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CARTA DE CARTA DE CARTA DE CARTA DE AAAAPRESENTAÇÃOPRESENTAÇÃOPRESENTAÇÃOPRESENTAÇÃO    

 

Caros delegados, 

 

Bem-vindos ao Gabinete de Ministros da Presidente Kircher. Gostaríamos de 

agradecer aos delegados pela escolha por este comitê; às professoras Patrícia Rinaldi, 

Roberta Machado, Beatriz Bertasso pela orientação e o apoio; a todos os outros professores 

que contribuíram para a elaboração dos Guias de Estudos e do comitê; e à equipe do 

FACAMP Model United Nations (FAMUN) 2014. 

 Dos diretores, somos três: Catarina Evangelista, Márcio Ferreira Rocha e Midiã 

Ferreira Gomes. Catarina cursa o segundo ano de Economia da FACAMP, é vice-presidente 

do Centro Acadêmico de Economia Maria da Conceição Tavares (CAEF), compõe a 

coordenação de um dos projetos sociais da FACAMP, o Projeto de Aprendizagem Social 

(PAS), frequenta o Clube de Simulações da FACAMP, participou da primeira edição do 

FAMUN, em 2013, da terceira edição do FACAMP Invitational Model United Nations, 

realizado em abril de 2014 e do TEMAS 10 – Democracia. Márcio cursa o terceiro ano de 

Economia da FACAMP, participa do CAEF e estreou agora a vida de modeleiro – o FAMUN 

2014 é sua primeira simulação –, pois se interessa muito pela área. Midiã cursa o terceiro 

ano de Relações Internacionais da FACAMP, participa como educadora do PAS, frequenta o 

Clube de Simulações da FACAMP e participou do TEMAS 10 – Democracia. 

Esperamos que todos aproveitem ao máximo as discussões e a experiência de 

simular um gabinete, ainda mais um com um tema econômico. Acreditamos que simular é 

mais do que estudar um país ou representação e defender sua posição nos dias de debates: 

é crescer como pessoa, é perder medos, como o de falar em público ou passar alguns dias 

em um ambiente diferente; mais ainda, é saber que existe gente disposta a acolher você e 

ser amigável em todos os cantos do país. Esperamos que todos aproveitem o FAMUN deste 

ano! 

Atenciosamente, 

 

Equipe do Gabinete de Ministros da Presidente Kirchner 

Catarina Evangelista – diretora 

Márcio Ferreira Rocha – diretor-assistente 

Midiã Ferreira Gomes – diretora-assistente 
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EVOLUÇÃO ECONÔMICA DA ARGENTINA EVOLUÇÃO ECONÔMICA DA ARGENTINA EVOLUÇÃO ECONÔMICA DA ARGENTINA EVOLUÇÃO ECONÔMICA DA ARGENTINA ----    DADOS E DADOS E DADOS E DADOS E 

CONCEITUAÇÃO DE ALGUMAS VARIÁVEIS CONCEITUAÇÃO DE ALGUMAS VARIÁVEIS CONCEITUAÇÃO DE ALGUMAS VARIÁVEIS CONCEITUAÇÃO DE ALGUMAS VARIÁVEIS 

MACROECONÔMICASMACROECONÔMICASMACROECONÔMICASMACROECONÔMICAS    

 

Para ilustrar a evolução da conjuntura e para discutir hipóteses sobre as causas do 

desempenho e tecer perspectivas, os estudos econômicos costumam apresentar dados. A 

seguir, há um conjunto de dados sobre a economia argentina, na forma de gráficos, assim 

como breves explicações sobre as estatísticas apresentadas, a fim de ilustrar o passado 

recente daquela economia e elucidar os conceitos utilizados. Essas estatísticas deram 

importante suporte ao preparo do Guia A. 

Em geral, os estudos econômicos têm início na ambientação do período a que eles se 

referem, e uma das variáveis-chave para essa ambientação é o crescimento econômico, 

interpretado como uma medida do enriquecimento, ou não, do país. A variável que melhor 

descreve essa trajetória é o produto interno brutoproduto interno brutoproduto interno brutoproduto interno bruto,,,, ou PIB, que é uma medida de toda a 

riqueza nova produzida no país ao longo de um ano (ou seja, a soma do valorvalorvalorvalor    de todas os 

bens e serviços finaisfinaisfinaisfinais produzidos naquele país, no período assinalado) (IBGE, 2014 a). 

O gráfico 1 apresenta a taxa de crescimento anual do PIB argentino de 1980 a 2013, 

livre da influência da inflação. Nota-se que o período dos governos Kirchner (Néstor 

Kirchner, de 2003 a 2007; e Cristina Kirchner, de 2997 até os dias atuais) foi de 

crescimento superior ao visto no melhor momento da década anterior, em meados dos anos 

1990. Nota-se também que a recuperação após o impacto da crise de 2008 foi fugaz, com 

queda importante do crescimento em 2011 e 2012. 
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Gráfico 1 Gráfico 1 Gráfico 1 Gráfico 1 ––––    Taxas reais de variação do PIB Taxas reais de variação do PIB Taxas reais de variação do PIB Taxas reais de variação do PIB argentino argentino argentino argentino dededede    1980 a 2013 1980 a 2013 1980 a 2013 1980 a 2013 (%)(%)(%)(%)    

 

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do INTERNATIONAL MONETARY FUND, 2014 b. 

 

Para fazer uma aproximação ainda maior do ganho de bem-estar pela população 

com o crescimento econômico, usa-se uma estatística que é chamada pelos economistas de 

PIB per capita, que consiste na divisão do valor PIB pelo número de habitantes do país. O 

gráfico 2 ilustra a evolução do PIB per capita da economia argentina em dólares – ou seja, 

como evoluiu a produção líquida por argentino, em dólares, no período. 

Nota-se, segundo o PIB per capita, a expressiva melhoria na situação econômica dos 

argentinos nos anos 1990, quando houve o controle da inflação no país por meio do Plano 

Cavallo, em que preponderou a valorização cambial. Observa-se também a grave perda 

ocorrida com a crise cambial de 2001, com a regressão da renda média do argentino (em 

dólares), levando-o ao padrão de vida dos anos 1980. A recuperação no período Kirchner, 

por outro lado, foi impressionante. Não apenas houve um ganho acentuado do PIB per capita 

ao longo dos anos, como isso ocorreu em condições de relativo controle cambial – ou seja, a 

evolução do PIB per capita não foi majorada, nesse período, pela valorização do peso em 

relação ao dólar, como ocorreu nos anos 1990, e ainda assim é acentuada. 

Resta apontar que o PIB per capita representa somente o quanto evoluiu a renda 

média dos argentinos, não levando em consideração a diferença das rendas recebidas entre 

eles. Estudos sobre o período, como de Ferrari e Cunha (2009), apontam que houve 

redistribuição de renda nos anos 2000 – ou seja, a renda dos argentinos relativamente 
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pobres cresceu mais que a dos ricos. O problema atual, por outro lado, seria o de perda do 

ímpeto do crescimento econômico, já que o PIB per capita pouco cresceu desde 2011, e os 

argentinos passaram a disputar entre si essa renda semi-estagnada, em uma situação que 

os economistas classificam de acirramento de conflito distributivo. 

 

Gráfico 2 Gráfico 2 Gráfico 2 Gráfico 2 ––––    PIB PIB PIB PIB per capita per capita per capita per capita da Argentina da Argentina da Argentina da Argentina dededede    1980 a 2013 (em US$)1980 a 2013 (em US$)1980 a 2013 (em US$)1980 a 2013 (em US$)

    

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do INTERNATIONAL MONETARY FUND, 2014 b. 

 

Outra estatística comum na avaliação da conjuntura econômica é a taxa de taxa de taxa de taxa de 

desempregodesempregodesempregodesemprego (ou de desocupação), que representa a percentagem das pessoas 

desempregadas em relação às pessoas economicamente ativas, que são as que estavam 

trabalhando ou procurando por um trabalho no momento do levantamento dos dados (IBGE, 

2014 b). 

A evolução da taxa de desemprego na Argentina, apresentada no gráfico 3, qualifica 

ainda melhor os dados já explorados. Ainda que o PIB per capita, medido em dólares, tenha 

sido alto na década de 1990 (como observado no gráfico 2), o desemprego foi bastante alto. 

Em 1995, aproximadamente de 19% dos argentinos que tinham disposição para trabalhar 

não encontravam uma ocupação. Isso melhorou um pouco até 1997 e então piorou 

sensivelmente, com 22,5% das pessoas dispostas a trabalhar sem ocupação em 2002, em 

plena crise cambial. Por outro lado, considerando-se a trajetória desde então, os dados de 

desemprego corroboram a melhora da situação do mercado de trabalho no período 
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Kirchner, com a taxa de desemprego se mantendo relativamente baixa, inclusive depois da 

crise de 2008, e não refluindo mesmo com a queda do crescimento em 2012 e 2013. Mais 

uma vez, essa situação mostra o ganho dos trabalhadores no período e justifica a sua 

resistência à regressão de sua situação de emprego e renda, pois os trabalhadores não 

querem voltar ao quadro de desemprego vivido há não muito tempo. As greves e 

manifestações vistas no período recente são um reflexo desse quadro de melhoria nas 

condições sociais (ver notícias 1 e 2 do anexo). 

 

Gráfico 3 Gráfico 3 Gráfico 3 Gráfico 3 ––––    Taxas de desemprego na Argentina Taxas de desemprego na Argentina Taxas de desemprego na Argentina Taxas de desemprego na Argentina dededede    1980 a 2013 (% da PEA)1980 a 2013 (% da PEA)1980 a 2013 (% da PEA)1980 a 2013 (% da PEA)    

 

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do INTERNATIONAL MONETARY FUND, 2014 b. 

 

Para todas as economias capitalistas, a    inflaçãoinflaçãoinflaçãoinflação – o aumento contínuo e 

generalizado de preços dos bens e serviços – é um fenômeno indesejado, pois a perda de 

poder de compra da moeda1 leva à instabilidade econômica. São diversos os problemas 

associados à inflação. O primeiro é que as perdas com a inflação não são distribuídas 

igualmente entre os agentes, com alguns ganhando e outros perdendo com o processo, já 

que existem aqueles que conseguem impor a elevação dos preços dos produtos que 

produzem e/ou revendem, ou dos serviços que prestam, e outros não. Por isso, o processo 

inflacionário é entendido por parte dos economistas como uma manifestação do conflito 

                                                 
1 À medida que os preços são elevados, compram-se menos mercadorias com uma mesma 
quantidade de dinheiro. 
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distributivo (LUQUE; VASCONCELLOS, 2004). Outro problema é que a inflação gera uma 

grande incerteza entre os agentes econômicos, o que dificulta que algumas transações 

sejam estabelecidas e diminui a atividade econômica (associando a inflação, assim, ao baixo 

crescimento econômico). 

Na América Latina, a inflação alta tem razões históricas e apresentou um momento 

agudo nos anos 1980,e é por isso há uma grande mobilização na região para que a inflação 

alta não se instaure novamente (LUQUE; VASCONCELLOS, 2004). Os gráficos 4 e 5 

ilustram a realidade inflacionária na Argentina. No gráfico 4, observa-se o surto inflacionário 

dos anos 1980 e início dos 1990 − quando a altíssima inflação do início dos anos 1980 

parece pequena frente ao salto observado no final da década, e a inflação pós-estabilização 

monetária (Plano Cavallo) parece nula.    

 

Gráfico 4 Gráfico 4 Gráfico 4 Gráfico 4 ––––    Taxas de inflação na Argentina Taxas de inflação na Argentina Taxas de inflação na Argentina Taxas de inflação na Argentina de 1980 a de 1980 a de 1980 a de 1980 a 2013 (% no ano 2013 (% no ano 2013 (% no ano 2013 (% no ano ––––    preços ao preços ao preços ao preços ao 

consumidor)consumidor)consumidor)consumidor)    

 

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do INTERNATIONAL MONETARY FUND, 2014 b. 

 

No Gráfico 5, observam-se taxas de inflação até mesmo negativas (deflação) nos 

anos 1990, em razão do relativo controle do processo inflacionário depois de 1992. Já a crise 

cambial de 2001 e 2002, por outro lado, esteve associada a um pico inflacionário, 

controlado nos anos posteriores. Credita-se o comportamento dos preços nos anos 1990 ao 

processo de abertura comercial e financeira, à valorização cambial e ao ambiente 
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internacional que favoreceu o financiamento internacional à Argentina (BATISTA, 2002). 

De forma semelhante, também é possível associar o pico inflacionário de 2001 e 2002 à 

forte desvalorização cambial, já que, quando são pagos mais pesos pela unidade da moeda 

estrangeira (de forma genérica, pelo dólar), todas as mercadorias importadas ficam mais 

caras, o que alimenta a alta da inflação. 

O período Kirchner marca o controle da inflação em patamares relativamente altos 

(entre 8 e 10% ao ano), sendo importante relatar a crescente preocupação dos economistas 

com a subavaliação dos índices oficiais de inflação no período recente. Foram criados 

índices extraoficiais de inflação por consultorias econômicas privadas, que apontariam uma 

elevação média dos preços pagos pelos argentinos mais acentuada que a apurada pelo 

Instituto Nacional de Estadística y Censos – INDEC, órgão oficial de elaboração e divulgação 

de estatísticas econômicas e sociais da Argentina, tal como o IBGE no Brasil – para os anos 

mais recentes, pós-crise de 2008 (ver notícia 3 no anexo).    

