
Duras críticas e 
soluções amargas 

Conhecido na década de 1990 como Supermingo, 
por ter lançado o plano de paridade cambial que 
combateu o processo hiperinflacionário da Argen
tina no governo de Carlos Menem, e posteriormente 
odiado por criar o corralito, em 2001, quando o plano 
de conversibilidade já tinha dado todos os sinais de 
esgotamento, o ex-ministro da Economia Domingo 
Cavallo hoje passa menos da metade do ano em seu 
país. Como senior fellow em assuntos internacionais 
da Universidade de Yale, Cavallo dá aulas sobre 
desenvolvimento econômico e seminários sobre 
crises financeiras, além de ser consultor para empre
sas e governos. Em entrevista exclusiva à Conjuntura 
Econômica, Cavallo defendeu a desoneração em folha 
para combater o desemprego em países europeus e 
quanto à situação em seu país afirmou: "O governo 
argentino é uma mistura de personagens que atuam 
de forma desconectada e não estão preparados 
profissionalmente para a responsabilidade que têm". 
Para ele, a atual crise inflacionária da Argentina só será 
resolvida com uma troca de governo. 

Conjuntura Econômica — Em seu trabalho como 
consultor, o senhor tem assessorado os países 
europeus mais afetados pela crise econômica? O 
que tem aconselhado? 
Domingo Cavallo — Participei de discussões 
na Europa e escrevi vários artigos que foram 
difundidos na região. Depois fui convidado a 
conhecer a situação in situ da Grécia e também 
estive na Espanha. Mas não assessorei governos 
diretamente, apenas dei minhas opiniões. Eu 
defendi que eles precisam preservar a integridade 
do euro, pois a nenhum país convém recriar suas 
moedas nacionais, já que isso significa destruir a 
base contratual da economia, reintroduzir inflação 
e incertezas para o futuro. Isso nós sofremos na 
Argentina, e ainda estamos sofrendo. E sugeri a 
redução de impostos que encarecem a folha de 
pagamentos, com substituição pelo Imposto sobre 
Valor Agregado (IVA) ou algum outro que não 
desestimule o emprego. A Espanha anunciou que a 
partir do próximo ano (2014) reduzirá um pouco 
os impostos ao trabalho, mas muito timidamente. 
Eu acho que deveriam fazer essa política que reco
mendo com muito mais vigor, em uma magnitude 
maior, bem como os outros países que sofrem com 
o problema de desemprego alto. 
A questão da manutenção do euro é importante. 
Na Argentina, quando estabilizamos, permitimos 
que o dólar fosse utilizado tal qual o peso, como 
moeda de transações e contratos, e havia muita 
intermediação financeira em dólares. Quando 
o governo que tomou o poder em 2002 decidiu 
abandonar a relação peso-dólar, as consequências 
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foram gravíssimas. O problema que temos hoje 
na Argentina no setor de energia tem relação com 
isso. Porque naquele momento os preços da ener
gia estavam fixados em dólares e em relação aos 
custos de investimento e da produção de energia. 
Ao pesificá-los e logo congelá-los, os custos se 
multiplicaram por causa da desvalorização e os 
preços não aumentaram. Então se paralisou todo 
o investimento no setor energético e aumentou 
tremendamente a demanda de energia, pois os pre
ços estavam controlados. Agora temos um déficit 
energético enorme. Algo grave para um país que 
até 2001 exportava eletricidade, gás e petróleo. 

A estratégia de desoneração da folha de pagamen
tos e sua compensação com aumento do IVA já 
existe em outro país europeu? 
Paradoxalmente, antes mesmo da crise a Alema
nha já tinha adotado essa medida, em pequena 
escala. É uma ideia quase natural para países 
que cuidam da competitividade externa da sua 
economia. Eu enfatizei que essa ideia deveria ser 
adotada como ferramenta para enfrentar a crise, 
sobretudo de emprego, na Espanha, Portugal, 
Irlanda, Grécia e Itália. 

