
Reeleita para um mandato de
mais quatro anos, a presidente
da Argentina, Cristina Kirch-
ner, enfrentará, a partir do ano
que vem, realidade diferente da
que permitiu sua vitória — es-
magadora e no primeiro turno,
com 54% dos votos válidos. Os
bons números da economia,
que tanto a beneficiaram na ree-
leição, não devem se manter
tão pujantes a partir do próxi-
mo ano. O crescimento do Pro-
duto Interno Bruto (PIB), por
exemplo, deve cair pela meta-
de: dos 8% previstos para este
ano, para 4% no ano que vem.
“O cenário econômico que se
desenha agora é mais complica-
do e os bons ventos do consumo
em alta podem ter ficado para
trás”, afirma o analista político
argentino, Jorge Raventos.

Ele lembra do arrefecimento
da crise financeira internacio-
nal, que vai desacelerar as ex-
portações da Argentina, e redu-
zir o fôlego do governo para in-
vestir e manter sustentáveis
suas políticas de subsídios, espe-
cialmente os sociais. “Cristina
terá de cortar gastos ao mesmo
tempo em que precisará am-
pliar as políticas de emprego
voltadas para os jovens, que
têm sido pouco beneficiados pe-
los programas sociais do gover-
no”, afirma Henrique Sartori,
especialista em relações interna-
cionais do Instituto Millenium.

Fuga de capitais
“Mas o desafio mais urgente
que será enfrentado por Cristi-
na será a fuga de capitais”, aler-
ta em relatório a consultoria
Ecolatina, que pertence ao ex-
ministro da Economia Roberto
Lavagna. “Há ainda o desafio de
se desenvolver estratégia que re-
duza as expectativas de inflação
e em relação ao câmbio, para se-
gurar uma maior desvaloriza-
ção do peso em relação a outras
moedas”, lembra o estudo, ci-
tando ainda a necessidade de

ampliação do superávit primá-
rio, conter a emissão de moedas
e os reajustes salariais — dois in-
gredientes de pressão sobre os
preços no país.

A inflação argentina será ou-
tro desafio. Pelas pesquisas dos
institutos privados ela gira na
casa dos 25% ao ano, perdendo
apenas para a taxa venezuelana
quando comparada com os de-
mais parceiros da América Lati-
na. Mas para o governo, ela não
passa de 10%. “Essa manipula-
ção dos dados é um dos grandes
legados negativos do governo
dos Kirchner na Argentina e te-
rá impactos sérios para a econo-
mia daqui a alguns anos”, afir-
ma o professor José Luiz Nie-
meyer, especialista em relações
internacional do Ibmec do Rio
de Janeiro. Mas as dificuldades
não acabam aqui.

Em relatório, o economista
Boris Segura, da Nomura Securi-
ties, cita a tendência de aumen-
to dos gastos em ritmo maior
que o da arrecadação de impos-
tos como um risco, problema
mencionado também por Ma-
riel Fornoni, diretor da empre-
sa de pesquisas Management &
Fit. “A ampliação da participa-
ção do estado na economia está
levando a Argentina a uma situa-
ção delicada”, diz, citando pro-
gramas sociais e subsídios que,
segundo ele, exigirão muitos re-
cursos para seguir existindo.

Passado hoje
Na lista de problemas há ainda
questões do passado que não fo-
ram resolvidas. Entre elas estão
as moratórias do início dos anos
2000. Os US$ 100 bilhões devi-
dos aos credores privados já ti-
veram 92% de seu valor renego-
ciado e, em novembro do ano
passado, o governo “fez as pa-
zes” com o Fundo Monetário In-
ternacional (FMI). Mas falta ain-
da o Clube de Paris, cuja falta de
um acordo ainda dificulta o
acesso argentino ao mercado in-
ternacional, especialmente o de
títulos públicos do governo fe-
deral. ■ Com agências
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Crise deixa turvo
futuro econômico
da Argentina
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Desaceleração da economia, inflação em alta e gastos públicos
fora de controle são alguns desafios do novo mandato de Cristina

Cristina terá de
cortar gastos e
ampliar políticas
de emprego para
os jovens, pouco
beneficiados pelos
programas sociais

Henrique Sartori
Especialista em

relações internacionais
do Instituto Millenium

Nas próximas semanas, Cristina
Kirchner deve anunciar seu novo
e futuro gabinete. O nome mais
esperado, claro, é o do ministro
da Economia, já que Amado
Boudou, atual titular da pasta,
foi eleito vice-presidente na
chapa de Cristina.
Para os analistas argentinos,
uma escolha rápida de quem irá
compor a nova equipe econômica