 

Gráfico 5 Gráfico 5 Gráfico 5 Gráfico 5 ––––    Taxas de inflação argentina de 1992 a 2013 (% no ano Taxas de inflação argentina de 1992 a 2013 (% no ano Taxas de inflação argentina de 1992 a 2013 (% no ano Taxas de inflação argentina de 1992 a 2013 (% no ano ––––    preços ao preços ao preços ao preços ao 

consumidor)consumidor)consumidor)consumidor)    

 

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do INTERNATIONAL MONETARY FUND, 2014 b. 

 

A dívida pública brutadívida pública brutadívida pública brutadívida pública bruta refere-se à dívida total de responsabilidade do governo 

federal, dos governos estaduais e municipais junto ao setor privado, ao setor público 

financeiro e ao resto do mundo, ou seja, abrange a dívida contraída pelo setor público tanto 
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no país – dívida interna –, como no exterior – dívida externa (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 

2014 b). As estatísticas de evolução do gasto e do endividamento público são muito 

observadas pelos economistas, sobretudo quando há um problema monetário no país, uma 

vez que é o Estado que pode emitir a moeda doméstica e realizar gastos utilizando esse 

recurso. Assim, os economistas mais convencionais, chamados ortodoxos, associam 

diretamente a inflação ao gasto e ao endividamento público, já que, para continuar elevando 

seus gastos, o Estado emitiria mais moeda, e essa maior quantidade no mercado causaria a 

elevação generalizada dos preços dos bens e dos serviços – a inflação (LUQUE; 

VASCONCELLOS, 2004). Assim, para esses economistas, a inflação seria decorrente do 

conflito distributivo entre o setor público e o privado. 

O gráfico 6 mostra a evolução da dívida pública argentina em relação ao PIB do país. 

Essa dívida, ao invés de aumentar, diminuiu no período Kirchner. O crescimento econômico 

desse período favoreceu a alta arrecadação de impostos, o que possibilitou o governo a 

assumir maiores gastos sociais e setoriais sem ocorrer elevação da dívida pública (o 

financiamento dos gastos se deu com a arrecadação de impostos). É claro que o 

crescimento econômico mais baixo a partir de 2011 pode problematizar o fechamento das 

contas públicas argentinas, uma vez que o crescimento das receitas com impostos pode não 

acompanhar a elevação das despesas, mas isso ainda não se colocou, e há espaço para a 

ampliação do endividamento público. 

As críticas aos gastos públicos excessivos na Argentina, assim, podem ser uma 

manifestação do conflito distributivo mais amplo − entre segmentos do setor privado, já que 

este, para parte dos economistas, não deve ser considerado homogêneo. Enquanto a 

arrecadação de impostos financiava os gastos sociais e as políticas setoriais do governo 

Kirchner, as críticas ao gasto público eram mais suaves; em ambiente de crescimento 

econômico (e de arrecadação de impostos) mais contido, a parcela da sociedade que não se 

sente beneficiada por aqueles gastos eleva o tom das críticas. 

A tentativa de segmentos do setor privado de se defender ou mesmo ganhar (ainda 

que temporariamente) com o processo inflacionário fica evidente em notícias 

contemporâneas do país. A notícia 4 (vide anexo) mostra, por exemplo, a preocupação das 

empresas multinacionais de repassar a elevação da cotação do dólar (desvalorização 

cambial) aos preços dos seus produtos fabricados e vendidos na América Latina, mesmo 

que os custos em moeda local (no caso, em pesos argentinos) não tenham necessariamente 

subido na mesma proporção que o preço da moeda estrangeira (elevação da taxa de 
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câmbio). A notícia 5 mostra como os agricultores preferem estocar os produtos agrícolas a 

vendê-los (esperando fazê-lo em um momento mais adequado para eles), causando pressão 

nos preços dos alimentos no mercado argentino e retardando o ingresso de pagamentos 

pelas exportações desses bens. Os reajustes salariais desejados pelos trabalhadores, como 

retratam as notícias 1 e 2, também podem vir a alimentar a inflação se os empresários 

repassarem o aumento dos custos aos preços dos seus produtos. Assim, estes são exemplos 

de interesses de grupos do setor privado que podem alimentar a inflação, sem estar 

diretamente ligados ao gasto público. 

 

 Gráfico 6 Gráfico 6 Gráfico 6 Gráfico 6 ––––    Dívida Dívida Dívida Dívida pública bruta pública bruta pública bruta pública bruta da Argentina de 1993 ada Argentina de 1993 ada Argentina de 1993 ada Argentina de 1993 a    2013 (como % do PIB)2013 (como % do PIB)2013 (como % do PIB)2013 (como % do PIB)    

 

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do INTERNATIONAL MONETARY FUND, 2014 b. 

 

Os dados até aqui apresentados dizem respeito ao desempenho econômico interno 

da economia argentina, e os que seguem são relativos à relação da economia argentina com 

o resto do mundo. Quando esses dados são apresentados, os economistas dizem que estão 

analisando o setor externosetor externosetor externosetor externo da economia. 

O gráfico 7 apresenta a evolução das exportações e importações de bens argentinas 

e permite visualizar a evolução da balança comercialbalança comercialbalança comercialbalança comercial do país. O saldo dessa balança é 

superavitáriosuperavitáriosuperavitáriosuperavitário quando as exportações superam as importações (com o país tendo um saldo 

positivo de divisas, resultante dos pagamentos líquidos dos estrangeiros pelas mercadorias 

compradas), ou deficdeficdeficdeficitárioitárioitárioitário, quando os gastos com as importações superam os 
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recebimentos pelas exportações (havendo saída líquida de moeda estrangeira para realizar 

esses pagamentos). Conforme os dados do gráfico 6, os gastos com as importações 

superaram as receitas com as exportações ao longo de quase toda a década de 1990, com 

os superávits aparecendo apenas depois da forte desvalorização cambial ocorrida no início 

dos anos 2000. Desde então, a economia argentina ampliou tanto o valor exportado quanto 

importado de bens, mantendo o saldo positivo da balança comercial (superávits 

comerciais). Julga-se importante observar, entretanto, a composição dessas exportações e 

importações para que se faça uma análise qualitativa desses ganhos em relação ao resto do 

mundo. 

 

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 7777    ––––    ComComComComércio ércio ércio ércio exterior de bens exterior de bens exterior de bens exterior de bens da Argentina da Argentina da Argentina da Argentina dededede    1992 a 2013 (US$ milhões)1992 a 2013 (US$ milhões)1992 a 2013 (US$ milhões)1992 a 2013 (US$ milhões)    

 

Fonte: Elaboração própria, com base em INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS, 2014. 

 

O gráfico 8 apresenta a evolução e a composição das exportações argentinas de 

1995 a 2012. Observa-se o crescimento do valor exportado (de 15 bilhões para mais de 50 

bilhões de dólares), mas em um padrão que revela a herança de uma economia periférica 

exportadora (conceito aprofundado mais adiante), em que a predominância das 

commodities se mantém ao longo do tempo. 

Nesse movimento, é importante registrar que houve, a partir de 2002 (conforme se 

verifica pelo gráfico12), o aumento dos preços das commodities, o que favoreceu a economia 

argentina. Porém, assinala-se também que historicamente tais preços oscilam muito e que a 
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produção desses bens requer pouca tecnologia e gera pouco emprego de mão de obra 

qualificada − os seja, são bens de menor valor agregado − pouco favorecendo o 

desenvolvimento em grande proporção das economias que os produzem (PAULANI, 2007). 

 

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 8888    ––––    Exportações de Exportações de Exportações de Exportações de bbbbens da Argentina em anos selecionados (US$ milhões)ens da Argentina em anos selecionados (US$ milhões)ens da Argentina em anos selecionados (US$ milhões)ens da Argentina em anos selecionados (US$ milhões)    

 

Fonte: Elaboração própria, com base em UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND 

DEVELOPMENT, 2014. 

 

Quando o objeto de análise passa a ser as compras do exterior (as importações), o 

quadro claramente se inverte, de acordo com o esperado para economias periféricas. 

Observa-se, a partir do gráfico 9, a forte predominância das importações de bens 

industrializados (manufaturados) por parte da economia argentina − com uma ligeira 

redução da participação no total importado pelo país de 87% para 80% entre 2005 e 2012. 

Isso pode demonstrar um esforço do país em produzir internamente alguns dos bens 

manufaturados presentes em sua pauta de importação, o que é benéfico para o país, se se 

considerar que esses bens têm mais tecnologia incorporada e a sua oscilação de preços é 

menor no tempo. 
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Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 9999    ––––    Importações de Importações de Importações de Importações de bbbbens pela Argentina em anos selecionados (US$ milhões)ens pela Argentina em anos selecionados (US$ milhões)ens pela Argentina em anos selecionados (US$ milhões)ens pela Argentina em anos selecionados (US$ milhões)    

 

Fonte: Elaboração própria, com base em UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND 

DEVELOPMENT, 2014. 

 

O comércio de bens com o resto do mundo registrado na balança comercial, embora 

importante, é apenas um dos diversos tipos transações econômicas que o país faz com os 

seus parceiros internacionais. O gráfico 10 amplia o panorama externo argentino, ao agregar 

outras transações. 

As transações correntestransações correntestransações correntestransações correntes envolvem, além das trocas de bens (balança comercial), 

as de serviços (como transportes, viagens internacionais, seguros, serviços financeiros, 

entre outros) e os pagamentos e transferências de rendas entre países (por exemplo, as 

remessas de lucros de empresas multinacionais ou pagamento de juros a investidores 

estrangeiros). A conta capital e financeiraconta capital e financeiraconta capital e financeiraconta capital e financeira,,,, por sua vez, inclui diversas subcontas relativas 

à movimentação de diferentes tipos de financiamentos de estrangeiros feitos na Argentina e 

feitos por argentinos no exterior (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2014 a). Assim, o balanço balanço balanço balanço 

de pagamentosde pagamentosde pagamentosde pagamentos registra a totalidade das transações econômicas entre o país e o resto do 

mundo no período delimitado (PAULANI, 2007). A partir do resultado do balanço, é 

possível saber se o montante de recursos recebidos superou ou foi menor que o remetido 

para o resto do mundo, configurando situações de superávit e déficit, respectivamente − e 

tais recursos são denominados em moeda aceita internacionalmente, como o dólar ou euro, 

por exemplo. 
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Com base nos fluxos apresentados no gráfico 10 observa-se que a economia 

argentina teve saldo positivo no balanço de pagamentos de 1992 a 1999, com base nos 

financiamentos externos (conta capital e financeira); e de 2003 a 2010, com base nas 

transações correntes (especialmente puxados pela balança comercial), quando há uma 

inflexão desse panorama externo positivo. 

Os governos Kirchner, assim, não encontraram problemas de balanço de 

pagamentos até 2010, embora, em grande parte, o superávit comercial decorresse do 

cenário externo favorável para a venda de commodities – compensando, assim, os resultados 

erráticos na conta capital e financeira. 

 

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 11110000    ––––    Transações correTransações correTransações correTransações correntes, conta capital e financeira e o resultado do balanço ntes, conta capital e financeira e o resultado do balanço ntes, conta capital e financeira e o resultado do balanço ntes, conta capital e financeira e o resultado do balanço 

de pagamentos na Argentina de 1992 a 2013 (US$ milhões)de pagamentos na Argentina de 1992 a 2013 (US$ milhões)de pagamentos na Argentina de 1992 a 2013 (US$ milhões)de pagamentos na Argentina de 1992 a 2013 (US$ milhões)    

 

Fonte: Elaboração própria, com base em INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS, 2014. 

 

O resultado do balanço de pagamentos expressa a variação das reservas reservas reservas reservas 

internacionais,internacionais,internacionais,internacionais, que conferem ao país certa segurança financeira, já que, em situações de 

déficit, o país conta com o dinheiro acumulado anteriormente para saldar as transações 

econômicas em curso. As reservas internacionais são constituídas, basicamente, por ativos 

denominados em moeda estrangeira (aquelas aceitas internacionalmente), facilmente 

conversíveis em dinheiro (meio de pagamento imediato), como depósitos em bancos e 

títulos públicos (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2014 b). 
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As reservas acumuladas durante o período Kirchner foram crescentes, chegando a 

US$52,2 bilhões em 2010. Entretanto, a mudança do cenário internacional causou uma 

célere perda de moeda estrangeira pela economia argentina, sendo um dos principais 

elementos agravantes da atual crise econômica do país. 

 

Gráfico 1Gráfico 1Gráfico 1Gráfico 11111    ––––    Reservas Reservas Reservas Reservas iiiinternacionais da Argentina de 1992 a 2013 (US$ milhões)nternacionais da Argentina de 1992 a 2013 (US$ milhões)nternacionais da Argentina de 1992 a 2013 (US$ milhões)nternacionais da Argentina de 1992 a 2013 (US$ milhões)    

 

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do INTERNATIONAL MONETARY FUND, 2014 a. 