É possível verificar o impacto dessa medida na 
Alemanha? 
A Alemanha nunca perdeu competitividade; ao 
contrário, foi ganhando, mas acho que não tanto 
por essa medida fiscal, mas por um aumento de 
produtividade e uma política salarial muito pru
dente que permitiu com que os custos unitários do 
trabalho não aumentassem, enquanto em outros 
países houve políticas salariais mais generosas, 
além do fato de estes não conseguirem aumentos 
de produtividade por eficiência e investimento do 
mesmo tipo ao mesmo ritmo que na Alemanha. 

Quais são as similaridades que o senhor identifica 
entre os desajustes verificados nesses países eu
ropeus hoje, e na Argentina em sua época como 
ministro? 
A origem dos desajustes de produtividade são 

completamente diferentes. No caso da Argentina, 
nossa perda de competitividade foi causada pela 
deterioração dos termos de troca. Entre 1998 e 
2002 os preços de exportação da Argentina foram 
ao chão, porque o dólar era uma moeda muito 
forte. Além disso, praticamente todas as moedas 
se desvalorizaram. Em 1994, unificaram os tipos 
de câmbio na China e se desvalorizou o yuan. 
Depois foi a vez do peso mexicano, e em 1997 
se desvalorizaram quase todas as outras moedas 
asiáticas. Em 1998, se desvalorizou o rublo, e em 
1999 foi a vez do real. E durante 1999, 2000, 
2001, o euro registrou uma lenta desvalorização. 
Isso implicou uma sobrevalorização do peso 
argentino. Entretanto, quanto à competitividade 
real — não a que vem do valor das moedas, mas 
da produtividade e da qualidade do investimento 
—, a Argentina tinha registrado até então um 
aumento impressionante. De 1990 a 2000, as 
exportações argentinas cresceram quase o dobro 
do que as exportações do Brasil. 

Eu defendi (na Europa) que eles precisam 
preservar a integridade do euro, pois a 
nenhum país convém recriar suas moedas 
nacionais, já que isso significa destruir a 
base contratual da economia, reintroduzir 
inflação e incertezas para o futuro. Isso 
nós sofremos na Argentina, e ainda 
estamos sofrendo 

A paridade monetária, nesse caso, estimulou a 
busca por aumento de produtividade? 
Na década de 1990 houve muito investimento 
e, sobretudo, eficientes. Eram investimentos 
voltados à produtividade, o que melhorou muito 
a infraestrutura de transporte, sobretudo dos 
portos, a indústria se equipou com máquinas 
modernas, houve adoção de tecnologia avançada. 
Toda fábrica de automóvel que hoje produz à 
plena capacidade se instalou no país nessa época. 
Além disso, aumentou de forma impressionante a 
produtividade na agricultura. A perda de compe
titividade devido à valorização do dólar deveria 
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se reverter sozinha, e isso 
aconteceu a partir de março 
de 2002, com a queda do 
valor da moeda. Não era ne
cessário desvalorizar como a 
Argentina fez. E, ainda com 
a desvalorização do peso, se 
não tivessem convertido os 
contratos em dólar a pesos, 
poderia ter sido uma crise 
relativamente curta. 

Já na Grécia, a coisa é 
diferente. Lá houve aumento 
de salário, aumento do gasto público e privado. 
Houve melhoria da qualidade de vida com base 
no endividamento das famílias, das empresas, 
do governo, bem como devido às transferências 
de fundos da Europa. E não houve aumento de 
produtividade. Depois de vários anos, perceberam 
que o custo unitário do trabalho era muito mais 
alto que na Alemanha. O mesmo aconteceu, em 
menor medida, na Espanha e na Itália. Eles co
meçaram a ter acesso barato ao endividamento. 
Com isso, ampliaram a infraestrutura, com alguns 
projetos muito bons, mas também se deram a 
outros luxos exagerados. Veja que esse endivida
mento exagerado não aconteceu na Argentina. 
No momento da crise, em 2001, o endividamento 
público em relação ao PIB era menor até que o 
brasileiro, menos de 50%. E o endividamento das 
famílias e das empresas não era tão alto. 

