a analista polí
tica Graciela Romer define a armadilha 
em que a presidente Cristina Kirchner 
caiu desde a destituição do presidente 
do Banco Central (BC) no f inal de ja
neiro, desembocando em uma batalha 
política que ainda está longe do final. 

A remoção de M a r t i n Redrado e a 
entrada de Mercedes Marco dei Pont 
não aconteceram por capricho. Esses 
acontecimentos definem três coisas. 
Primeiro, como a Argentina voltará 
aos mercados voluntários de financia
mento internacional. Segundo, quais 
níveis de autonomia o Banco Central 
terá quanto à política econômica. E, por 
último, quanto poder mais o Congresso 
pode tirar da presidente. 

ANO DE DÍVIDAS 
A pressão para a saída de Redrado foi 
uma reação à demora do então presi
dente do BC em transferir US$ 6,57 bi
lhões do Banco Central ao Tesouro, para 
a criação do Fundo do Bicentenário. Esta 
é uma peça essencial nos planos do mi
nistro da Economia, Amado Boudou, pa
ra chegar a um acordo com os credores 
da dívida pública que ainda restam do 



default de 2003 {holdouts) e com o Clube 
de Paris. "Calculamos que a dívida com 
os holdouts é de US$ 30 bilhões, mas os 
bancos a cargo dessa operação espe
ram obter 75% de isenção", diz Carolina 
Schuff, economista especializada em 
questões fiscais da consultoria Abeceb. 
Sem considerar essas dívidas até agora 
repudiadas, neste ano o governo ar
gentino tem vencimentos de US$ 22,65 
bilhões. "Muitos podem ser refinan-
ciados facilmente, porque são dívidas 
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com órgãos internos", afirma Carolina. 
Quando se descontam esses refinancia
mentos garantidos, sobram ainda US$ 
7,1 bilhões. A presidente ainda poderia 
conseguir outros US$ 2,25 bilhões por 
outras vias, "o que deixa uma brecha de 
financiamento do Governo Federal de 
cerca de US$ 5 bilhões. E é aí que o mon
tante do Fundo Bicentenário se torna 
fundamental", diz. 

O mecanismo seria o seguinte: a 
Argentina reconhece cerca de US$ 7,5 
bilhões da dívida com credores do de-
fault- acordo que implica receber cerca 
de US$ 1 bilhão em fundos frescos de 
bancos -, volta ao mercado de financia

mento voluntário e se endivida em US$ 
5 bilhões. Se a taxa de juros for de mais 
de dois dígitos, usa o Fundo do Bicente
nário. Se não for, o Fundo passa a operar 
como garantia de solvência. O governo 
honra suas dívidas e o valor dos bônus 
se mantém. 

ESPELHO DO BRASIL 
Aldo Abram, diretor do Centro de Inves
tigações de Instituições e Mercados da 
Argentina (Ciima-Eseade), é do grupo 
dos economistas que considera esse 
processo muito negativo. Para ele, o fun
do não é necessário. "Durante 2010, a 
receita do Estado deve aumentar, graças 
à recuperação das demandas interna 
e externa e ao aumento da inflação e 
dos preços internacionais", diz. "Isso 
poderia permitir ao governo aumentar 
o superávit primário e enfrentar parte 
dessas dívidas com recursos genuínos." 
Para Abram, essa alternativa parece 
estar descartada pelo governo, "cujo 
objetivo é o de gastar tudo o que puder, 
sem se importar se restarão recursos 
para pagar dívidas, contando antecipa
damente com a ajuda do Fundo". 

Para Carolina, apesar de o governo 
manter o gasto acima do nível da infla
ção, "não é o uso do Fundo o que preocu
pa, mas a incerteza futura". O medo que 
se instala é o de que os governos se acos
tumem a usar dinheiro do BC para tapar 
buracos. As novas autoridades negam 
isso de pé junto. E dizem até que o objeti
vo é reformá-lo. "Virá um Banco Central 
diferente, mais parecido com o BC do 
Brasil", diz Victoria Ghiarrizo, diretora 
do Centro de Estudos CERX. "O que faz 
todo o sentido: nenhum BC pode estar 
descoordenado da política econômica." 
Mas fazê-lo não será tão fácil. "O Bra
sil tem outras características, tem um 
sistema de regulação das instituições 
financeiras muito mais forte." É bom 
seguir esses passos, "mas a mudança 
não aconteceria de um dia para outro", 
ressalta a executiva. 

XADREZ DO PODER 
Na verdade, esse problema tem matizes 
mais políticas que econômicas, graças 



à falta de tino na ação do governo. "A 
Casa Rosada costuma usar ferramentas 
desproporcionais ao conserto. É como 
querer tirar um prego com uma marre
ta, destruindo a parede desnecessaria
mente", diz o analista político Ricardo 
Rouvier sobre a expulsão de Redrado por 
decreto, sem a consulta prévia ao Con
gresso. Alguns empresários concordam 
com esse ponto de vista. "O que se ques
tiona não é o Fundo em si, mas a forma 
como isso foi feito, por meio de um De
creto de Necessidade e Urgência, quan
do o correto era consultar o Congresso e 
o Banco Central", diz René Bollag, vice-
presidente da Câmara de Instrumental 
e Aparelhos de Controle da Argentina. 
Para o empresário, "este governo está 
convencido de que os recursos do Estado 
são recursos do governo". 

A oposição tem sua cota de respon

sabilidade. "O que há por trás de tudo 
isso é que o governo trata de usar re
cursos para manter a demanda ativa e 
restabelecer consensos políticos a seu 
favor, para que a economia caminhe 
bem", diz Rouvier. "A oposição adverte 
sobre essa jogada e trata de evitá-la." 
É uma aposta perigosa: nem Cristina 
Kirchner é um Chávez com saia, como 
a oposição insinua, nem os oposicionis
tas são uns protoditadores de direita, 
como o governo sugere. 

Entretanto, o fato de a Casa Rosada 
acertar na escolha de uma economista 
considerada honrada, capaz e eficiente 
para comandar o BC por si só não ga
rante que o governo chegará a usar os 
US$ 6,57 bilhões. No começo de março, 
essa medida passará por votação no 
Congresso. Na Câmara dos Deputados, a 
derrota do governo é dada como certa. Já 
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no Senado, faltam ainda dois votos para 
que o governo garanta a aprovação. E 
basta o aval de uma das duas casas para 
que o Fundo passe a vigorar. 

Ironicamente, uma derrota poderia 
ser boa para as autoridades monetárias. 
E o motivo é o câmbio. "Trabalhamos 
bem com a flutuação 'suja'", diz Mark 
Kadee, diretor Comercial da AMS Foods, 
"mas não se pode manter isso por muito 
mais tempo". Kadee acha que em um 
ano o câmbio passará "lentamente de 
3,8 a 4 ou 4,5 pesos argentinos por dólar". 
E, nessa transição, um Banco Central 
polpudo em reservas poderia servir a 
um governo com um Congresso de opo
sição, para dissuadir qualquer tentativa 
de ataque especulativo. 
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