 

Outra variável que diz respeito às transações econômicas de um país com o resto do 

mundo é a taxa de câmbiotaxa de câmbiotaxa de câmbiotaxa de câmbio, que estabelece o preço, em moeda nacional, de uma unidade da 

moeda estrangeira (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2014 b). Essa taxa pode ser fixafixafixafixa, se o 

governo do país assim o determinar e tiver meios para garantir todos os pagamentos em 

moeda estrangeira2; ou, também segundo a determinação do governo, pode flutuarflutuarflutuarflutuar 

conforme as entradas e saídas de moeda estrangeira. Havendo flutuação, quando há mais 

entrada do que saída de moeda estrangeira no país (balanço de pagamentos superavitáriosuperavitáriosuperavitáriosuperavitário), 

tende-se a pagar menos pela moeda estrangeira, havendo queda da taxa de câmbio (com 

uma situação de valorização da moeda doméstica). Quando ocorre o inverso, com saída 

líquida de moeda estrangeira do país, tende-se a pagar mais por ela, havendo elevação da 

                                                 
2 Ou seja, reservas internacionais o suficiente para cobrir todos os pagamentos que o setor público e 
privado desejam/necessitam fazer em moeda estrangeira. 
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taxa de câmbio (com uma situação de desvalorização da moeda local). Essa flutuação 

também pode ser limitada por ações do governo. 

Quando a moeda local se valoriza no tempo, há um incentivo ao aumento das 

importações, já que serão necessárias menos moeda nacional (no caso do argentino, pesos) 

para comprar a mesma mercadoria3 importada; mas a valorização inibe as exportações, já 

que o exportador receberá menos pesos pela mercadoria que é vendida em dólares4. Assim, 

a desvalorização da moeda doméstica favorece o exportador, já que ele receberá mais pesos 

pela mercadoria vendida em dólares. 

O gráfico 12 apresenta a evolução da taxa de câmbio do peso por dólar de 1991 a 

2014. Inicialmente, observa-se a rigidez da taxa no período da paridade (1991-2001), 

quando a cotação da moeda estrangeira se manteve estável graças à intervenção do Banco 

Central. Como ilustrado pelos gráficos 10 e 11, foi impossível manter aquela paridade com a 

baixíssima reserva de moeda estrangeira no país. Observa-se no gráfico 12 que, após a forte 

desvalorização de 2002, houve relativa estabilidade da taxa cambial até a crise 

internacional de 2008, quando foi aberta a tendência de desvalorização, que se acelerou a 

partir de 2011 e disparou em 2014. 

Essa tendência tem relação com a mudança no quadro internacional, que se refletiu 

na queda das reservas internacionais argentinas a partir de 2011 (vide gráfico 10). O 

governo argentino vem procurando recuperar a capacidade de tomar financiamentos no 

exterior para ter maior ingresso de moeda estrangeira no país, mas a renegociação de parte 

da dívida externa argentina em 2001 se arrasta até os dias de hoje e tem colocado o país em 

uma situação alarmante, como ilustra a notícia 6 do anexo. 

A questão cambial está ligada à da inflação, por aquela taxa influenciar na formação 

dos preços dos produtos importados – bens de consumo duráveis, não duráveis e bens de 

produção. A conexão entre a inflação, o nível de atividade econômica, o desemprego e a 

justiça social também foi explorada ao longo do estudo. Assim, parte importante da solução 

                                                 
3 Por exemplo, para uma mercadoria que, no mercado internacional, custa um dólar, se a taxa de 
cambio deixar de ser de 2 pesos por dólar para ser de 1,80 peso por dólar, essa mercadoria terá, em 
pesos, um preço menor no mercado argentino − o público poderá comprá-la não por 2, mas por 1,8 
peso. 
4 Na mesma situação de valorização do peso, em que a taxa de câmbio deixa de ser de 2 pesos por 
dólar para ser de 1,80 peso por dólar, o exportador que vende a sua mercadoria por um dólar vai 
deixar de receber 2 pesos por ela para receber 1,80 unidade daquela moeda, independentemente do 
custo de produção da mercadoria, o que pode inviabilizar a venda ao mercado internacional. 
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dos problemas conjunturais argentinos passa pela reformulação urgente das suas relações 

econômicas externas, o que, a julgar pelo teor da notícia 6, trará dias difíceis ao país. 

 

    Gráfico 1Gráfico 1Gráfico 1Gráfico 12222    ––––    Taxa de Taxa de Taxa de Taxa de câmbio nominal da Argentina de jan./1991 a jan./2014. câmbio nominal da Argentina de jan./1991 a jan./2014. câmbio nominal da Argentina de jan./1991 a jan./2014. câmbio nominal da Argentina de jan./1991 a jan./2014. 

(Pesos/US$ 1,00, cotação de final de mês)(Pesos/US$ 1,00, cotação de final de mês)(Pesos/US$ 1,00, cotação de final de mês)(Pesos/US$ 1,00, cotação de final de mês)    

 

Fonte: Elaboração própria, com base em BANCO CENTRAL DO BRASIL/SGS, 2014 c. 

 

Vale apresentar, ainda, a cotação internacional das commodities agrícolas e 

metálicas que têm peso na pauta de exportação argentina. A Argentina aproveitou o bom 

momento pelo qual o mercado de commodities passava e conseguiu acumular divisas. 

Entretanto, pelas características desses produtos, que apresentam preços mais voláteis, a 

sua evolução no tempo tende a ser menos favorável que a dos produtos manufaturados. 

Assim, vender commodities e comprar bens manufaturados pode significar que, ao longo do 

tempo, o esforço do país para manter o equilíbrio externo tenha que ser cada vez maior, já 

que precisará vender cada vez mais produtos relativamente baratos para comprar os 

produtos que vão encarecendo com o passar do tempo. 

 

 

 

 

jan/14:

$7,89/ US$ 1,00

$ 0,00

$ 1,00

$ 2,00

$ 3,00

$ 4,00

$ 5,00

$ 6,00

$ 7,00

$ 8,00

$ 9,00

P
e

so
s 

A
rg

e
n

ti
n

o
s 

p
o

r u
n

id
ad

e
 d

e
 d

ó
la

r



 

 

19 

 

Gráfico 1Gráfico 1Gráfico 1Gráfico 13333    ––––    Cotação internacional das Cotação internacional das Cotação internacional das Cotação internacional das commoditiescommoditiescommoditiescommodities    de 1980 a 2013 (número índice, de 1980 a 2013 (número índice, de 1980 a 2013 (número índice, de 1980 a 2013 (número índice, 

2005:100)2005:100)2005:100)2005:100)    

 

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do INTERNATIONAL MONETARY FUND, 2014 b. 

    

No gráfico 14, é apresentada outra variável macroeconômica fundamental para a 

análise econômica: a taxa de juros.taxa de juros.taxa de juros.taxa de juros. Ali é apresentada a taxa de juros de depósito argentina, 

de 1992 a 2012, que é a taxa paga pelos bancos comerciais (ou similares) para depósitos à 

vista, a prazo ou em poupança (WORLD BANK, 2014). Os termos e as condições associadas 

a essas taxas diferem em cada país, o que limita a possibilidade de comparação entre eles − 

mas aqui é uma importante referência para observar sua tendência no tempo. O gráfico 14 

traz também a inflação média registrada ano a ano ao longo do período. 

Embora a taxa apresentada seja referência para os juros pagos no país, aparentando 

ter impactos apenas nas aplicações financeiras dos argentinos, ela também é referência 

para a remuneração paga ao capital estrangeiro, que por ventura resolve aplicar recursos na 

região − sendo importantíssima para os resultados da conta capital e financeira do balanço 

de pagamentos. Assim, quando o governo estimula a alta da taxa de juros no país, pode 

tanto estar buscando conter a elevação dos preços das mercadorias comercializadas dentro 

da Argentina (isto é, conter a inflação), acreditando que os argentinos preferirão fazer 

aplicações financeiras a comprar bens e serviços, diminuindo a força dos empresários para 

reajustar os preços das mercadorias, como pode estar em busca da aplicação de 

estrangeiros, pagando juros mais altos em relação aos que esses investidores obteriam em 

2002

2011

0

50

100

150

200

250

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

2
0

0
5

 : 
1

0
0

Commodities agrícolas Commodities  metálicas



 

 

20 

 

outros mercados. Assim, a elevação dos juros faz a economia crescer menos (o que pode ser 

desejável    sesesese o crescimento da economia for o fator responsável pela aceleração da inflação) 

e atrai a aplicação de capital estrangeiro no país, o que aumenta a disponibilidade de moeda 

forte. 

Observa-se, no gráfico 14, que, nos anos 1990, as taxas de juros na Argentina foram 

persistentemente mais altas que a inflação, sugerindo uma alta remuneração das aplicações 

financeiras, descontada a inflação. Segundo as associações feitas anteriormente, essa 

situação está combinada a uma forte atração de capital estrangeiro − o que se relaciona à 

conta capital e financeira positiva apresentada no gráfico 10 − e a um crescimento 

econômico relativamente baixo e alto desemprego − observáveis nos gráficos 1 e 3, 

especialmente para a segunda metade da década. 

Nos anos 2000, passada a crise cambial de 2002 e já no período Kirchner, 

observam-se juros mais baixos − embora essa taxa seja apenas uma referência, pois, em 

alguns períodos, os juros foram menores até mesmo que a inflação registrada. Essa situação 

também encontra conexão com a menor atração de capital estrangeiro (gráfico 10) e maior 

crescimento econômico (gráficos 1 e 3). 

 

Gráfico 1Gráfico 1Gráfico 1Gráfico 14444    ----    Taxa de juros e inflação anual da ArgentinaTaxa de juros e inflação anual da ArgentinaTaxa de juros e inflação anual da ArgentinaTaxa de juros e inflação anual da Argentina    de 1992 a 2012 (%)de 1992 a 2012 (%)de 1992 a 2012 (%)de 1992 a 2012 (%)    

 

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do INTERNATIONAL MONETARY FUND, 2014 b. 
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Assim, a maior parte do período Kirchner (2003-dias atuais) é marcada por uma 

forte expansão econômica, com o equilíbrio externo alcançado pela expansão das vendas de 

mercadorias ao exterior (transações correntes superavitárias) e não pela atração de 

capitais. A delicada situação econômica atual decorre do fim desse equilíbrio, em que há 

menor crescimento econômico, menor venda externa de commodities, maior dificuldade 

para atrair capitais (para substituir a entrada de divisas pelo comércio internacional), perda 

de reservas internacionais, desvalorização cambial e aceleração da inflação. Essa é a 

situação a que este comitê está exposto. 
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ALGUNS CONCEITOS UTILIZADOS NO ESTUDO DO ALGUNS CONCEITOS UTILIZADOS NO ESTUDO DO ALGUNS CONCEITOS UTILIZADOS NO ESTUDO DO ALGUNS CONCEITOS UTILIZADOS NO ESTUDO DO 

DESENVOLVIMENDESENVOLVIMENDESENVOLVIMENDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E, EM ESPECÍFICO, DO TO ECONÔMICO E, EM ESPECÍFICO, DO TO ECONÔMICO E, EM ESPECÍFICO, DO TO ECONÔMICO E, EM ESPECÍFICO, DO 

DESENVOLVIMENTO LATINODESENVOLVIMENTO LATINODESENVOLVIMENTO LATINODESENVOLVIMENTO LATINO----AMERICANOAMERICANOAMERICANOAMERICANO    

 

Nos guias de estudo deste comitê, procurou-se aliar informações conjunturais e 

estruturais, mas, em momento algum, foi apontado o que significariam esses diferentes 

pontos de vista. “O problema da economia, conjuntural ou estrutural, passa por discutir qual 

o ator social e político que constrói essa perspectiva. Não é possível pensar de forma 

prospectiva, se não houver coletivo imaginário social do que se pretende construir” 

(GAMBINA, 2010). A análise conjunturalanálise conjunturalanálise conjunturalanálise conjuntural    seria, segundo Vasco e Cruz (2000), a 

capacidade de explicar um dado, de enunciar seus princípios subjacentes e esclarecer seu 

alcance, implicações e pressupostos, ou seja, é uma análise feita a partir de um dado obtido. 

Já a análisanálisanálisanálise estruturale estruturale estruturale estrutural é mais profunda, buscando-se, na formação da economia, a causa 

dos problemas analisados. Pode-se tomar como ilustração: 

Para a Argentina, 2011 será marcado por eleições gerais em plena crise 
econômica mundial. Isso significa que será preciso discutir a política de 
recursos e preços, sublinhada pelo cenário preocupante da inflação, com 
impacto forte sobre os produtos alimentícios. 

(...) Isso supõe um movimento de alta e uma projeção preocupantes para 
2011 – com a possibilidade de conflitos sociais em ano eleitoral –, que o 
governo tenta moderar, incentivando um pacto social entre empregadores 
e sindicatos, no qual “os executivos cedam no que concerne a salários, e 
os sindicalistas, no que diz respeito a preços”. 

Mas, indo mais além dos elementos conjunturais, o problema da inflação 
deve-se a um dado da estrutura econômica argentina: a desigualdade na 
apropriação da renda e da riqueza da população (GAMBINA, 2010, grifos 
nossos). 

Também se julga importante apresentar, em termos teóricos, a distinção entre 

países centraispaíses centraispaíses centraispaíses centrais e países periféricospaíses periféricospaíses periféricospaíses periféricos. Essa nomenclatura é encontrada em diversos estudos 

da chamada teoria crítica das relações internacionais e, por vezes, é usada como correlata a 

outros termos, como “países desenvolvidos” e “países em desenvolvimento”, por exemplo, o 

que é um equívoco. 

No período entre 1945 e 1970, surgiu a Teoria da Modernização, que afirma haver 

etapas evolutivas no processo econômico dos países. A ideia dessa teoria, criada a partir de 

estudiosos dos países desenvolvidos, é de um progresso econômico individual, em que um 



 

 

24 

 

país evolui por seus próprios méritos, mas, se ele não o faz, a culpa também é somente dele 

(MARIUTTI, 2004, p. 90). 