Há especialistas que apontam que a adoção de 
caixas de conversão só é bem-sucedida em países 
pequenos, com uma dinâmica pró-cíclica em rela
ção ao país da outra moeda, o que não era o caso 
da Argentina. O senhor concorda com essa tese? 
O que a Argentina tinha não era a caixa de con
versão típica, mas um sistema bimonetário. Na 
verdade, para uma economia tão diversificada 
em suas relações exteriores como era a Argentina, 
deveríamos ter tido um sistema trimonetário ou 
quadrimonetário, permitindo que houvesse inter
mediações em euros ou reais. Acho que o melhor 

Na Grécia, houve aumento 
de salário, aumento do 
gasto público e privado. 
Houve melhoria da 
qualidade de vida com 
base no endividamento das 
famílias, das empresas, do 
governo, bem como devido 
às transferências de fundos 
da Europa. E não houve 
aumento de produtividade 

sistema vigente hoje é o do 
Peru. Lá você pode usar o 
sol ou o dólar, e isso deu ao 
país uma grande vantagem: 
tem uma inflação muito 
baixa, e uma flexibilidade 
cambial suficiente para que 
o valor do sol se acomode a 
possíveis choques externos, 
que são aos que se referem 
os economistas que apon
tam tais problemas para 
a caixa de conversão. A 

substituição entre dólares e soles é muito grande, 
e, por exemplo, quando há uma tendência a haver 
muita liquidez de dólares no mundo, essa liquidez 
não leva a uma valorização extrema do sol. Já em 
um país que somente tem uma moeda nacional, 
em um momento de grande liquidez em dólar, 
taxas de juros altas em dólar, as moedas nacionais 
têm uma tendência à apreciação exagerada, o que 
cria problemas de competitividade. Por isso acho 
que o sistema monetário mais apropriado para as 
economias emergentes e abertas é um sistema no 
qual as moedas nacionais convivam com moedas 
estrangeiras que possam ser também legalmente 
utilizadas, pois dessa forma há plena conversibili
dade da moeda sem necessidade de que o tipo de 
câmbio seja fixo e sem necessidade de que se siga 
uma política de caixa de conversão. 

Mesmo com uma gestão macroeconômica cri
ticada, a Argentina não deixou de crescer nos 
governos de Néstor e Cristina Kirchner — a média 
nos últimos cinco anos foi de cerca de 7%. A que 
se deve esse resultado? 
Muito simples. Primeiro, quando eles chegaram 
ao poder, a Argentina tinha muito investimento, 
muita capacidade produtiva instalada, e tinha 
aumentado muito a produtividade. O que faltava 
em 2001 e 2002 era demanda externa, pois a va
lorização do dólar e a recessão no mundo tinham 
retraído essa demanda. Mesmo assim, a Argentina 
continuou exportando inclusive mais do que o 
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Brasil em termos de taxa 
de crescimento. Quando o 
câmbio melhorou, quando 
os preços da soja e dos 
produtos de exportação 
aumentaram mui to , isso 
foi um benefício extraordi
nário para a Argentina, que 
permitiu ao governo dar-se 
o luxo de cobrar impostos 
altos sobre as exportações, 
algo que o Brasil e outros 
países não f izeram. E a 
desvalorização reduziu tanto os salários que o 
governo pôde dar aumentos de salário nominais, 
além de congelar os preços de energia e transpor
te. Mas tudo isso fez com que os investimentos 
fossem paralisados, e hoje a Argentina tem mais 
dificuldade para crescer, pois registra muitos gar
galos em setores-chave da economia. Os governos 
Kirchner se aproveitaram da capacidade já insta
lada, e se voltaram a uma política protecionista 
industrial, aumentando a restrição às importações. 
Houve algo de investimento nessa nova fase de 
substituição de importações, mas agora toda essa 
indústria está tão pouco competitiva em preços 
e qualidade de produtos que voltam a surgir os 
velhos problemas de políticas de substituição de 
importações das décadas de 1970 e 1980. Outro 
fator importante é que o processo inflacionário, 
em seu início, aquece o setor de construção civil, 
porque as pessoas preferem comprar terrenos, 
casas ao invés de poupar. Mas não houve novos 
investimentos em gás, eletricidade, transportes, 
petróleo... Apesar de a economia ter crescido, 
perdeu-se uma oportunidade enorme de crescer 
em bases sustentáveis no tempo, com estabilidade. 
Se não houvesse um manejo fiscal e monetário tão 
desorganizado desde o governo de Duhalde, hoje 
a Argentina seria uma economia muito parecida 
à do Canadá ou da Austrália. 