■ 2011
A projeção para alta do PIB
argentino neste ano é de

8%
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■ 2012
Para o ano que vem,
a estimativa do
PIB piora, para para

4%
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FINANCIAMENTO NO MERCADO EXTERNO

DESAFIOS DA ARGENTINA 
PARA OS PRÓXIMOS ANOS

Economia em desaceleração, 
inflação em alta e acesso   
a crédito internacional serão  
as maiores dificuldades

1
A moratória com credores e com  
o Fundo Monetário Internacional (FMI) 
foram renegociadas, mas a Argentina 
ainda deve para o Clube de Paris.  
E é justamente a falta de um acordo 
que ainda impede o país de emitir 
títulos da dívida (bônus) no exterior

AUMENTO DE ARRECADAÇÃO2
O ritmo de crescimento da arrecadação 
argentina está chegando a um limite 
diante da expansão dos gastos, que 
crescem aceleradamente. Para cobrir 
essa conta, o governo Kirchner poderá 
aumentar a carga tributária que incide 
sobre os serviços prestados pelos 
bancos e do setor extrativo mineral

FUGA DE CAPITAIS3
A postura combativa da presidente 
Cristina Kirchner em relação ao setor 
empresarial, especialmente o do 
agronegócio, tem inibido investimentos 
e até provocado saída de recursos  
do país. Para impedir esse processo,  
o governo analisa medidas como  
o controle de capitais e até ampliar  
as intervenções no mercado de câmbio

INFLAÇÃO EM ALTA4
Acusado de maquiar os dados 
estatísticos sobre a inflação, o governo 
argentino estuda propor um “pacto 
social” que contaria com o apoio do 
setor empresarial (indústria e 
agronegócio) para conter a alta dos 
preços. A medida considerada ineficaz 
para a maioria dos economistas

ECONOMIA EM DESACELERAÇÃO5
Para o próximo ano, a projeção de 
crescimento da economia é de 4%,  
ou seja, metade do esperado para este 
ano. Para manter esse ritmo — que 
ainda é bom se comparado com a média 
mundial —, o governo pretende ampliar 
investimentos em infraestrutura,  
em especial nos setores de energia  
e construção civil

GARGALOS DE INFRAESTRUTURA6
A Argentina enfrenta alguns gargalos 
no setor de infraestrutura que explicam 
o crescimento com inflação alta 
experimentado pelo país nos últimos 
anos. A área de energia é uma delas.  
O país, que já foi exportador de gás  
e petróleo, hoje precisa importar esses 
insumos e ficar sujeito às variações  
de preço do mercado internacional

COMÉRCIO EXTERIOR7
A Argentina, como o Brasil, tem sua 
economia muito dependente das 
receitas provenientes das exportações 
de commodities e, claro, está sujeita 
aos efeitos da crise internacional nos 
preços e na demanda por esses 
produtos. Mas como a base da cesta  
de produtos exportados é de alimentos 
(soja, milho e carnes), a expectativa  
é de impacto menor, pois, mesmo em 
crise, os países precisam alimentar  
sua população
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A vitória com ampla margem —
de 36 pontos percentuais à fren-
te do segundo colocado — de
Cristina Kirchner nas eleições
do domingo não se resume ape-
nas aos votos que ela recebeu
nas urnas. A sua vitória, na ver-
dade, dará ao Partido Justicialis-
ta (peronista) o controle do Con-
gresso também. O partido con-
quistou 131 cadeiras na Câmara
dos Deputados e também obte-
ve maioria no Senado. “Começa
um tempo político com protago-
nismo exclusivo e ao mesmo
tempo excludente da presiden-
te”, diz o analista política Fa-
bián Perechodnik. “Esse resulta-
do não dá espaço para a aposi-
ção no Congresso.”

O diretor do Centro de Inves-
tigações Políticas (Cipol), da Ar-
gentina, Marcos Novaro, diz
que o fortalecimento de Cristi-
na é mais do que factível e que
isso pode resultar em perdas pa-
ra a democracia do país. “As pos-
sibilidade de que sejam imple-
mentadas medidas que afetem
as liberdades individuais e os di-
reitos mais relevantes da socie-
dade cresceram, sem que isso se-
ja um problema dentro do pero-
nismo”, alerta. “Até agora não
há resistência dentro do partido
a medidas desse tipo.”

Confronto
O primeiro mandato de Cristina
foi marcado por confrontos. A
presidente bateu de frente com
o setor industrial e o rural, ten-
tou elevar impostos, além de ini-
ciar uma verdadeira guerra com
o maior conglomerado de mídia
do país, o grupo Clarín que, se-
gundo Novarro, faz uma cober-
tura crítica das políticas de Cris-
tina. “O governo tem se ocupa-
do de impedir a circulação ou di-
vulgação de qualquer informa-
ção que não esteja de acordo
com o que pretende divulgar”.