Em 1968, surgiu a Teoria do Sistema Mundo, uma teoria crítica à visão individualista 

da Teoria da Modernização, lançando mão de uma interpretação de funcionamento 

conjunto (mundial) das economias capitalistas. As perguntas colocadas por essa teoria são: 

será que a “evolução” econômica dos países não tem também fatores exógenos? Existem 

poucos países que são considerados “desenvolvidos”, enquanto a grande maioria está em 

um patamar de desenvolvimento bem mais baixo − será que essa configuração é apenas o 

mérito dos primeiros ou existe alguma outra explicação para a desigualdade? 

Ao criticar a teoria “das etapas evolutivas”, os teóricos defensores do Sistema 

Mundo passaram a utilizar a terminologia países centrais e países periféricos para analisar a 

inserção histórica dos países no capitalismo mundial. Quanto aos conceitos de países 

centrais e países periféricos, de acordo com Cardoso de Mello (1997), 

(...) se poderia definir o Centro capitalista por três tipos de controles: o 
primeiro deles se exerceria sobre o processo de inovação tecnológica, o 
que supõe formas de organização capitalista nas quais estaria encarnado 
o poder financeiro; o segundo concerne à moeda e à finança 
internacionalizada, o que, por sua vez, pressupõe o poder industrial; o 
terceiro diz respeito ao poder político-militar, em última instância, o 
controle das armas. (...) Quanto à configuração da Periferia 
subdesenvolvida, podemos dizer então que ela é o resultado de uma 
forma particular de expansão do Centro capitalista, que ela decorre, 
portanto, do encontro do Centro com sociedades em que predominavam 
relações sociais e de produção “arcaicas”. Três elementos caracterizam a 
Periferia subdesenvolvida: a natureza dinamicamente dependente do 
sistema produtivo; a fragilidade monetária e financeira externa; a 
subordinação político-militar. (CARDOSO DE MELLO, 1997, pp. 16;18). 

Assim, nota-se que os países centrais não o são por mérito próprio e os periféricos 

não o são por falta de mérito. Por meio de uma análise histórica, essa perspectiva deixa 

claro que o posicionamento atual dos países como centrais ou periféricos é resultado de um 

longo desenrolar da história do capitalismo em escala mundial. Por isso, quando se utiliza a 

nomenclatura “países desenvolvidos”, “países em desenvolvimento” e “países 

subdesenvolvidos”, por outro lado, volta-se à Teoria da Modernização, já que se pressupõe 

que os últimos podem, se “se comportarem adequadamente”, chegar a ser considerados 

desenvolvidos. 
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Já o modelo de substituição de importaçõesmodelo de substituição de importaçõesmodelo de substituição de importaçõesmodelo de substituição de importações foi desenvolvido por estudiosos da 

Comissão Econômica das Nações Unidas para a América Latina das Nações Unidas 

(CEPAL), que tem como expoentes Maria da Conceição Tavares e Celso Furtado. 

Por meio desse modelo, esses teóricos analisaram o processo de industrialização de 

países da América Latina por esse caminho específico, o de substituir as importações. 

Entretanto, para que a CEPAL chegasse a essa análise, foi preciso estudar profundamente os 

antecedentes que levaram a essa substituição. 

A substituição de importações foi uma resposta ao que se chama de 

estrangulamento externo. Isso porque as economias latino-americanas nutriam um 

desequilíbrio externo muito grande, já que os produtos que esses países necessitavam 

importar (a saber, bens industrializados) tinham um valor muito mais elevado do que os 

produtos que exportavam (em grande maioria, produtos agrícolas) (FONSECA, 2003, pp. 

15-16). Nas palavras do autor: 

Segundo essa tese, o comércio internacional prejudicava os países 
especializados na exportação de produtos primários nas relações de troca 
com os países industriais, pois os preços relativos dos produtos primários 
não só caíam mais nas crises que os da indústria, como havia uma 
tendência de longo prazo ao barateamento relativo deles. Os países 
periféricos, portanto, apresentavam capacidade de importar declinante – 
o que ajuda a explicar o recorrente estrangulamento externo das 
economias latino-americanas (FONSECA, 2003, pp. 16-17). 

Com as crises que se sucederam, sobretudo na década de 1920 e 1930, o problema 

desse desequilíbrio apareceu de forma ainda mais grave. Isso porque as economias latino-

americanas que focavam em produzir produtos para a exportação não conseguiam gerar 

moeda estrangeira em volume suficiente para conseguir importar todos os produtos de que 

necessitavam, nem mesmo para pagar suas dívidas externas. 

Entretanto, observou-se que esse mesmo estrangulamento externo possibilitou 

àquelas economias escapar do modelo de estagnação e subdesenvolvimento. Isso porque, 

com o estrangulamento, os países latino-americanos não tinham mais a possibilidade de 

continuar importando a mesma quantidade e variedade de produtos. Vista a necessidade da 

população por produtos essenciais, começou a construção de pequenas indústrias de 

fabricação desses produtos e, desse modo, deu-se início à industrialização por substituição 

de importações (FONSECA, 2003, p. 18). 

Entretanto, é preciso pontuar que existem dois tipos de estrangulamento externo: o 

absoluto e o relativo. O estrangulamento externo absoluto acontece quando a capacidade 
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de importar é estagnada ou declinante. Já o estrangulamento externo relativo acontece 

quando essa capacidade aumenta, mas em percentual menor do que o aumento da renda da 

população (FONSECA, 2003, p. 18). 

Quando o estrangulamento externo é relativo, o país consegue se organizar 

minimamente para importar os produtos essenciais, como máquinas necessárias para 

produzir outros bens internamente, por exemplo. Entretanto, quando o estrangulamento é 

absoluto, o país enfrenta um sério problema, pois não consegue moeda estrangeira 

suficiente nem mesmo para a importação das máquinas necessárias para a constituição da 

indústria interna (FONSECA, 2003, p. 18). Por esse motivo, é possível concluir que o 

estrangulamento externo pode ser tanto o elemento que propicia o processo de 

industrialização por substituição de importações como o seu limite: 

Em resumo, o processo de substituição tem de ser contínuo, enquanto não 
se corrigirem as tendências díspares, que não se poderão corrigir caso se 
mantenha o presente módulo de intercâmbio. Realizadas umas 
substituições, sobrevém a necessidade de realizar outras, e cada vez 
surgem novos e crescentes obstáculos (PREBISCH, 1964, p. 87). 

Assim, embora o processo de substituição de importações se inicie nos setores de 

produção mais simples, é necessário que essa “necessidade de realizar outras substituições 

de importações” seja antevista pelo governo para que este consiga se organizar de modo 

que não haja um estrangulamento externo absoluto. Nas palavras de Tavares: 

É praticamente impossível que o processo de industrialização se dê da 
base para o vértice da pirâmide produtiva, isto é, partindo dos bens de 
consumo menos elaborados e progredindo lentamente até atingir os bens 

de capital. É necessário − para usar uma linguagem figurada − que o 
edifício seja construído em vários andares simultaneamente, mudando 
apenas o grau de concentração em cada um deles de período para período 
(TAVARES, 1972, p. 46). 

Desse modo, o processo de substituição de importações passa a ser responsável por 

grandes mudanças nas economias em que ele ocorre, gerando indústrias nos mais diversos 

setores, ampliando e diversificando a capacidade produtiva do país e, dessa forma, fazendo 

com que a atividade mais importante da economia passe a ser a indústria e não mais a 

agricultura. Isso permite uma diminuição do desequilíbrio externo, já que o país passa a 

importar menos e pode até mesmo exportar bens industrializados. 

Outro termo a qualificar seria o de neoliberalismoneoliberalismoneoliberalismoneoliberalismo.... O neoliberalismo teve um papel 

muito importante na elaboração de políticas do governo argentino, sobretudo durante a 

década de 1990. Cabe, então, explicar mais claramente o que são as ideias neoliberais. 



 

 

27 

 

A partir da década de 1970, a corrente neoliberal começou a ganhar destaque 

mediante a crise econômica internacional − tendo como origem principal os Estados Unidos 

e a Inglaterra, propagando-se entre as economias capitalistas, chegando com força à 

América Latina e, consequentemente, à Argentina, nos anos 1990. O neoliberalismo 

apareceu como uma visão de mundo que defende a liberdade − no sentido da liberdade 

individual −, tornando-a o valor central da civilização. Para os neoliberais, a consolidação do 

bem-estar era uma expressão da liberdade pessoal, e o Estado deveria ter o papel apenas de 

garantir essa liberdade. Disso deriva o fato de que ele tem de defender apenas os contratos 

e a propriedade privada (HARVEY, 2008, p.15). 

Uma síntese bastante clara do neoliberalismo é feita por Harvey (2008): 

O neoliberalismo é em primeiro lugar uma teoria das práticas político-
econômicas que propõe que o bem-estar humano pode ser mais bem 
promovido liberando-se a liberdade e as capacidades empreendedoras 
individuais no âmbito de uma estrutura institucional caracterizada por 
sólidos direitos a propriedade privada, livres mercados e livre comércio. O 
papel do Estado é criar e preservar uma estrutura institucional apropriada 
a essas práticas [...] (HARVEY, 2008, p.12). 

Nesse ambiente, quanto maior a intervenção do Estado, menor seria o espaço para o 

desenvolvimento do livre mercado e da liberdade individual. Assim, não é difícil perceber 

que governos neoliberais jamais concordariam com a interpretação centro-periferia, assim 

como criticam políticas de desenvolvimento econômico. 

Entretanto, na prática, o neoliberalismo causou o desmonte dos direitos sociais que 

já haviam sido conseguidos pelos trabalhadores para, com isso, garantir o poder das elites 

financeiras internacionais. O caso da Inglaterra (como vimos, um dos países pioneiros em 

implantar o neoliberalismo) é emblemático: para tentar conter o desemprego, o governo de 

Margaret Thatcher optou pela desregulamentação dos salários e do mercado de trabalho, 

medida combinada com políticas de enfraquecimento das organizações coletivas, como os 

sindicatos, por exemplo. Simultaneamente, políticas de liberalização financeira foram 

adotadas, o que deu maior poder ao capital financeiro internacional (HARVEY, 2008). 

Julga-se importante, por fim, fazer referência ao regionalismo existente na América 

do Sul. No caso argentino, o país é membro-fundador do Mercado Comum do Sul 

((((MERCOSULMERCOSULMERCOSULMERCOSUL),),),), um bloco econômico criado em 1991 por Argentina, Brasil, Uruguai e 

Paraguai, com o intento de promover uma maior integração sub-regional. Nesse contexto, 

tendo a abertura comercial entre os países-membros como uma das bases do bloco, o 
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comércio entre Argentina e Brasil, por exemplo, saltou de maneira significativa, 

quintuplicando de 1991 para 1997 (KAN, 2011, pp. 81-82). 

Parece contraditório que, na mesma década em que o neoliberalismo tornou-se a 

ideologia preponderante, o regionalismo também tenha avançado na região. Entretanto, 

para Gonçalves et al. (1998), tal contradição não existia. O regionalismo, naquele contexto, 

não necessariamente feria as ideias de livre mercado, mas significava um second best (isto é, 

a segunda melhor opção), uma vez que o privilégio da eliminação de impostos de 

importação entre os parceiros do bloco poderia ser um primeiro passo para que se chegasse 

ao livre comércio com todos os demais países. 

No período de 1999 até 2002, houve um afastamento entre o Brasil e a Argentina, 

que estavam envoltos em um ambiente internacional fortemente desfavorável e com suas 

próprias crises cambiais. A Argentina se voltou para as relações com os Estados Unidos, 

enquanto o Brasil retomava iniciativas regionais. Nesse período, o bloco passou por 

momentos de muitas tensões, chegando quase a entrar em colapso. Entretanto, a partir de 

2002, a eleição de governos nacionalistas de esquerda na Argentina e no Brasil favoreceu a 

reaproximação desses países e o fortalecimento do bloco. Nesse sentido, o documento que 

ficou conhecido como Consenso de Buenos Consenso de Buenos Consenso de Buenos Consenso de Buenos AiresAiresAiresAires    teve papel relevante para firmar uma 

parceria entre os dois países em diversos assuntos, como a dívida externa desses Estados e, 

além disso, o estabelecimento de uma aliança regional entre os países dando maior solidez 

ao MERCOSUL (KAN, 2011, pp. 82; 85-86). 

Já a União das Nações Sul-americanas (UNASUL) foi criada em 2004 com a 

liderança de Brasil e Venezuela, sob o nome, inicialmente, de Comunidade Sul-americana 

das Nações (CASA). Em 2008, o nome da organização foi mudado e ela passou a ter os 

doze países da América do Sul como Estados-membros. A UNASUL é uma organização 

intergovernamental, ou seja, uma organização com personalidade jurídica internacional que 

reúne países para tratar de interesses comuns em diversas áreas (SOARES FILHO, 2009, p. 

31). 

Como uma organização intergovernamental, a UNASUL tem como objetivo ser um 

espaço de articulação entre os diferentes povos dos países sul-americanos tanto no âmbito 

cultural e social, quanto no econômico e político. Com isso, a organização dá prioridade ao 

diálogo político e às políticas sociais, visando à paz e a segurança, além de atuar em outras 

áreas temáticas, como a eliminação da desigualdade socioeconômica e o fortalecimento da 

soberania e independência dos Estados (MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2014). 