O senhor quer dizer que os governos posteriores 
puderam aproveitar das reformas realizadas na 

gestão da qual participou, 
mas que não tinham f ru
tificado devido à paridade 
cambial? 
Não devido ao tema cam
bial, mas devido aos termos 
de troca, que foram desfavo
ráveis. Mas sem dúvida con
tou a política de estabilidade 
bem-sucedida que fizemos 
— mais bem-sucedida que 
a brasileira, pois a nossa 
durou uma década —, além 

do processo de modernização e ampliação da ca
pacidade produtiva. Acabo de escrever o capítulo 
de um livro que será publicado em Londres, no 
qual comparo a Argentina com vários países, entre 
eles o Brasil. A Argentina cresceu bem mais que o 
Brasil desde o início das reformas neoliberais, em 
1990. E se dividimos as décadas (1990 a 2000 e 
2000 a 2010), a Argentina ainda segue na diantei
ra. O problema da Argentina é que nesta última 
década ela tem uma inflação que o Brasil logrou 
erradicar. Hoje, no país, voltaram a instabilidade 
e a acumulação de desequilíbrios e ineficiências 
que não voltaram no Brasil, pois este fez refor
mas microeconômicas mais lentas, mas manteve 
a direção. O problema da Argentina não foi ter 
a política cambial que teve na década de 1990, 
pois o Brasil também a teve por cinco anos. Mas 
depois disso tratou de focar um sistema de metas 
de inflação, que começou com o Armínio Fraga e 
foi mantido e acentuado por Henrique Meirelles, 
já no governo Lula. 

Se fosse ministro, o que faria para conter o atual 
processo inflacionário na Argentina? 
Hoje, um ministro não resolveria a situação, 
tampouco um presidente do Banco Central. Isso 
só aconteceria com um presidente, homem ou 
mulher, que inspirasse confiança, credibilidade. 
Por isso a Cristina já não pode mais corrigir 
o curso da economia. Ninguém mais acredita 
nela, dentro ou fora da Argentina. E hoje não há 

O problema da Argentina é 
que nesta última década ela 
tem uma inflação que o Brasil 
logrou erradicar. Hoje, no 
país, voltaram a instabilidade 
e a acumulação de 
desequilíbrios e ineficiências 
que não voltaram no Brasil, 
pois este fez reformas 
microeconômicas mais lentas, 
mas manteve a direção 
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equipe econômica, não há presidente do Banco 
Central. O governo argentino é uma mistura de 
personagens que atuam de forma desconectada 
e não estão preparados profissionalmente para a 
responsabilidade que têm. 