Mas, independentemente dis-
so, a popularidade de Cristina
só cresce. Advogada de forma-
ção, a presidente de 58 anos,
marcou sua gestão com um esti-
lo hermético e centralizador de
governar. Foi eleita pela primei-
ra vez em 2007 como sucessora
de seu marido Néstor Kirchner
(morto em 2010) e se reelegeu
sustentada pelos bons números
da economia e por desenvolver
generosas políticas sociais, com
subsídios para transportes e
energia, dois setores considera-
dos gargalos da economia e que
sofreram fortes intervenções pú-
blicas durante a gestão de Nés-
tor, entre 2003 e 2007 — ele ti-
rou da iniciativa privada a ges-
tão de empresas desses segmen-
tos, congelou tarifas e, por isso,
desestimulou investimentos. ■

E.C., com Reuters

Martin Acosta/Reuters

Cristina terá maioria
na Câmara e no Senado

Intervenção estatal pode
estar com os dias contados

Governobolivianofazacordocomindígenas

Entre as províncias que também
elegeram governadores, maioria
é da base de apoio da presidente

David Mercado/Reuters

esperadeanúnciodanovaequipeeconômica

Pulverização dos
partidos e força
dos peronistas
fazem com que a
presidente governe
sem enfrentar uma
oposição de fato e
capaz de questionar
ações polêmicas,
como as que limitam
direitos e liberdades
individuais
da população

Depois da tranquila reeleição de
domingo, Cristina Kirchner po-
de precisar fazer mudanças rápi-
das no estranho mix político
que está por trás do maior cres-
cimento econômico na América
Latina, de 8% ao ano nos últi-
mos oito anos.

“Quero que a Argentina con-
tinue crescendo, com mais em-
pregos e indústria”, disse a
presidente, que deve sua popu-
laridade ao “boom” econômico
dos últimos nove anos, susten-
tado pela cotação elevada dos
grãos no mercado global, o que
beneficia as exportações, e por
políticas que exigem muitos gas-

tos públicos para criar empre-
gos e ampliar pensões de apo-
sentados e programas sociais.

No seu primeiro mandato,
Cristina nacionalizou fundos de
pensão, confrontou poderosos
ruralistas por questões tributá-
rias e ignorou a arbitragem in-
ternacional em favor de empre-
sas privadas que tiveram con-
cessões suspensas ou alteradas
durante a crise de 2001 e 2002,
o que motivou retaliações de
Washington.

O governo também multa
economistas que estimam taxas
de inflação que são o dobro do
índice oficial, e pressiona as em-

presas a exportarem tanto quan-
to importam. A BMW, por exem-
plo, teve de concordar em ven-
der arroz argentino no mercado
internacional.

Até agora essa abordagem
não convencional funcionou —
desafiando críticos que passa-
ram anos alertando para um co-
lapso iminente —, e Cristina
prometeu “aprofundar o mode-
lo”. Mas, a despeito das amea-
ças de confronto, talvez agora
ela seja obrigada a reduzir o rit-
mo dos gastos públicos, apesar
da sua intenção de ampliar o pa-
pel do estado na economia. ■

Reuters

pode trazer mais tranquilidade
aos mercados financeiros, que
têm retirado recursos do país.
Uma fuga de dólares, aliás,
deverá ser uma das principais
preocupações de Cristina em seu
futuro mandato — já que há fortes
pressões sobre as atuais reservas
do Banco Central, que foram
fortemente reduzidas devido aos
saques feitos pelo governo para

pagar dívidas com credores
(privados e institucionais,
como o FMI). Dentro do governo
hoje há partidários da adoção
de políticas “mais amigáveis”
com os investidores estrangeiros.
O temor é que a nova equipe
endureça e opte, por exemplo,
pela implantação de um modelo
de controle de capitais.
Com Reuters

Para obter o consenso, o presidente boliviano, Evo Morales, aceitou
negociar 16 pontos exigidos pelos líderes indígenas, inclusive a
suspensão da construção de uma estrada que cortaria uma das maiores
reservas indígenas do país. Pela segunda vez, em menos de um ano,
Morales mudou decisões de governo para atender às demandas sociais.
Na outra ocasião, houve uma série de protestos contra o aumento do
preço da gasolina e das tarifas relacionadas ao combustível.

ANÁLISE
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25 out. 2011, Primeiro Caderno, p. 36-37.
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