 

 

29 

 

A UNASUL foi criada com base em um princípio divergente ao do neoliberalismo, 

pois se acredita que a ação dos Estados é importante para a busca do bem coletivo. Essa 

perspectiva diferenciada fez da UNASUL uma forte organização regional, mesmo que ainda 

apresente um histórico recente, atuando em situações diversas que envolvem países sul-

americanos: 

A UNASUL tem-se revelado um instrumento particularmente útil para a 
solução pacífica de controvérsias regionais e para o fortalecimento da 
proteção da democracia na América do Sul. Pouco após sua criação, a 
organização desempenhou importante papel mediador na solução da crise 
separatista do Pando, na Bolívia, em 2008. Em resposta à crise 
institucional ocorrida no Equador, em setembro de 2010, os chefes de 
Estado da UNASUL decidiram incorporar um Protocolo Adicional ao 
Tratado Constitutivo, no qual foram estabelecidas medidas concretas a 
serem adotadas pelos Estados-membros da UNASUL em situações de 
ruptura da ordem constitucional. O Protocolo foi adotado na Cúpula de 
Georgetown, em novembro de 2010 (MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES 
EXTERIORES, 2014). 

Em suma, a apresentação geral desses conceitos busca oferecer um panorama 

inicial de relações que influenciam a situação econômica argentina contemporânea. 
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POSIÇÃO DAS REPRESENTAÇÕESPOSIÇÃO DAS REPRESENTAÇÕESPOSIÇÃO DAS REPRESENTAÇÕESPOSIÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES    

    

Como forma de complementar a discussão da economia argentina, serão tratados, 

nesta sessão, dois pontos fundamentais: o histórico e as competências de cada Ministério 

neste contexto de situação social e econômica; e as atribuições pessoais de cada ministro. 

 

Ministro Jorge Capitanich Ministro Jorge Capitanich Ministro Jorge Capitanich Ministro Jorge Capitanich ––––    CCCChefe hefe hefe hefe de de de de gabinetegabinetegabinetegabinete    

Na atual conjuntura da Argentina, o chefe de gabinete terá uma das mais 

importantes funções, uma vez que é ele quem exerce a administração geral do país; autoriza 

decretos regulamentários de leis e, conjuntamente com outros ministros, decretos de 

necessidade, urgência e os que promulgam parcialmente leis; coordena a relação entre os 

Ministérios, a articulação entre os poderes Executivo e Legislativo e a relação entre 

províncias e municípios (REPUBLICA ARGENTINA, 1994; JEFATURA DE GABINETE DE 

MINISTROS, 2014). Ainda, deve direcionar a melhor forma de coordenação das políticas 

sociais nacionais, dos mecanismos de funcionamento das reuniões do gabinete e a 

efetividade organizativa da chefatura de gabinete (BARBOSA, 2010). 

O atual chefe de gabinete é Jorge Capitanich, contador público, formado na 

Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Nacional do Nordeste (UNNE), pós-

graduado em ciências da administração pela Universidade de Belgrano, mestre em 

economia e ciência política pela Escola Superior de Economia e Administração de Empresas 

(ESEADE) e em administração e políticas públicas pela Universidade de San Andrés. 

Capitanich também é governador em licença da província de Chaco, já foi senador nacional e 

integrou diversas comissões, como a de Sistemas, Meios de Comunicação e Liberdade de 

Expressão, Defesa Nacional, Coparticipação Federal de Impostos e Programa de Criação de 

Emprego Privado. Além disso, teve grande participação na área acadêmica como professor e 

organizador interino da Faculdade de Administração, Economia e Negócios (Universidade 

Nacional de Formosa). Teve grande participação política e várias produções bibliográficas, 

dentre elas: Investigação sobre a origem e natureza das crises provinciais5; Kirchnerismo. Desde 

as tensões estruturais até a construção do futuro6 e Mais Estado, melhor Estado. Princípios de 

                                                 
5 No original: “Investigación sobre el origen y naturaleza de las crisis provinciales” (tradução nossa). 
6 No original: “Kirchnerismo. Desde las tensiones estructurales hacia la construcción del futuro” 
(tradução nossa). 
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governo, desde a planificação e a ação, a comunicação com a sociedade7 (CAPITANICH, 2012). 

Suas obras expressam seu engajamento político e a proximidade com os governos Kirchner. 

 

Ministro Carlos Casamiquela Ministro Carlos Casamiquela Ministro Carlos Casamiquela Ministro Carlos Casamiquela ----    Ministério da AgrMinistério da AgrMinistério da AgrMinistério da Agricultura, Pecuária e Pescaicultura, Pecuária e Pescaicultura, Pecuária e Pescaicultura, Pecuária e Pesca    

O Ministério da Agricultura, Agropecuária e Pesca é responsável por propor e 

implementar uma política de desenvolvimento e regulamentação da pesca e da agricultura, 

bem como a industrialização, comercialização e transporte de seus produtos. Também está 

envolvido com a realização de acordos bilaterais e/ou multilaterais e a participação em 

negociações internacionais, visando a uma melhor gestão, conservação e gestão dos 

recursos, inclusive no exterior. O Ministério deve realizar estudos dos diversos fatores que 

afetam o desenvolvimento da produção de alimentos e do agronegócio, avaliar as 

tendências, tanto em âmbito doméstico como no exterior, propondo medidas de base global 

ou setorial que permitam aumentar essas atividades. Ademais, o Ministério é responsável 

por desenvolver e implementar programas para resolver os problemas dos produtores 

agrícolas, além de incentivar o desenvolvimento regional e territorial rural (REPÚBLICA 

ARGENTINA, 2009).    

Carlos Horacio Casamiquela é o atual ministro da Agricultura, Pecuária e Pesca. Ele 

é engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Nacional de La Plata e tem diploma em 

desenvolvimento econômico local pela Universidade Nacional de San Martín e pela 

Universidade Autônoma de Madrid. Foi presidente do Instituto Nacional de Tecnologia 

Agropecuária (INTA) e publicou mais de quinze trabalhos de pesquisa, dentre eles o Projeto 

de reestruturação da atividade frutícola argentina8 (SENASA, 2005). Tem como características 

de sua gestão ministerial a soberania alimentar, o incentivo a produtores de pequena e 

média escala, com o objetivo de agregar maior valor à produção local (INSTITUTO 

NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA, 2013). 

    

Ministro Lino Barañao Ministro Lino Barañao Ministro Lino Barañao Ministro Lino Barañao ----    Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação ProdutMinistério da Ciência, Tecnologia e Inovação ProdutMinistério da Ciência, Tecnologia e Inovação ProdutMinistério da Ciência, Tecnologia e Inovação Produtivaivaivaiva    

O Ministério tem como função contribuir, a partir da ciência, da tecnologia e da 

inovação produtiva, com o desenvolvimento econômico, social e cultural do país. O 

Ministério é responsável pelo desenvolvimento de políticas que aumentem a capacidade de 

resposta aos problemas produtivos e sociais, além de promover estímulos à divulgação de 

                                                 
7 No original: “Más estado, mejor estado. Principios y estrategias de Gobierno. Desde la planificación 
y la acción, a la comunicación con la sociedad” (tradução nossa). 
8 No original: “Proyecto de reestructuración de la actividad frutícola argentina” (tradução nossa). 
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resultados científicos e tecnológicos a fim de promover valor socioeconômico ao 

conhecimento produzido. O Ministério também coordena políticas de longo prazo nessas 

áreas e que são de interesses interministeriais (MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E 

INOVACION PRODUCTIVA, 2014 a).    

O atual ministro, José Lino S. Baranão, é doutor em química pela Universidade de 

Buenos Aires e tem uma extensa carreira como cientista e pesquisador dentro da Argentina 

e fora dela. Tem mais de sessenta publicações e recebeu vários prêmios em áreas diversas 

de pesquisa, dentre eles o Prêmio nação de ouro para a excelência na pesquisa agropecuária9. 

Em abril de 2014, durante o encontro do Banco de Desenvolvimento da América Latina, 

afirmou que “o conhecimento determina a riqueza das nações, e é nossa missão transformar 

esse conhecimento em riqueza, tanto em prosperidade quanto em soluções para os 

problemas das pessoas”10, traduzindo sua missão como cientista e ministro. Foi presidente 

da Agência Nacional de Promoção Científica e Tecnológica (MINISTERIO DE CIENCIA, 

TECNOLOGIA E INOVACION PRODUCTIVA, 2014 b). 

    

Ministra Teresa Parodi Ministra Teresa Parodi Ministra Teresa Parodi Ministra Teresa Parodi ----    Ministério da CulturaMinistério da CulturaMinistério da CulturaMinistério da Cultura    

O Ministério da Cultura é responsável por planejar, divulgar e promover atividades 

econômicas relacionadas à cultura e à produção e ao intercâmbio do conhecimento 

científico das industrias culturais. Há grande preocupação do Ministério em gerar emprego 

no setor, além de promover políticas de financiamento da atividade cultural tanto públicas 

quanto privadas (REPÚBLICA ARGENTINA, 2014). 

Teresa Parodi está à frente do Ministério da Cultura desde a sua criação, em maio 

de 2014. Ela é cantora e compositora argentina, compôs mais de 500 obras e ganhou 

diversos prêmios de reconhecimento nacional, como o Prêmio Consagração do Festival 

Nacional de Folclore de Cosquin11 (PARODI, 2014). Quando Parodi assumiu o cargo 

ministerial, declarou que desenvolveria “um ministério de portas abertas, com as mesmas 

                                                 
9 No original: “La Nación de Oro a la excelencia en la investigación agropecuaria” (tradução nossa). 
10 No original: “el conocimiento determina la riqueza de las naciones y que es nuestra misión convertir 
ese conocimiento en riqueza, en tanto prosperidad y soluciones para los problemas de la gente” 
(MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACION PRODUCTIVA, 2014 b, traduçao nossa). 
11 No original: “Premio Consagración del Festival Nacional de Folklore de Cosquín” (traduçao nossa). 
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políticas já existentes, mas aprofundadas para que seja mais visível a maravilhosa 

diversidade cultural que há na Argentina”12 (MINISTERIO DE CULTURA, 2014). 

 

Ministro Agustín Rossi Ministro Agustín Rossi Ministro Agustín Rossi Ministro Agustín Rossi ----    Ministério da DefesaMinistério da DefesaMinistério da DefesaMinistério da Defesa    

O Ministério da Defesa tem como principal competência a defesa da soberania 

nacional e as relações com as Forças Armadas. Dentre outras funções, o Ministério deve 

incentivar a retomada da capacidade de produção e investigação científica em defesa para, 

assim, estimular o desenvolvimento econômico e social e o progresso tecnológico, além de 

expandir o diálogo com a sociedade civil para que as políticas de defesa e a atuação das 

Forças Armadas tenham cada vez mais caráter de consenso (MINISTERIO DE DEFENSA, 

2013 a). 

Augustín Oscar Rossi é ministro da Defesa desde 2013. É engenheiro civil formado 

na Faculdade de Engenharia e Ciências Exatas da Universidade Nacional de Rosario. 

Participou da Revolução Peronista como militante, nos anos 1980, começou sua carreira 

política como presidente-conselheiro do Conselho Municipal de Rosário e ocupou alguns 

cargos públicos como deputado nacional entre 2005 e 2013 (MINISTERIO DE DEFESA, 2013 

b). 

     

Ministra Alicia Kirchner Ministra Alicia Kirchner Ministra Alicia Kirchner Ministra Alicia Kirchner ----    Ministério do Desenvolvimento SocialMinistério do Desenvolvimento SocialMinistério do Desenvolvimento SocialMinistério do Desenvolvimento Social    

O Ministério de Desenvolvimento Social tem a missão de pôr em prática políticas 

sociais que visem ao fortalecimento técnico, político e administrativo de mecanismos para a 

geração de emprego e promoção da famílias. Para promover o desenvolvimento social, o 

Ministério conta com Centros Integradores Comunitários, Centros de Referência, 

Promotores Territoriais, dentre outros (MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, 2013). 

Alicia Margarita Kirchner é irmã do ex-presiente Néstor Kirchner, foi nomeada 

ministra em 2006, é bacharel e doutora em serviços sociais, foi subsecretária de Promoção 

da Municipalidade de Santa Cruz, governadora de Santa Cruz e senadora nacional. Seus 

projetos acadêmicos e políticos são voltados à saúde, ao bem-estar, à educação, ao 

ambiente famíliar e aos problemas sociais comunitáros. Ela tem especialização em 

gerenciamento social, aperfeiçoamento docente, empresas e serviço social, markenting e 

psicossociologia da globalização (SENADO DE LA NACION ARGENTINA, 2014 b). 

                                                 
12 No original: “(…) un ministerio de puertas abiertas, con las mismas políticas que ya están, más 
profundizadas para que sea más visible la maravillosa diversidad cultural que hay en la Argentina” 
(MINISTERIO DE CULTURA, 2014, tradução nossa). 
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Ministro Axel Kicillof Ministro Axel Kicillof Ministro Axel Kicillof Ministro Axel Kicillof ----    Ministério da Economia e FinançasMinistério da Economia e FinançasMinistério da Economia e FinançasMinistério da Economia e Finanças    

O Ministério tem extrema importância neste gabinete, uma vez que é ele o 

responsável pelas políticas econômicas –incluídas aqui as políticas tributárias, cambiais, 

monetárias, fiscais. O Ministério também é encarregado de cuidar das finanças públicas e 

de fazer o acompanhamento e a execução do Orçamento Geral do país. Além disso, define 

as políticas salariais do setor público e as normas de negociação do setor privado, conduz as 

negociações financeiras e monetárias internacionais com as instituições internacionais e 

controla e executa a política comercial do país, sendo responsável pelas relações comerciais 

com o Mercosul e a Organização Mundial do Comércio (MINISTERIO DE ECONOMIA Y 

FINANZAS PUBLICAS, 2004 b). 