O que a equipe econômica desse novo governo 
deverá fazer? 
De imediato, eu removeria todos os entraves 
impostos pelo governo sobre o mercado cam
bial, sobre o comércio exterior, e buscaria uma 
integração plena da Argentina com o mundo, 
incluindo a relação financeira, buscando uma 
solução negociada que recuperasse o crédito 
externo e interno. Para ter crédito interno, é 
indispensável que a Argentina deixe de mentir 
sobre as taxas de inflação, e se comprometa a 
que os índices de preços daqui para frente serão 
elaborados por uma instituição independente, 
talvez até com controle de algum organismo 
externo. E isso em um contexto de um programa 
de liberalização da economia argentina, com um 
presidente que esteja disposto a dar autonomia 
plena ao Banco Central e que defenda a missão 
de manter a inflação baixa, com uma política de 
metas de inflação, nomeando um conselho profis
sionalmente preparado para aplicar essa política. 
Nesse contexto, é possível baixar a inflação. 

Mas é preciso destacar que antes ou durante 
esse processo haverá uma recessão. E o governo 
que encare essa política de estabilização terá 
que ter força política para mantê-la. Isso por
que meses de inflação reprimida, a necessidade 
de uma desvalorização forte, recuperar os ní
veis tarifários e recompor os preços relativos 
demandarão uma política monetária dura que 
necessariamente vai provocar um primeiro 
impacto recessivo. 

O governo argentino é uma mistura 
de personagens que atuam de 

forma desconectada e não estão 
preparados profissionalmente para a 

responsabilidade que têm 

Pode ser que a recessão e a explosão infla
cionária aconteçam antes que um novo governo 
assuma, pois políticas como essas que implemen
taram Duhalde e os Kirchner nos últimos dez 
anos também foram implementadas entre 1972 
e 1975, quando Perón votou à Argentina. Nessa 
época, os preços eram controlados; o câmbio era 
congelado, com restrições que fizeram o dólar 
paralelo ir às nuvens; aumentaram os gastos para 
estimular a economia; e financiaram déficit com 
grande emissão monetária. Em junho de 1975, 
houve um pacote (conhecido como Rodrigazo, 
anunciado pelo ministro da Economia Celestino 
Rodrigo, que incluiu desvalorização do peso em 
150% e duplicação dos preços de serviços pú
blicos, transporte e combustíveis). Como nesse 
momento os sindicatos eram fortes, fizeram greve 
geral, pediram aumento de salários nominais que 
fossem da mesma magnitude da desvalorização e 
do tarifaço, e o que aconteceu foi que a inflação 
passou de 30% — parecido ao nível atual — a 
cerca de 150% ao ano. Se um fenômeno seme
lhante acontecesse agora, facilitaria a estabiliza
ção da economia por um novo governo, pois o 
custo político econômico e social desse ajuste já 
teria se produzido. 

Quais as chances dessa bomba explodir antes 
de 2015? 
Acho que tudo depende de duas coisas. Pri
meiro é se os termos de troca se manterão 
favoráveis à Argentina. Em 1975, houve queda 
dos preços dos produtos de exportação, e isso 
não deixou alternativa ao governo que permitir 
a desvalorização e admitir uma correção dos 
preços. Outro fator é a força política do gover
no. Se admitir a distorção dos preços relativos, 
se tiver que corrigi-los, terá capacidade de 
controlar a demanda dos sindicatos? Depois 
da morte de Perón, o governo de Isabel estava 
muito debilitado, teve de enfrentar manifes
tações de todos os lados, estava tudo caótico, 
e se deram as condições para o Rodrigazo. 
Atualmente, entretanto, o governo demonstra 
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algum controle político, e está tratando de 
aumentá-lo. Mas está fazendo isso com medi
das e decisões claramente antirrepublicanas, 
sem respeito à liberdade de imprensa, com 
um avassalamento das liberdades individuais, 
pressão sobre o Judiciário. Dependendo do 
resultado das eleições legislativas de outubro 
deste ano, o governo poderá ficar debilitado 
— oxalá não a ponto de que se descontrole a 
situação econômica e social. 

