
or una Cabeza, o clássico tango 
de Carlos Gardel (1890-1935) e 
Alfredo Le Pera (1900-1935). 
narra as agruras de um homem 

que insiste em apostar em um cavalo de 
corrida que perde todos os páreos por 
pouco, por uma cabeça. A letra original 
compara essa teimosia ao amor impos
sível por uma mulher, mas também ser
ve de alegoria da politica nacional. 
Confiar no cavalo errado tem sido um 
vício de quase todos os presidentes ar-

gentinos, inclusive a atual. Cristina 
Kirchner. Apesar do pessimismo com a 
economia global, resolver a situação do 
país não exigiria muito esforço. Conter 
os gastos governamentais, desvalorizar 
o peso e adotar medidas para atrair in
vestidores externos seriam as atitudes 
mais sensatas para pôr as contas em dia 
e retomar o crescimento do PIB — que 
no ano passado foi de mais de 8% e 
neste ano não passará de 2%. A presi
dente, contudo, prefere maquiar as es
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tatísticas de inflação, fechar a fronteira 
para produtos estrangeiros, principal
mente brasileiros, espantar investidores 
e perseguir quem poupa em dólar. Es
sas políticas lunáticas, ou "heterodo
xas" no jargão econômico, não contri
buem sequer para a aprovação do go
verno, que nos últimos oito meses caiu 
de 64% para 42%, segundo a consulto
ria Management & Fit, de Mar del Pla-
ta. Mais da metade dos cidadãos, por
tanto, desaprova a gestão de Cristina. 
"Do ponto de vista da conjuntura ma
croeconômica, a Argentina está infini
tamente melhor do que nas crises ante
riores", diz o historiador Luis Alberto 
Romero, em Buenos Aires. "Os atuais 

problemas do país são totalmente atri
buíveis à má gestão e à cegueira ideoló
gica do governo." 

Os políticos argentinos costumam 
cometer inúmeros desatinos quando re
solvem imitar as políticas do endeusado 
ex-presidente Juan Domingo Perón. Em 
pelo menos um aspecto, porém, ele po
deria servir de inspiração positiva para 
Cristina: a capacidade de mudar. Em 
seu primeiro governo (1946-1952), o 
general promoveu o intervencionismo 
econômico, acuou as empresas privadas 
e nacionalizou o setor petrolífero. No 
segundo (1952-1955). teve de lidar com 
inflação alta, uma queda nas reservas 
internacionais e uma seca prolongada. 
Diante do abismo, Perón voltou atrás. 
Reabriu o país para o capital estrangei
ro e segurou o aumento de preços e sa
lários. A inflação atual na Argentina é 
menos grave do que a dos tempos de 
Perón, a seca que atingiu suas lavouras 
não é tão devastadora e as reservas em 
moeda estrangeira do país estão sob 
controle, em torno de 47 bilhões de dó
lares. O momento é ideal para, a exem
plo de Perón, dar uma guinada na polí
tica econômica. Cristina não parece 
disposta a isso. "Para ela, o estado deve 
dominar a economia, e ponto final", diz 
o economista Matias Carugati, da Ma
nagement & Fit. 

Incentivada por Áxel Kicillof, o vi-
ce-ministro da Economia, que repre
senta o estado no conselho da petrolífe
ra YPF, estatizada em abril, Cristina 
tem a cada dia uma nova ideia "revolu
cionária". Na terça-feira passada, por 
exemplo, criou um sistema de emprés
timos para a construção de casas finan
ciado com as economias dos aposenta
dos. Dois dias depois, a Afip. a Receita 
argentina, proibiu as pessoas de com
prar dólares para poupança. A insistên
cia em reter cada dólar que entra no 
caixa estatal foi o que levou o governo 
a conter as importações. Os empresá
rios locais precisam do aval do governo 
para cada prego que queiram importar. 
Há até atletas olímpicos sem conseguir 
treinar porque seus remos estão para
dos na alfândega. Com isso, Cristina 
até conseguiu elevar o superávit comer
cial do país, mas a aposta no cavalo er
rado trouxe efeitos colaterais. A queda 
nas importações aprofundou a desace
leração econômica, pois a indústria fi
cou sem insumos. Boa parte dos dóla
res poupados pelo Banco Central se 
esvaiu com a retirada dos depósitos em 
moeda estrangeira dos bancos feita pe
lo setor privado, assustado com os ru
mos incertos da economia. Cristina não 
arreda pé. Lunático, este era o nome do 
cavalo preferido de Gardel. • 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 45, n. 25, p. 98-99, 20 jun. 2012. 