O atual ministro, Axel Kicillof, é licenciado e doutor em economia pela Universidade 

de Buenos Aires. Sua tese de doutorado é intitulada Fundamentos da Teoria Geral13, na qual 

abordou a teoria macroeconômica e a teoria monetária. A tese foi publicada por várias 

editoras argentinas e espanholas. O ministro Kicillof também tem outras publicações 

acadêmicas de caráter heterodoxo, como De Smith a Keynes: sete lições de história do 

pensamento econômico. Uma análise das obras originais14. Ocupou cargos públicos como 

secretário de Política Econômica e Planificação do Desenvolvimento do Ministério de 

Economia e Finanças e foi assessor econômico de diversas agremiações (MINISTERIO DE 

ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, 2004 a). 

    

Ministro Alberto Sileton Ministro Alberto Sileton Ministro Alberto Sileton Ministro Alberto Sileton ----    Ministério da EducaçãoMinistério da EducaçãoMinistério da EducaçãoMinistério da Educação    

O Ministério da Educação tem sua competência baseada na Lei nº26.206 (Lei de 

Educação Nacional), na qual determina o Artigo 2º: “A educação e o conhecimento são um 

bem público e um direito pessoal e social, garantidos pelo Estado”15 (REPÚBLICA 

ARGENTINA, 2009, tradução nossa). Além de garantir o direito à educação, o Ministério 

deve prover assistência técnica e financeira para garantir o funcionamento do sistema 

nacional de educação e dar apoio aos programas ministeriais, como o Programa de Apoio à 

Política de Melhoramento da Equidade Educativa, o Programa de Formação e Capacitação 

                                                 
13 No original: Fundamentos de la Teoría General (tradução nossa). 
14 No original: “Smith a Keynes: siete lecciones de Historia del Pensamiento Económico. Un análisis de 
las obras originales” (tradução nossa). 
15 No trecho original: La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y 
social, garantizados por el Estado (REPUBLICA ARGENTINA, 2006). 
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para o Setor Educacional, a Coordenação Geral de Estudos de Custos do Sistema Educativo 

e os Programas com Financiamento Internacional (MINISTERIO DE EDUCACION, 2009 b). 

Alberto Estanislao Sileoni é ministro da Educação desde 2009. É advogado e 

especialista em gestão educativa pela Universidade Nacional de General San Martín. Seus 

artigos publicados em jornais e revistas nacionais e estrangeiras abordam temas como a 

educação em geral, a educação argentina da década de 1990, a pobreza e a educação de 

adultos – área em que trabalha há mais de 40 anos. Já ocupou cargos de destaque na área 

de educação, como diretor de Educação para Adultos e secretário de Educação do antigo 

Ministério de Educação, Ciência e Tecnologia (MINISTERIO DE EDUCACION, 2009 a). 

     

Ministra Debora Giorgi Ministra Debora Giorgi Ministra Debora Giorgi Ministra Debora Giorgi ----    Ministério Ministério Ministério Ministério da Indústriada Indústriada Indústriada Indústria    

O Ministério é responsável por conduzir a implementação de políticas industriais 

que gerem empregos de qualidade, a fim de consolidar uma sociedade inclusiva. Também 

busca estimular programas de capacitação de jovens e a alocação de programas de 

financiamento e subsídio industrial. Em um contexto de crise, é função das políticas do 

Ministério da Indústria impulsionar e defender a indústria nacional, para que as 

manufaturas argentinas possam ganhar mercado no comércio exterior (MINISTERIO DE 

INDUSTRIA, 2014 a). 

Debora Adriana Giorgi, a atual ministra, é licenciada em ciências econômicas pela 

Universidade Católica Argentina e trabalha com políticas industriais, comércio exterior e 

políticas de energia e mineração. Sua especialização envolve integração comercial geral e 

setorial para a indústria. Já conduziu outros ministérios, como o do Turismo e de Produção, 

e já foi secretária da Nação em temas de sua especialização. Atualmente, sua função 

ministerial é a de promover políticas que garantam a agregação de valor em todas as linhas 

de produção da nação e a de pôr em marcha o Plano Estratégico Industrial Argentina 2020 

(MINISTERIO DE INDUSTRIA, 2014 b). 

    

Ministro Forencio Randazzo Ministro Forencio Randazzo Ministro Forencio Randazzo Ministro Forencio Randazzo ----    Ministério do Interior e TransportesMinistério do Interior e TransportesMinistério do Interior e TransportesMinistério do Interior e Transportes    

Esse Ministério compreende a coordenação das ações para solucionar situações 

extraordinárias ou emergenciais relativas ao país. Também intervém em matérias, como o 

controle de áreas privatizadas ou dadas como concessão, fazendo vigorar o cumprimento de 

marcos regulatórios; os regimes de tarifas e taxações; a coordenação da presença de 
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empresas nacionais e privadas nas áreas de sua competência (MINISTERIO DEL INTERIOR 

Y TRANSPORTE, 2014 b). 

Aníbal Florencio Randazzo é ministro desde 2007. É contador público formado pela 

Universidade de Buenos Aires, foi militante da Juventude Peronista e afirma ser “peronista 

de família” e crer “na justiça social, na independência econômica e na soberania política”16 

(MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, 2014 a, tradução nossa). Começou sua 

careira na política como delegado do Poder Executivo no Fundo Provincial de Transplante de 

Órgãos do Governo provincial de Buenos Aires. Foi deputado provincial e chefe de gabinete 

de Ministros da Província de Buenos Aires (RANDAZZO, 2014). 

 

Ministro Julio Alak Ministro Julio Alak Ministro Julio Alak Ministro Julio Alak ----    MinistérMinistérMinistérMinistério da Justiça e Direitos Humanosio da Justiça e Direitos Humanosio da Justiça e Direitos Humanosio da Justiça e Direitos Humanos    

O Ministério tem a missão de elaborar e pôr em ação planos, programas e políticas 

para a defesa dos direitos humanos de indivíduos e grupos; e contra a corrupção no setor 

público. Tem também a competência de aplicar o regime de representação e de defesa do 

Estado e o controle de registro de propriedade (MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS, 2013). 

Julio César Alak é advogado formado pela Universidade Nacional de La Plata; 

participou do Movimento Peronista como militante, durante a presidência de Carlos 

Menem, Eduardo Duhalde e Néstor Kirchner; foi prefeito de La Plata e, em 2009, assumiu o 

cargo de ministro da Justiça e Direitos Humanos (“JULIO…”, 2009). 

    

Ministro Julio de Vido Ministro Julio de Vido Ministro Julio de Vido Ministro Julio de Vido ----    Ministério do Planejamento Federal, InvesMinistério do Planejamento Federal, InvesMinistério do Planejamento Federal, InvesMinistério do Planejamento Federal, Investimento Público e timento Público e timento Público e timento Público e 

ServiçoServiçoServiçoServiço    

Este é um Ministério de destaque, pois tem a responsabilidade de realizar o controle 

do cumprimento dos projetos, planos e ações federais. Também tem a competência de 

supervisionar os projetos de infraestrutura e de serviços do país (saneamento básico, 

planejamento urbano, recursos hídricos, obras públicas, energia, combustíveis, 

comunicação) e conta com o apoio de outros ministérios (MINISTERIO DE PLANIFICACION 

FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVIZOS, 2014 b). 

Julio Miguel de Vido, nomeado ministro em 2003, é arquiteto formado pela 

Universidade de Buenos Aires. Participou ativamente da Juventude Trabalhadora Peronista 

                                                 
16 No trecho original: “Soy peronista de familia, creo en la justicia social, en la independencia 
económica y en la soberania política.” (MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, 2014 a). 
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e é amigo íntimo de Néstor Kirchner e Cristina Kirchner. Foi ministro da Economia e Obras 

Públicas da Província de Santa Cruz, ministro de governo da Província de Santa Cruz, 

presidente da Comissão Federal de Impostos e coordenador dos Equipamentos Técnicos da 

proposta política de Néstor Kirchner para as eleições presidenciais de 2003 (MINISTERIO 

DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVIZOS, 2014 a). 

 

Chanceler Héctor Timemen Chanceler Héctor Timemen Chanceler Héctor Timemen Chanceler Héctor Timemen ----    Ministério das Relações Exteriores, Comércio Ministério das Relações Exteriores, Comércio Ministério das Relações Exteriores, Comércio Ministério das Relações Exteriores, Comércio 

Internacional e CultoInternacional e CultoInternacional e CultoInternacional e Culto    

Esse Ministério é responsável pelas relações da nação argentina com os demais 

países do mundo, difundindo a imagem e os interesses da República no exterior. Formula e 

conduz processos de integração regional, de governança mundial, de direitos humanos, de 

meio ambiente e crimes transnacionais. Atua em negociações econômicas bilaterais e 

multilaterais, políticas de desenvolvimento do investimento estrangeiro na produção 

nacional, políticas exteriores de negociação e cooperação internacional com organismos e 

ministérios nacionais, bem como nas relações Sul-Sul (MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, 2011 c). 

Héctor M. Timeman ocupa o cargo de ministro desde 2010. É mestre em assuntos 

internacionais pela Universidade de Columbia (Nova York). Ficou exilado nos Estados 

Unidos entre 1979 e 1983, é co-autor do livro A tortura17 e deu várias palestras sobre direitos 

humanos. Foi cônsul geral da República Argentina, embaixador da República Argentina nos 

Estados Unidos e é afiliado em instituições internacionais de destaque, como a Human 

Rights Watch, em Nova York, e a Junta Direta da Assembléia Permanente para os Direitos 

Humanos, em Buenos Aires (MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO 

INTERNACIONAL Y CULTO, 2011 b). 

 

Ministro Juan Luis Manzur Ministro Juan Luis Manzur Ministro Juan Luis Manzur Ministro Juan Luis Manzur ----    Ministério da SaúdeMinistério da SaúdeMinistério da SaúdeMinistério da Saúde    

O Ministério da Saúde deve realizar estudos sobre economia da saúde e promover a 

gestão de ações sanitárias que visem a melhorar a eficiência e a qualidade das organizações 

públicas de saúde. Também deve intervir nas ações de formação e capacitação dos recursos 

humanos e nos programas integrados de segurança social destinados à saúde (MINISTERIO 

DE SALUD, 2006 a). 

                                                 
17 No original: “La Tortura” (tradução nossa). 
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Juan Luis Manzur foi nomeado ministro em 2009. É médico sanitarista pela 

Universidade Nacional de Tucumán e mestre em administração de serviços e sistemas de 

saúde pela Universidade Nacional de Buenos Aires. Seus trabalhos de pesquisa tratam sobre 

cirurgias em geral e medicina do trabalho. Foi vice-governador provincial e secretário 

municipal de Saúde Pública (MINISTERIO DE SALUD, 2006 b). 

    

Ministra María Cecilia Rodríguez Ministra María Cecilia Rodríguez Ministra María Cecilia Rodríguez Ministra María Cecilia Rodríguez ----    Ministério da SegurançaMinistério da SegurançaMinistério da SegurançaMinistério da Segurança    

O Ministério tem como missão coordenar e planejar as ações das forças de 

segurança e policiais, intervir na distribuição de recursos humanos, materiais e financeiros e 

formular planos para capacitação, investimento, equipamento e bem-estar das forças de 

segurança em âmbito interno (MINISTERIO DE SEGURIDAD, 1992). 

María Cecilia Rodríguez foi nomeada ministra em 2013 e é licenciada em ciência 

política pela Universidade del Salvador. É membro da Equipe das Nações Unidas de 

Avaliação e Coordenação de Desastres18. Ocupou cargos na área acadêmica, em empresas 

privadas e em órgãos públicos, a maior parte deles dentro do Ministério de 

Desenvolvimento Social (MINISTERIO DE SEGURIDAD, 2014). 

    

Ministro Carlos Tomada Ministro Carlos Tomada Ministro Carlos Tomada Ministro Carlos Tomada ----    Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança SocialMinistério do Trabalho, Emprego e Segurança SocialMinistério do Trabalho, Emprego e Segurança SocialMinistério do Trabalho, Emprego e Segurança Social    

O Ministério tem a função de proteger o trabalho e o trabalhador por meio do 

cumprimento dos direitos fundamentais destes, incluindo a liberdade sindical, a negociação 

coletiva, a igualdade de oportunidades, a igualdade entre homens e mulheres e o regime de 

cada tipo de trabalho. Deve, ainda, intervir na coordenação dos planos de emprego 

conforme os planos econômicos, aplicar políticas de segurança social – programas para 

riscos do trabalho, maternidade, velhice, invalidez, morte etc. – e políticas vinculadas ao 

setor social da economia – como microempresas, assistência técnica. Também deve 

promover estudos sobre o problema do trabalho, emprego, capacitação profissional, 

contratações e segurança social (MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 

SOCIAL, 2014 b). 