Hoje, na América Latina, a Argentina não é o 
único país com gestão de caráter intervencionista e 
com tolerância a certo nível de inflação. Qual de
verá ser o destino da Venezuela, por exemplo? 
Dentro do grupo de países em que há esse foco 
nacionalista, isolacionista, muito populista, mui
to intervencionista, há alguns que têm prudência 
monetária e fiscal imposta por seus regimes mone
tários. É o caso de Equador e Bolívia. Esses países 
conseguem manter melhor imagem internacional 
do que os que têm mais tolerância à inflação, que 
são Argentina e Venezuela. E uma inflação, aliás, 
que não é nada moderada. A inflação de 25 a 30% 
da Argentina é a medida a partir do aumento 
dos preços, mas na Venezuela há um desabaste-
cimento importante de produtos, e aqui também 
começa a se ver desabastecimento. Além disso, 
em matéria energética hoje a Argentina depende 
de importações que, dentro de algum tempo, 
pode ser que não se tenha capacidade de pagar. 
Outro exemplo é o da carne: o congelamento de 
preços desestimulou a produção e agora temos 
menos oferta a um preço altíssimo. A desordem 
inflacionária é grande, isso terá de se reverter, mas 
dificilmente se reverterá se essas duas nações não 
mudarem radicalmente a forma de organizar suas 
economias. Não acho que essa necessidade seja 
tão grande que se dê em Equador e Bolívia, pois 
aí não vemos as pessoas desesperadas, porque não 
há desabastecimento nem inflação. Os governos 
estatizaram, intervêm na economia, tratam de 
fazer políticas sociais, mas foram capazes de 
manter um clima de estabilidade. 

O senhor esteve envolvido no processo de dolari-
zação da economia equatoriana, em 2000? 
Eu tinha proposto um regime como o da Argen
tina, de conversibilidade, na época do presidente 
Bucaram (Abdala Bucaram Ortiz, 1996/97). Se o 
tivessem adotado naquele momento, não teriam 
vivido a crise que sofreram, quando estava Jamil 
Mauad no governo (1998-2000, deposto por 
golpe cívico-militar, e antecedido por outros três 
presidentes desde a destituição de Bucaram). Não 
foi proposta minha, mas foi uma consequência 
natural, já que a moeda praticamente perdeu todo 
o valor porque houve desvalorização muito forte 
e uma inflação descontrolada. O Equador é uma 
economia conectada com o mundo por meio do 
petróleo e de outras exportações de alimentos. 
No início da dolarização, os preços internacionais 
estavam baixos, e o país só conseguiu suportar 
porque partia de salários igualmente baixos. Mas 
depois os preços subiram e isso permitiu à econo
mia funcionar bem com o dólar, e com a grande 
vantagem de que não há inflação nem desordem 
macro. Tanto Equador quanto Bolívia são econo
mias que poderiam crescer mais se conseguissem 
aumentar investimentos interno e externo. Mesmo 
assim, crescem com estabilidade. O apoio popular 
de Rafael Correa e de Evo Morales é muito mais es
pontâneo, e não induzido por demagogia e dádivas 
como as que foram distribuídas por Chávez. 

Hoje, no Brasil, há uma preocupação concreta 
com a pressão inflacionária, o baixo crescimento 
e a competitividade do sistema produtivo, para o 
qual importa muito os ganhos de produtividade. 
Onde o senhor identifica que o país falha? 
O Brasil não avançou suficientemente rápido 

