
Alguns analistas avaliam que
há um pretexto de ampliar o
sentimento nacionalista nas re-
centes ações que o governo ar-
gentino tem tomado. “Há um
sentimentalismo ‘patriotero’
na Argentina, que é um meio
muito particular de encarar as
coisas”, diz o argentino Mario
Gaspar Sacchi, professor do
curso de Relações Internacio-
nais da ESPM. “Isso tem escon-
dido uma situação que é muito
mais crítica do que a que se
mostra oficialmente”.
Segundo ele, faltam produtos

nos supermercados por dificul-
dades de importação. Enquanto
isso, o governo divulga indica-
dores que, de acordo comdados
calculados por empresas priva-
das, distorcem o cenário econô-
mico. O índice de inflação, por
exemplo, que oficialmente fi-
cou abaixo de 10%, teria sido su-
perior a 22%. Por causa de situa-
ções como esta, a revista The
Economist, por exemplo, anun-
ciou que não publicaria mais os
indicadores argentinos.
“A Cristina tirou o presiden-

te do Banco Central porque ele
se negou a liberar as reservas
para que o governo continuas-
se gastando mais do que po-
de”, acrescenta Sacchi. Por is-
so o governo da presidente Kir-
chner tem ficado conhecido
por suas políticas intervencio-
nistas, construindo uma rela-
ção tensa com as grandes com-
panhias do setor de petróleo e
agropecuário. ■ C.B.

Apoiada pelo governo espanhol,
aRepsol reagiuduramenteàdeci-
sãodapresidente argentina,Cris-
tina Kirchner, de reestatizar YPF
eexigiuontemcercadeUS$10bi-
lhões por 51% da companhia que
voltará a ser estatal. Em apoio à
Repsol, aEspanha—queconcen-
tra os maiores investimentos es-
trangeiros na Argentina— anun-
ciou quepretende retaliar econo-
micamente o país sulamericano.
Cristina Kirchner, porém, já

adiantou que não deve pagar es-
se valor, sob o argumento de
que o processo envolve uma re-
cuperação da empresa. A deci-
são, que agrada a parte de seus
compatriotas, não foi bem rece-
bida por investidores, analistas
e governos estrangeiros.
Quemnãoé seguidordeKirch-

ner avalia que esse episódio é
maisum—etalvezomaispolêmi-
co — dentre os vários factóides
queogovernoargentino temcria-
do para esconder suas fragilida-
des. “O que a presidente quer é
desviar o foco dos problemas so-
ciais que afetam o país”, afirma o
argentino Mario Gaspar Sacchi,
professordocursodeRelações In-
ternacionais da ESPM.
Ele explica que desde sua elei-

ção, Cristina vem tentando lidar

com a redução dos subsídios que
sustentavam os preços baixos em
várias áreas durante o governode
seu marido, Néstor Kirchner, e
que facilitaramsuaeleição.“Aele-
tricidade,porexemplo, subiuqua-
se 400% depois que os subsídios
foramsuspensos,porqueogover-
no jánão tinhamais condições fi-
nanceiras paramantê-los”.
Foi neste contexto que a atual

presidente tentou chamar a
atenção para novas críticas à In-
glaterra em relação às IlhasMal-
vinas e também autorizou a sus-
pensão do registro da empresa
de agronegócios Bunge para a
operação de grãos na Argenti-
na. Na segunda-feira, o fisco ar-
gentino retirou da Bunge alguns
benefícios de suas atividades no
país, enquanto a Justiça deter-
minou um embargo dos bens da
empresa por supostas irregulari-
dades fiscais. No ano passado,
várias empresas tiveram seus re-
gistros suspensos pela acusação
de evadir somas milionárias de
impostos. A suspensão do regis-
tro da companhia americana
não deve afetar significativa-
mente sua capacidade de fazer
negócios na Argentina. Contu-
do, aumenta sensivelmente o
clima de insatisfação no setor
no país que é o principal expor-
tador de óleo de soja e de farelo.
Um cenário semelhante de