Carlos Alfonso Tomada foi nomeado ministro em 2003 e é advogado formado pela 

Universidade de Buenos Aires. Em sua pós-graduação, realizou estudos em relações 

trabalhistas e o problema do emprego, que foram avaliados pela Organização Internacional 

do Trabalho (OIT). Foi secretário do Trabalho da Nação, trabalhou como consultor para o 

                                                 
18 No original: United Nations Disaster Assesment and Coordination (tradução nossa). 
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Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e para a OIT – onde também 

ocupou outros cargos (MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, 2014 

a). 

 

Presidente Cristina Kirchner Presidente Cristina Kirchner Presidente Cristina Kirchner Presidente Cristina Kirchner ----    PresidênciaPresidênciaPresidênciaPresidência    da Naçãoda Naçãoda Naçãoda Nação    

O presidente da Nação é o chefe supremo e, dentre outras funções, dita as 

instruções e regulamentos para execução de leis, nomeia, remove e supervisiona 

embaixadores, ministros, chefes de gabinete e oficiais das secretarias. Também dispõe das 

Forças Armadas, de acordo com a necessidade da Nação, e decreta intervenção federal a 

uma província ou à cidade autônoma de Buenos Aires, quando considerar necessário, desde 

que convoque o Congresso (REPÚBLICA ARGENTINA, 1994). 

Cristina Fernández de Kirchner é a atual presidente. Ela cursou direito na 

Universidade de La Plata e foi militante política da Frente de Agrupação Eva Perón19, que 

mais tarde se tornou a Juventude Universitária Peronista, onde conheceu seu marido, 

Néstor Kirchner, falecido em 2010, e militou com ele. Dentre outros cargos, foi deputada 

provincial e representante no Senado Nacional pela província de Santa Cruz, vice-presidente 

da Comissão Especial de Inquérito sobre atos ilegais de lavagem de dinheiro da Câmara dos 

Deputados. Durante o governo de seu marido, representou a Argentina em vário fóruns 

internacionais, como o Cone Sul e a Cúpula de Governo Progressista em Londres. Foi a 

primeira mulher eleita presidente da Nação, e dentre as principais ações de seu governo, 

destacam-se: a criação dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação Produtiva, da 

Agricultura, da Segurança; desenvolvimento de políticas de redução da pobreza; 

estabelecimento de um plano de obras públicas, além de outras ações já mencionadas no 

Guia A (PRESIDENCIA DE LA NACION, 2014). 

 

Secretário Alfredo Scoccimarro Secretário Alfredo Scoccimarro Secretário Alfredo Scoccimarro Secretário Alfredo Scoccimarro ––––    Secretaria de Comunicação PúblicaSecretaria de Comunicação PúblicaSecretaria de Comunicação PúblicaSecretaria de Comunicação Pública    

Em maio de 2003, após a criação do Ministério de Planejamento Federal e Serviços 

Públicos na administração de Néstor Kirchner, percebeu-se a necessidade de um 

departamento de imprensa. Assim, a Secretaria de Comunicação Pública foi criada com a 

função de administrar e supervisionar os meios de difusão que estão sob responsabilidade 

do Poder Executivo. Sua principal forma de atuação busca promover políticas públicas 

voltadas para a promoção e defesa da indústria audiovisual nacional, e no caso do Gabinete 

                                                 
19 No original: Frente de Agrupaciones Eva Perón. 
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de Ministros, seu principal papel é planejar e executar a publicidade oficial de todas as 

políticas adotadas no país (SECRETARIA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA, 2014). 

Foi em 2003 que Alfredo Scoccimarro teve o primeiro contato com pessoas do 

poder público argentino e, desde então, seguiu carreira no setor. Scoccimarro estudou 

comunicação na Universidade del Salvador e, antes de assumir a Secretaria, teve 

experiência nas grandes agências Reuters e DyN. Atualmente, ele tem o papel crucial de 

divulgar a pauta oficial do governo argentino (CABOT, 2009). 

 

Embaixadora María Augustina Villa Embaixadora María Augustina Villa Embaixadora María Augustina Villa Embaixadora María Augustina Villa ----    Subsecretaria de Integração Econômica LatinoSubsecretaria de Integração Econômica LatinoSubsecretaria de Integração Econômica LatinoSubsecretaria de Integração Econômica Latino----

americana e MERCOSULamericana e MERCOSULamericana e MERCOSULamericana e MERCOSUL    

A Subsecretaria de Integração Econômica Latino-americana e MERCOSUL faz parte 

da estrutura do Ministério das Relações Exteriores e Culto e tem a função de aprofundar, 

por um um viés econômico, os laços entre a política externa argentina e os países da 

América Latina e do Caribe, além dos organismos internacionais da região. A secretaria 

progressivamente ganhou relevância no interior do Ministério, à medida que a Argentina 

passou a adotar uma política externa estratégica de aproximação com os países da região, 

que pode ser observada na participação ativa do país em organizações regionais, como o 

MERCOSUL e a UNASUL, e no fortalecimento das relações bilaterais com vários países da 

região. Um das funções da subsecretaria é promover e aprofundar o processo de integração 

econômica. Assim, busca-se contribuir para a consolidação de um padrão de 

desenvolvimento não só na Argentina, mas também de toda a região latino-americana 

(MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, 2014 d). 

A embaixadora María Augustina Vila é diplomada em ciência política e foi docente 

na Universidade de Buenos Aires. Em sua vida política, passou por diversos cargos 

importantes, como a subgerência da coordenação de organismos nacionais e internacionais 

da Agência Nacional de Desenvolvimento e a assessoria da Subsecretaria de Gestão Pública 

do Gabinete de Ministros da Nação. Em 2011, Vila exerceu o cargo de chefe do gabinete de 

assessores da Subsecretaria de Desenvolvimento do Ministério de Relações Exteriores e 

Culto (MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, 2014 a). 

 

 

ViceViceViceVice----presidente Amado Boudou presidente Amado Boudou presidente Amado Boudou presidente Amado Boudou ––––    VVVViceiceiceice----presidência da Naçãopresidência da Naçãopresidência da Naçãopresidência da Nação    
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A vice-presidência tem várias atribuições importantes: deve assumir o Poder 

Executivo no lugar da presidente em caso de enfermidade, ausência, morte, renúncia ou 

destituição; ser também presidente do Senado; contribuir para que as secretarias funcionem 

da melhor maneira possível; nomear todos os empregados, de acordo com as posições 

vigentes, e demiti-los quando se encontrarem em condição de crime contra a disposição da 

Justiça. O vice-presidente, ao assumir seu cargo, presta um juramento no qual assume o 

compromisso de observar fielmente a Constituição argentina, cumprindo seu cargo com 

lealdade e patriotismo (REPÚBLICA ARGENTINA, 1994; SENADO DE LA NACIÓN 

ARGENTINA, 2014 a). 

O vice-presidente Amado Boudou é doutor em economia pelo Centro de Estudos 

Macroeconômicos da Argentina (CEMA), mestre em estudos macroeconômicos argentinos 

pela mesma instituição e bacharel em economia pela Universidade Nacional de Mar Del 

Plata. No setor privado, Boudou atuou em várias empresas de serviços sanitários, como a 

Venturino ESHIUR S.A. (1990/95) e a ECOPLATA S.A. (1995/98). Ademais, tem experiência 

acadêmica, posto que assumiu, em 2002, o cargo de diretor do curso de Teoria e Prática do 

Setor Público pela Universidade Atlántida Argentina. Em sua experiência no setor público, 

foi secretário da Fazenda e Finanças do município de Costa, em 2003, e propôs, em março 

de 2007, um importante projeto de reforma previdencial, pelo qual ficou bastante 

conhecido. Assumiu, entre 2009 e 2011, o cargo de ministro da Economia. Como vice-

presidente, Aimé, como é conhecido, assessora a presidente Kirchner quando se trata de 

economia (CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS CABA, 2014). 
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ANEXOSANEXOSANEXOSANEXOS    ––––    NOTÍCIAS RECENTESNOTÍCIAS RECENTESNOTÍCIAS RECENTESNOTÍCIAS RECENTES    

 

Notícia 1Notícia 1Notícia 1Notícia 1 

PEREIRA. M.; OLMOS, M. “Argentina: greve geral começa com feridos em piquetes na 

estrada”. In: Valor Econômico, 10 de março de 2014. 

 

SÃO PAULO E BUENOS AIRES    ----    Nas primeiras horas da greve geral na Argentina, 
convocada para esta quinta-feira, 10, por centrais sindicais de oposição ao governo 
argentino e organizações de esquerda, piquetes na rota Panamericana, uma das principais 
rodovias do país, geraram confusão e confronto entre grevistas e policiais, que tentavam 
desobstruir a via próximo a Campana, na província de Buenos Aires. A região abriga várias 
fábricas, entre elas a da Ford, Volkswagen e PepsiCo. 

Policiais atiraram balas de borracha contra os manifestantes, que reagiram jogando pedras. 
Alguns grevistas e policiais ficaram levemente feridos. 

Os piquetes nas vias de acesso às principais cidades do país marcam o início da greve no 
país. Somente no entorno de Buenos Aires há 16 pontos de bloqueios. O protesto é contra a 
escalada da inflação, pela negociação salarial sem interferência do governo e pela 
segurança. 

Jornais e portais de notícias argentinos informam que as ruas na capital argentina 
amanheceram totalmente vazias, e várias delas já estão bloqueadas para o trânsito de 
veículos. 

Segundo, ainda, esses veículos, o metrô da capital, ônibus metropolitanos e trens 
permaneciam sem circular. As aulas foram suspensas, e alguns serviços funcionariam 
parcialmente. Supermercados abririam, mas os pequenos mercadinhos de bairro, os 
chamados kioskos, permaneceriam fechados. A previsão é a de que bancos funcionem 
normalmente e, os hospitais, só para casos de emergência. 
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Notícia 2Notícia 2Notícia 2Notícia 2: OLMOS, M. “Crise deve minar apoio político a Cristina”. In: Valor Econômico, 31 de 

janeiro de 2014. 

Os efeitos imediatos da crise cambial na Argentina são ainda insuficientes para que os 
oposicionistas ao governo verdadeiramente entrem em campo. A estratégia é esperar que o 
colapso econômico, que já perturba mercado financeiro, empresários e sindicalistas, atinja o 
mundo real das camadas mais pobres, onde se concentram os eleitores de Cristina Kirchner. 

A oposição tende a ganhar espaço e se destacar, sem muito esforço, quando a pressão 
inflacionária começar a ameaçar o emprego. Ou quando o governo não tiver mais como 
conter aumentos de preços nos serviços básicos, como transporte público. Sem contar o 
eventual agravamento da crise energética, que vem deixando a população às escuras. 

Esse lento desgaste do governo favorecerá uma oposição que mal começou a elaborar 
propostas. E, como ainda falta um ano e oito meses para a eleição presidencial, ninguém 
quer se expor. “Temos um mar pela frente, o ano de 2014, que tem de ser atravessado”, diz 
o deputado Federico Pinedo, líder da bancada do PRO, o partido político do prefeito de 
Buenos Aires, Mauricio Macri, um dos prováveis candidatos de oposição à eleição para 
presidente da Argentina. 

O tempo favorece assim ao governo à medida que lhe dá a chance de atacar os principais 
problemas, como o corte do gasto público. O problema é que nada indica, seja nas atitudes 
ou nos discursos, planos para seguir esse caminho. “O governo não faz o planejamento para 
conter a inflação porque simplesmente não se preocupa com isso; não é porque não sabe 
fazê-lo”, diz Sérgio Berensztein, da Poliarquia Consultores, e um dos especialistas político-
econômicos mais requisitados pelas grandes empresas na Argentina. 

“Por ora, não existem planos alternativos; só há discursos”, diz Berensztein. Desde a súbita 
desvalorização do peso, na semana passada, os políticos oposicionistas aparecem muito 
mais para repetir fórmulas econômicas já fartamente detalhadas pelos economistas, como a 
necessidade de reduzir o déficit fiscal e conter o nível de reservas. “A oposição argentina 
nunca foi muito ativa”, destaca German Lodola, politólogo da Univesidade Torcuato Di Tella. 

“Temos de reconhecer que, para esse governo, sem credenciais ortodoxas, a desvalorização 
cambial não foi uma medida fácil de tomar”, diz Lodola. Mas, a partir dela, destaca o 
especialista, ganharia uma margem de manobra para reunir as condições, inclusive, para 
recorrer ao mercado internacional. “Haveria possibilidade de aumentar as exportações, 
elevando o nível de oxigênio na economia.” 

Com o vai-e-vem de anúncios de medidas, a equipe econômica parece perdida. E menos 
propensa, ainda, a tomar medidas duras, como redução de subsídios, que hoje equivalem a 
5% do Produto Interno Bruto. Como diz Federico Pinedo, o modo centralizador de Cristina 
Kirchner provoca uma mistura de relato com realidade. “Até agora tem prevalecido o relato. 
Mas no curto prazo vencerá a realidade”, destaca Pinedo. 

O enfraquecimento de Cristina, reeleita em 2011, começou já nas eleições legislativas de 
outubro passado. A derrota dos governistas indicou que o eleitor rejeitou o plano de 
reformar a Constituição para permitir mais uma reeleição. 
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A imagem do ministro-chefe de Gabinete, Jorge Capitanich, cotado para substituir Cristina, 
também começou a se desgastar depois do episódio dos saques em Córdoba, que se 
alastraram para outras províncias, em dezembro. Capitanich perdeu prestígio com a decisão 
de não enviar reforço da chamada “gendarmeria”, a força de segurança nacional, para 
garantir a segurança durante a greve dos policiais por melhores salários. 