O Brasil não avançou suficientemente 
rápido nas reformas microeconômicas, 
bem como nas reformas fiscais, tributárias 
e de regulação que são imprescindíveis 
para aumentar a produtividade. O bom 
do Brasil é que manteve a direção das 
reformas que fez até agora 
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nas reformas microeco-
nômicas, bem como nas 
reformas fiscais, tributá
rias e de regulação que 
são imprescindíveis para 
aumentar a p r o d u t i v i 
dade. O bom do Brasil 
é que manteve a direção 
das reformas que fez até 
agora. O mau, ou menos 
bom, é que nunca as fez 
em um ri tmo rápido. Nisso o país se parece 
com os colombianos, que escolhem reformar 
pouco a pouco. Mas os colombianos têm uma 
economia que não acumulou todas as inefici
ências e distorções que o Brasil acumulou no 
passado. Acho que o Brasil tem que fazer com 
que a economia possa funcionar internamen
te de forma mais livre. Para mim o sistema 
impositivo do Brasil é muito oneroso para as 
empresas, e a evasão e a informalidade faz com 
que uma empresa fique alheia ao crédito, aos 
investimentos, sem chances de se modernizar. 
A melhor forma de estimular a criatividade e o 
crescimento de empresas é simplificando tanto 
a regulação quanto o sistema impositivo, e que 
os benefícios sejam gerais e não seletivos, e 
que sejam automáticos. Esse tema para mim é 
fundamental. Outra coisa que nunca cheguei 
a entender é por que a taxa real de juros é tão 
alta no país, ou seja, a taxa para os tomadores 
de crédito. Para mim causa estranheza, pelo 
número de bancos que há no país, a concor
rência que há no sistema financeiro, esse spread 
deveria diminuir. 

Um dos âmbitos de integração que poderiam 
colaborar ao fortalecimento dos nossos países, 
ao menos em nível comercial, é o Mercosul. O 
bloco, entretanto, demonstra-se debilitado. Como 
o senhor vê o futuro do Mercosul? 
Acho que o Mercosul existiu e funcionou du
rante somente cinco anos: de 1994 a 1999. O 
Tratado de Assunção é de 1991, mas somente 

O que se terá de pensar nos 
próximos anos ou talvez 
no próximo decênio é 
aperfeiçoar o que reste do 
Mercosul como uma boa 
área de livre-comércio. Mas 
acho impensável que o bloco 
chegue a ser uma boa união 
aduaneira 

quando o Brasil conseguiu 
estabilizar sua economia 
com o Plano Real e a Ar
gentina tinha seu plano de 
conversibilidade funcio
nando bem é que vieram os 
anos de ouro. Nesse perí
odo toda a Europa olhava 
o Mercosul como algo ad
mirável, queriam negociar 
acordos de livre-comércio, 

e tanto no Brasil quanto na Argentina falávamos 
de uma negociação com os EUA como bloco. 
Mas o Mercosul começou a se estancar com a 
desvalorização do real, porque obviamente isso 
significou um golpe negativo para a Argentina. 
Ainda houve um clima de diálogo e entendi
mento até a crise de 2001, quando a Argentina 
começou a impor entraves ao comércio, e aí o 
Mercosul acabou. Quando Lula assumiu ainda 
houve uma oportunidade inédita de reverter esse 
quadro. As moedas de ambos os países estavam 
desvalorizadas e se nesse momento o governo e 
o Banco Central argentino tivessem imitado a 
política monetária do Brasil isso teria feito com 
que as moedas passassem a se valorizar em um 
mesmo ritmo e se criaria um clima saudável de 
integração monetária entre Brasil e Argentina. 
Em vez disso, a Argentina manteve a defesa da 
teoria de conter a apreciação do peso, comprou 
muita reserva, manteve entraves ao comércio, 
e quando apareceu um problema de inflação 
muito mais significativo no país e houve saída 
de capitais, a Argentina começou a colocar 
entraves no mercado comum cambial. Por isso, 
hoje acho que o Mercosul não existe na prática, 
como realidade econômica, sobretudo com a 
incorporação da Venezuela, que é um convite 
para terminar de desorganizá-la. O que se terá 
de pensar nos próximos anos ou talvez no 
próximo decênio é aperfeiçoar o que reste do 
Mercosul como uma boa área de livre-comércio. 
Mas acho impensável que o bloco chegue a ser 
uma boa união aduaneira. 
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Text Box
Fonte: Conjuntura Econômica, Rio de Janeiro, v. 67, n. 4, p. 12-18, abr. 2013.