exaltação ao nacionalismo se
viu também no episódio das
Malvinas. A Argentina tentou
reavivar sua rivalidade com o
Reino Unido retomando a dis-
cussão sobre soberania das
ilhas. Só que o governo britâni-
co se negou a enxergar a possibi-
lidade de uma nova guerra.
O imbróglio com a Espanha,

contudo, assumiu proporções
muito maiores. A Argentina é o
terceiro país da América Lati-
na, atrás apenas do Brasil e do
México, do qual a Espanha
compra mais bens e serviços, e
para o qual o mercado espa-
nhol dobrou suas exportações
em 2011. Além disso, a Espa-
nha é umdos principais investi-
dores estrangeiros, principal-

mente nos setores de hidrocar-
bonetos e serviços públicos.
Por isso a crise instalada en-

tre Buenos Aires e Madri ga-
nhou proporções inéditas. O
mal-estar espanhol foi expressa-
do por vários membros do go-
verno, incluindo o chefe de go-
vernoMariano Rajoy. Ele consi-
derou que a decisão argentina
de expropriar a YPF foi tomada
“sem justificativa alguma e sem
razão econômica”, dizendo que
a Espanha defenderá os “inte-
resses legítimos” da Repsol.

A Repsol, que tem 57,43% da
YPF, qualificou adecisão argenti-
na de ilícita. Seu presidente, An-
tonioBrufau, acusouas autorida-
des argentinas de ter planejado
uma campanha de “fustigação,
coações e filtragens interessei-
ras” para provocar a queda do
preço da YPF e facilitar sua desa-
propriação a preço de saldo. O
presidenteda companhia petrolí-
fera anunciou que recorrerá à ar-
bitragem internacional e exigirá
compensação pelas ações desa-
propriadas. ■ com agências
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DESTAQUE ARGENTINA RADICAL
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Argentinos enfrentam escassez
nos supermercados devido
a dificuldade de importação

Em apoio à Repsol, governo espanhol
estuda retaliações econômicas à Argentina

EpisódiocomaRepsolmarcaápicedasaçõesdeCristinaKirchnerparadesviar atençãodecrisesocial

PIROTECNIAS DOS HERMANOS

Decisões polêmicas de Cristina Kirchner têm distanciado a 
atenção da opinião pública da crise no governo

ABRIL
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30 ANOS DA GUERRA DAS MALVINAS
A presidente argentina marcou o aniversário do início da Guerra 
das Malvinas fazendo duras críticas à Grã-Bretanha por manter 
"enclaves coloniais", e reiterando seu apelo para que a soberania 
das ilhas seja discutida. As relações entre Londres e Buenos Aires 
têm se deteriorado nos meses que antecederam a data relativa ao 
conflito de dez semanas no Atlântico Sul

ABRIL
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PETROBRAS
A Petrobras foi informada oficialmente sobre o cancelamento da concessão 
para exploração do bloco Veta Escondida. A ação da Província de Neuquén 
foi coordenada pelo governador Jorge Sapag, que, apesar de integrante da 
Ofephi (a entidade que reúne os governadores das Províncias produtoras de 
petróleo e gás), é um dos que menos pressiona a espanhola Repsol YPF por 
mais investimentos. A informação que chegou ao Brasil é que a decisão foi 
tomada à revelia da presidente, que teria manifestado irritação com o 
governador e estaria agora procurando revogar a medida

ABRIL

16
BUNGE
O fisco argentino suspendeu o registro de operador de grãos da companhia 
de agronegócio Bunge, uma medida que retira alguns benefícios de suas 
atividades no país, enquanto a Justiça determinou um embargo dos bens
da empresa por supostas irregularidades fiscais

ABRIL

17
REPSOL
Governo decide reestatizar a petrolífera YPF, pela qual a Repsol pede valor 
de US$ 10,4 bilhões. A expropriação de 51% das ações da YPF, acusada de não 
investir o suficiente, foi anunciada na segunda-feira (16) pela presidente 
Cristina Kirchner, enquanto a importação de hidrocarbonetos do país cresceu 
110% no ano passado, para US$ 9,4 bilhões

Fonte: Brasil Econômico

INDICADORES POSITIVOS

Nos números, a economia 
argentina vai bem

US$ 6,3 bilhões 
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 4