Cristina, então, começou a se distanciar. Passou semanas fora da TV e do Twitter, um canal 
que gosta de usar. Reapareceu na véspera de embarcar para Cuba, neste mês. Mas um 
diagnóstico médico, ontem, indicou mais um motivo para ela se distanciar da atividade na 
Casa Rosada daqui para a frente. Com bursite no lado esquerdo do quadril, Cristina terá de 
se submeter a tratamento de fisioterapia. 

A população argentina gosta de sentir a presença do Estado, diz Ricardo Delgado, assessor 
econômico da Frente Renovadora, o partido de oposição e de orientação peronista, do qual 
faz parte o deputado Sérgio Massa, ex-chefe de gabinete de Cristina. “Querer a presença do 
Estado é uma questão cultural”, diz. “Mas o que a Argentina precisa agora é de um Estado 
mais inteligente”, destaca Delgado. 

Embora a abertura do Congresso esteja marcada para 1º de março, a crise cambial já 
provoca encontros entre políticos do mesmo partido, como fez ontem a Frente Renovadora, 
ou, ainda, reuniões que misturam políticos com economistas, acadêmicos, sindicatos e 
representantes da Igreja. Para a oposição, esse movimento traz boas perspectivas. “Parece 
que começou a haver uma reconstrução dos diálogos que marcaram a Argentina depois da 
crise de 2001. Servem para começarmos a institucionalizar posições coincidentes”, diz 
Federico Pinedo. 

No meio político, aposta-se ainda em futuras dissidências na atual base governista. Mas não 
é na abertura do Congresso que as atenções se voltam. A grande expectativa, também dos 
políticos, está na proximidade das chamadas “paritárias”, as negociações salariais, das 
quais podem surgir as maiores pressões de custos e consequências ainda mais graves, como 
greves e desemprego. 

Apesar de concordarem que não existe na Argentina hoje uma condução política eficaz para 
enfrentar um cenário econômico que beira a recessão, ninguém da oposição prega uma 
renúncia da presidente. Antes da desvalorização cambial, falava-se até, na oposição, em 
acompanhar o fim do último mandato de Cristina sem grandes contestações. 

Agora, ainda que todos apostem que o atual governo será engolido pela própria ineficiência, 
ninguém quer reviver os episódios do fim de 2001, que culminaram com a renúncia de 
Fernando de la Rúa. Como diz um político ligado ao governador de Buenos Aires, Daniel 
Scioli, outro nome cotado para concorrer às eleições de 2015, “o final desse processo não 
tem que ser caótico”. 
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Notícia Notícia Notícia Notícia 3333: “Governo divulga hoje novo índice de inflação”. In: Valor Econômico, 13 de 

fevereiro de 2014. 

Há uma grande expectativa em torno da divulgação hoje do índice de inflação oficial na 
Argentina em janeiro. Primeiro por tratar-se do mês em que o peso sofreu forte 
desvalorização, cujo efeito se fez sentir imediatamente no custo de vida da população. Mas, 
além disso, o índice traz uma nova metodologia, criada sob orientação do Fundo Monetário 
Internacional (FMI). 

A expectativa do mercado é que a nova metodologia aproxime os cálculos oficiais daqueles 
que analistas mensalmente divulgam. Desde que o governo argentino interveio no Instituto 
Nacional de Estatística e Censos (Indec), em 2007, os dados oficiais de inflação são bem 
menores do que os divulgados por uma extensa rede de analistas, que vai de empresas de 
consultoria a economistas da área acadêmica. Enquanto governo sustenta que, em 2013, a 
inflação foi de 10,9%, os analistas independentes chegam a percentuais de pelo menos 
27%. 

Os índices relativos à inflação de janeiro calculados por analistas variam de 4% a 6%. Numa 
espécie de pressão política em torno do novo índice, foi anunciada ontem a chamada 
“inflação Congresso”, compilada por deputados oposicionistas. Segundo esse índice, 
elaborado a partir de análises de economistas, a inflação de janeiro chegou a 4,6%. 

Segundo um porta-voz do Indec, responsável pelo índice oficial, o novo cálculo passa a 
envolver produtos pesquisados em todo o território nacional. Até aqui, a pesquisa abrangia 
apenas a região metropolitana de Buenos Aires, onde se concentra boa parte da população 
argentina. 

A falta de confiança nos dados oficiais leva distintos grupos a fazer as próprias contas de 
acordo com os interesses. Fundada por um ex-deputado, Hector Polino, a associação 
chamada Consumidores Livres pesquisa, quinzenalmente, os preços de 38 produtos 
alimentícios. A última abordagem indicou um aumento de preços de 3,73% em janeiro. 
“Sem uma rápida recomposição salarial, entraremos num processo recessivo”, afirma 
Polino. 
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Notícia 4Notícia 4Notícia 4Notícia 4: MOREIRA, A. “Multinacionais elevam preços nos emergentes”. Valor Econômico, 

28 de abril de 2014. 

Companhias de produtos de consumo, como Unilever, Procter & Gamble e outras, anunciam 
aumento de preço de suas marcas em mercados emergentes, para compensar a inflação e o 
impacto do câmbio em seus negócios. 

A anglo-holandesa Unilever registrou queda de 6,3% no faturamento no primeiro trimestre 
e diz que a desvalorização em alguns países, como no caso do peso na Argentina e do rublo 
na Rússia, reduziu o valor de suas vendas. Seu diretor financeiro, Jean Marc Huet, confirmou 
que esse impacto vai ser parcialmente compensado com alta de preços em países 
emergentes, onde, segundo ele, consumidores continuam dispostos a comprar produtos 
mais caros em categorias como detergentes e sorvetes. 

A Unilever produz sorvetes da marca Kibon, sabonetes Dove e Lux, caldos Knorr e a 
maionese Hellmann’s, entre outros, e a desvalorização das moedas nos mercados em que 
atua foi responsável por redução de 8,9 pontos percentuais na variação da receita entre 
janeiro e março. 

Também a Procter & Gamble, que reduziu sua projeção de aumento dos ganhos de 5% para 
3% neste ano, revelou a intenção de aumentar preços nos países onde a moeda aumentou 
significativamente em relação ao dólar americano ou que tem registrado inflação alta. 

“A Nestlé, a Danone e outras companhias estão igualmente aumentando os preços, para 
compensar essa situação de inflação alta e impacto cambial em seus resultados”, diz Jon 
Cox, analista de Kepler Capital Markets, em Zurique. 

A líder mundial de alimentos Nestlé começou o ano com vendas em queda de 5,1%. O 
crescimento orgânico de 4,2% foi composto de 2,6% de expansão interno e 1,6% de 
aumento de preço. No ano passado, o câmbio teve impacto negativo de 3,7% no 
faturamento total do grupo suíço e afetou a margem de lucro em 20 pontos base, segundo o 
CEO Paul Bulcke. 

A inflação média nos países emergentes aumentou para 4,7% ao ano em março, comparado 
a 4,3% no mês anterior, segundo a consultoria Capital Economics, de Londres. Mas o nível 
de preços no mundo emergente ainda é baixo, se comparado com a média da década 
anterior. 

A inflação é baixa nos emergentes da Asia, no Oriente Médio, na África e nos emergentes 
da Europa. Mas está alta e continua aumentando na América Latina. 

Companhias multinacionais não escondem a inquietação também com o controle de preços 
adotado pela Venezuela e Argentina. 
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Notícia 5Notícia 5Notícia 5Notícia 5: TERAZONO, E.; MEYER, G.; MANDER, B. “Agronegócio argentino não quer pesos 

e deve reter safra”. Valor Econômico, 13 de fevereiro de 2014. 

“Os pesos são inúteis. A pior coisa que você pode fazer é ter pesos.” Alfredo Rodes, 
presidente da associação agrícola Carbap, da Província de Buenos Aires, fala em nome de 
muitos produtores de soja da Argentina, que viraram as costas para a moeda local. 

Diante de uma desvalorização de 16% do peso neste ano, com os mercados emergentes 
abalados pelas preocupações com o fim dos estímulos monetários pelos bancos centrais, os 
produtores de soja estão armazenando suas safras, cotadas em dólares, em silos, em vez de 
vendê-las – e estão dispostos a fazer isso pelo maior tempo possível. 

Outra safra tem início em abril. Como a Argentina responde por cerca de um décimo das 
exportações mundiais de soja e quase metade do comércio de alimentos à base de soja, a 
decisão dos agricultores de segurar a colheita vai afetar os mercados futuros globais. 

O consenso é que o armazenamento intenso de soja vai prosseguir. Juan Luciano, diretor 
operacional da Archer Daniels Midland, uma trading e processadora agrícola, disse a 
analistas na semana passada: “Os agricultores estão vendo suas colheitas como uma 
proteção de valor contra a possível desvalorização [cambial]. Portanto, estamos 
monitorando com muito mais atenção esse impacto.” 

A queda nos volumes de venda dos agricultores argentinos atingiu o mercado no começo do 
ano, com os temores da desvalorização do peso e a aceleração da inflação na Argentina. 

Os preços dos alimentos à base de soja permanecem firmes “nos exercícios das opções”, 
enquanto que a falta de soja afeta companhias globais como ADM, Bunge, Cargill e 
Glencore. As turbulências no câmbio elevaram o preço da soja em mais de 20% em pesos 
desde o começo do ano. Por outro lado, os contratos futuros de soja negociados em Chicago 
tiveram alta de 1,6%, a US$ 13,33 por bushel. 

Todavia, com a continuidade do temor de mais desvalorização, e com a inflação na 
Argentina em torno de 30%, analistas não acreditam que os agricultores vão liquidar seus 
estoques de soja. “Se não for criado um mecanismo para que os produtores possam 
converter soja em ativos que possam reter seus valores no cenário inflacionário atual, a 
limitação das vendas pelos produtores deverá continuar”, diz o Departamento da 
Agricultura dos Estados Unidos. 

Os produtores venderam apenas 6% da safra mais recente para fábricas de esmagamento e 
exportadores, segundo dados do banco Macquarie. Isso se compara a 11% nesse mesmo 
período do ano passado e 25% em de 2012. 

Os estoques de soja que restaram da safra do ano passado na Argentina somarão o recorde 
de 9 milhões de toneladas antes da safra deste ano, quase o dobro do volume anual normal, 
diz o Departamento da Agricultura dos EUA. 

Hector Huergo, ex-diretor do Instituto Nacional de Tecnologia Agrícola, zomba do governo 
pelos ataques que ele vem fazendo aos agricultores que estão estocando soja. “Se tenho 
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uma geladeira cheia de cervejas, não estou fazendo estoque se não bebê-las todas de uma 
vez. Bebo quando tenho sede”, diz ele. 
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Notícia Notícia Notícia Notícia 6666: “ARGENTINA enfrenta problemas com credores desde 2001”. Folha de S. Paulo, 
20 de junho de 2014. 

Em 2001, durante uma grave crise econômica, a Argentina parou de pagar suas dívidas. 

Parte delas era na forma de títulos – papéis que o governo oferece aos investidores 
estrangeiros para se financiar. 

Em 2005 e em 2010, a Argentina procurou os detentores dos títulos e ofereceu valores 
menores e novos prazos de pagamento. A maioria deles – que tinha 92% dos papéis– 
aceitou os termos, o que significava receber menos. 

Houve vários tipos de critérios na negociação, incluindo ajustes que levam em conta o 
crescimento do PIB e índices de inflação. Na média, quem aceitou a reestruturação ficou 
com 35% do valor que inicialmente seria pago. 

Os que não aceitaram o acordo e detinham 8% dos papéis venderam os títulos a fundos de 
investimentos conhecidos como “abutres”. Eles compram dívidas não honradas por preços 
baixos, apostando que conseguiriam cobrar o valor integral do devedor. 

FUNDO ‘ABUTRE’ 

O fundo “abutre” NML, das Ilhas Cayman, fez justamente isso – comprou títulos de dívida da 
Argentina após o calote de 2001 e entrou na Justiça dos Estados Unidos para receber o valor 
original. 

O NML argumentou que os títulos foram emitidos com uma cláusula, chamada “pari passu”, 
que garante tratamento igual a todos os credores. Por essa cláusula, o governo Cristina 
Kirchner precisaria pagar a todos, incluindo quem não aceitou o acordo. 

Na segunda-feira (16), o fundo “abutre” saiu-se vencedor na Suprema Corte americana. 

Segundo a decisão, a Argentina tem que pagar o valor integral mais juros e multas: US$ 1,3 
bilhão para o NML. 

A decisão pode se estender para o restante dos credores que não aceitaram a renegociação, 
o que pode elevar essa dívida para US$ 15 bilhões. O problema é que o governo só tem US$ 
28 bilhões de reservas internacionais. 

CONFISCO 

O governo pode tentar chegar a um acordo com os credores com que está em litígio. 

Mas, ao fazer isso, coloca em risco o acerto feito com os detentores de papéis que 
aceitaram receber menos. Uma cláusula no contrato da dívida reestruturada diz que esses 
credores podem optar por uma oferta melhor que for oferecida a outros. 

Essa cláusula tem validade até o fim do ano. 

No próximo dia 30 vence mais uma parcela da dívida já renegociada pelo país. No entanto, o 
Ministério da Economia disse que poderá não cumprir o prazo porque o dinheiro pode ser 
confiscado pela Justiça dos EUA para pagar os fundos “abutres”. 



 

 

56 

 

A Argentina também teme que seus bens no exterior, como navios, sejam apreendidos pela 
Justiça em prol do fundo NML e de outros credores. 


